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Het is mi} een genoegen dit belangrijk juridisch ·w~tk te kunnefz 
inleiden dat in meerdere opzichten als een primeu;· 7<:mi-· wdrden 
bestempeld. 

Dit werk is immers het eerste Nederlandstalig handboek dat het 
Belgisch Binnenvaartrecht in al zi}n aspecten behandelt. 

Door de volledigheid van de inhoud en de toegankelijkheid van de 
lay-out, is dit handboek hanteerbaar zowel voor juristen als voor 
andere practici. 

Door zowel het Belgisch Binnenvaartrecht als de Europese Regle
mentering te behandelen, vult dit handboek dan ook een leemte aan 
die sedert jaren in de betrokken kringen werd aangevoeld. 

Het tijdstip van publikatie kon moeilijk beter worden gekozen. 
Inderdaad, het openstellen van de Oost-West-grenzen en het verdwij
nen van de Europese grenzen, opent ongekende perspectieven voor 
het uitbreiden van de handelsbetrekkingen. De daaruit voortvloei
ende goederenstromen zouden alleen al om milieuredenen maximaal 
over de waterwegen moeten vervoerd worden. 
Ook de afwerking van belangrijke infrastruktuurwerken zoals het 
R/JN-MAIN-DONA U-kanaal opent interessante perspectieven voor 
de binnenvaart. 

«Beginselen van Belgisch Binnenvaartrecht» is een werk dat tevens 
perfekt kadert binnen de inspanningen die mijn Departement zich als 
permanente opdracht toemeet om de binnenvaart als vervoersmodus 
te promoten. 

Ik wens daarom de auteur van dit lijvig boek van harte te feliciteren 
met dit prachtig resultaat. 

Johan SAUWENS 
Gemeenschapsminister van 
Openbare Werken en Verkeer 
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TEN GELEIDE 

Voor alle betrokkenen was bet reeds geruime tijd zonneklaar dater 
beboefte was aan een geactualiseerd en duidelijk naslagwerk omtrent 
wetgeving en reglementen met betrekking tot de binnenvaart. 

Een cursus «Belgiscb Binnenvaartrecbt» door de v.z.w. De Scbroef 
georganiseerd en uitgegeven door de beer Marc J. De Decker, bevestig
de eens te meer deze leemte. 

Op basis van een grondige studie en gestimuleerd door een bijzon
dere betrokkenbeid bij de binnenvaart - de beer Marc J. De Decker 
is immers reeds geruime tijd secretaris van de v .z. w. De Scbroef 
Vereniging voor Scbippersopbouwwerk - lukte bet de auteur van 
«Beginselen van Belgiscb Binnenvaartrecbt» om ieder die betrokken 
is bij de binnenvaart te loodsen in de wetten en regelgeving. 

Ik wil daarom de beer Marc J. De Decker van barte danken en ge
lukwensen met de realisatie van dit werk. 

De v .z. w. De Scbroef is overigens trots U met dit boek de eerste 
Nederlandstalige publikatie met betrekking tot bet Belgiscb Binnen
vaartrecbt te kunnen presenteren. 

Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij met deze publikatie de Bel
giscbe Binnenvaart in bet algemeen en elke betrokkene in bet bijzon
der een belangrijke dienst bewijzen. 

De v .z. w. De Scbroef wenst U dan ook veel praktiscb nut van dit 
project. 

Ludo Knaepkens 
Voorzitter v.z.w. De Scbroef 
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DANKWOORD VAN DE AUTEUR 

«Dit boek moge tot gevolg hebben dat de ontwikkelde schipper zijn inzicht 
in reglementsbepalingen verruimt en dat hij mede wil gaan spreken bij het 
vaststellen van de voorschriften die hij moet opvolgen; dat de rechter om
trent feitelijke verhoudingen in deze voor hem vreemde wereld thuis geraakt; 
dat de ontwikkeling van het vakonderwijs wordt gediend». 

Niet voortreffelijker kan ik mijn intenties uitdrukken dan met deze hoop
volle woorden ontleend aan het boek 'Goede Zeemanschap op de binnen
wateren' (1961) van de Nederlandse rechtsgeleerde en binnenvaartspecialist 
bij uitstek W .A.C. Van Dam. Hun dertigjarige ouderdom heeft hen immers 
niet de frisheid ontnomen die de tand des tijds zou doen vermoeden. 

Want ook anno 1991 dienen de schippers vaak met lede ogen toe te zien 
hoe buiten hen om beslissingen worden genomen, hoe rechtspraak en bin
nenvaartpraktij k niet steeds hetzelfde vaarwater kiezen, en het toegepast bin
nenvaartonderwijs in Belgie nog steeds niet de aandacht en erkenning krijgt 
waarop het recht heeft. 

Dit alles mag echter niet de indruk wekken dat dit werk geschreven werd 
in een teneur van onbehagen. Integendeel, het is gegroeid uit het geloof en 
de overtuiging aldus op een bescheiden manier bij te dragen tot de promo
tie en opwaardering van de binnenvaart. 

Het hoeft daarbij geen betoog dat dit werk slechts tot stand kon komen dank
zij de steun en het vertrouwen van zeer velen. Namen noemen schept echter 
het gevaar namen te vergeten. Het is mij bovendien niet mogelijk elk van 
hen hier persoonlijk te danken. Mogen zij dan ook deze enkele lijnen aan
vaarden als blijk van oprechte erkentelijkheid. 

Een bijzonder woord van dank echter gaat uit naar diegenen die de prak
tische en technische realisatie van dit werk mogelijk maakten en de grillen 
van de auteur hebben genomen als een noodzakelijk kwaad. Last but not 
least dank ik in het bijzonder mijn echtgenote voor het oeverloos begrip 
waarmee zij de vele uren van mijn afwezigheid heeft aanvaard. 

Moge dit werk een antwoord verschaffen op de vele vragen van de lezers. 

Antwerpen, 
15 februari 1991. Marc J. De Decker 
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INLEIDING 

I. In de negentiende eeuw was er van enig binnenvaartrecht in Belgie geen 
of nauwelijks sprake. Orie redenen zijn o.i. hiervoor aanwijsbaar. Voor
eerst was er het relatief geringe impact van de binnenvaart in Belgie, waar
van de vloot in het midden van de negentiende eeuw nauwelijks vierhonderd 
schepen telde. Voorts diende vastgesteld dat ook in onze buurlanden elk 
zelfstandig binnenvaartrecht ontbrak. Zelfs in het toch bij uitstek binnen
vaartminded Nederland beperkte de regelgeving zich hoofdzakelijk tot een 
verwijzing naar en een toepasselijkverklaring van de in de eerste twaalf ti
tels van het Nederlandse Wetboek van Koophandel vervatte zeerechtbepa
lingen (1). In Duitsland bleef elke staatstussenkomst op het vlak van de 
binnenvaart beperkt tot het opleggen van politionele voorschriften, zonder 
enige inmenging in de wijze waarop het vervoer zelf georganiseerd werd 1 

terwijl in Frankrijk de «laissez faire» -gedachte volledig de Franse binnen
vaartsector domineerde (2). 

II. Dit laatste leidt ons tot de derde en tevens belangrijkste reden, namelijk 
het alles overheersend liberalisme dat met de Franse Revolutie zijn intrede 
had gedaan. Dit liberalisme had de macht der Middeleeuwse schippersgil
den definitief gebroken en bijgevolg een einde gemaakt aan het vervoersmo
nopolie waarover deze gilden beschikten. Een en ander had echter ook tot 
gevolg dat de reglementen en statuten van deze gilden kwamen te vervallen, 
terwijl deze niet werden vervangen door een van overheidswege opgelegde 
normering, zodat elke noodzakelijke correctie op de absolute vervoersvrij
heid ontbrak. Hierdoor bleef de binnenvaart verstoken van elke juridische 
bescherming en dreigde de grote meerderheid der schippers te verzeilen in 
een sfeer van uitzichtloze armoede (3). 

III. Pas op het einde van de 19° eeuw nam de aandacht voor de binnen
vaart toe. Zo vestigde in Belgie de «Societe des armateurs et des construc
teurs de bateaux d'interieur» door middel van een petitie in 1891 de 
aandacht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op de noodzaak de 
scheepshypotheek en het abandonrecht op de binnenvaart toepasselijk te 

I. zie: VERHOEVE, J ., Het nieuwe binnenvaartrecht, Wet van 24 juni 1939, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1954, 5-6. De dertiende titel van het Nederlands Wetboek maakte i.h.b. de eerste twaalf titels op de binnen
vaart van toepassing. 

2. MUELLER, J.H., Die Binnenschiffahrt im gemeinsamen Markt, Baden-Baden, Nomos Verlagsge
sellschaft, 1967, 108 en 142. 

3. De gevolgen van deze toestand worden uitvoerig behandeld in hoofdstuk 5 ter verklaring van het ont
staan van het toerbeurtsysteem in de twintigste eeuw. 



maken om alzo de bouw van binnenschepen te stimuleren (4). Anderzijds 
werd op 8 maart 1898 door toenmalig volksvertegenwoordiger Delbeke 
zowaar een wetsvoorstel ingediend tot invoering van een heus wetboek voor 
de binnenvaart (5). Ofschoon dit wetboek er niet kwam (6), had het wel tot 
gevolg dat bij de invoering van de Zeewet van 1908 titel X aan de binnen
vaart werd besteed (7). In concreto werden een aantal bepalingen van het 
zeerecht, zoals de hypotheek en het abandonrecht, voortaan op de binnen
vaart toegepast (8). 

IV. Deze wat plotse aandacht van de Belgische wetgever voor de binnen
vaart sloot aan bij een Europese tendens, die zich niet alleen in Duitsland 
manifesteerde, maar ook in Nederland. Zo was reeds op de Vergadering van 
de Nederlandse Juristenvereniging van 1896 met algemene stemmen vast
gesteld dat de vraag of de wettelijke reglementering omtrent de rivier- en 
binnenvaart voldoende was, ontkennend diende beantwoord te warden (9). 
Over de wijze waarop hieraan diende verholpen te warden, was men het 
echter niet eens. Voorstanders van een autonoom binnenvaartrecht naar 
Duits model dienden het immers op te nemen tegen aanhangers van een op 
het zeerecht geent binnenvaartrecht. 

V. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op het internationaal echelon 
werd een reglementering nagestreefd. Zo werd in 1898 een internationale 
overeenkomst afgesloten tussen Belgie, Duitsland, Frankrijk en Nederland, 
betreffende de meting van binnenschepen (I 0). Al bij al bleef echter de aan
dacht voor de binnenvaart gering en beperkt tot enkele partiele regelingen. 
Zo ontbrak m.b.t. het voornaamste aspect van de binnenvaart, het goede
renvervoer, elke reglementering. Hieraan zou pas verholpen warden door 
de inv:oering in 1936 van de Wet op de Rivierbevrachting (W.R.B.). 

4. Het feit dat er in Belgie op dat ogenblik weinig binnenschepen werden gebouwd, weet men enerzijds 
aan het feit dat de schippers of reders geen kapitalen konden ontlenen. Niemand was immers bereid derge
lijke kapitalen te lenen, zonder borg en door enkel te steunen op de eerlijkheid van de ontlener. Anderzijds 
was men van oordeel dat niemand zich zou blootstellen aan ondergang, in het zo veel voorkomend geval 
dat een schip een ongeval veroorzaakt (Gedr.St., Kamer, 1902-1903, nr. 224; zie ook Pand.B., v0 Trans
port par eaux interieurs, nr. 20). 

5. Gedr.St., Kamer, 1897-1898, nr. 92: «La loi, faite pour tous, doit etre, autant que possible, mise a 
la portee de l'intelligence de tous. Pourqoui done ne pas rediger une loi concernant exclusivement le bate
lier? Ce sera son Code, a lui. .. » 

6. Door de ontbinding van de Kamers in 1900 verviel dit wetsvoorstel. Het werd opnieuw ingediend op 
23 juli 1903 (Gedr.St., Kamer, zittingsjaar 1902-1903, nr. 92). Een apart wetboek voor de binnenvaart kwam 
er echter niet uit voort. 

7. Wet 10 februari 1908 betreffende de zee- en binnenvaart, B.S., 25 september 1908. 
8. De techniek van deze wetgeving was derhalve dezelfde als deze die in het Nederlands Wetboek van 

Koophandel werd gebruikt. Desbetreffend zij verwezen naar wat onder I en voetnoot 1 werd uiteengezet. 
9. zie desbetreffend het verslag van de Nederlandse Juristenvereniging van 1896. 

10. Overeenkomst 4 februari 1899 en 30 januari 1889 betreffende de meting van binnenschepen, opge
maakt te Brussel, B.S, I februari 1899. Deze overeenkomst werd op 1juni1908 aangevuld met bijkomende 
bepalingen (zie: Bijkomende bepalingen bij de Overeenkomst betreffende de meting van binnenschepen, 
opgemaakt te Brussel, tussen Duitsland, Belgie, Frankrijk en Nederland, B.S., 1-2 juni 1908). 
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Tegelijk met deze wet vond ook de invoering plaats van de Wet op de ar
beidsovereenkomst wegens dienst op een binnenschip. Tijdens Wereldoor
log II werd de bestaande wetgeving bovendien aangevuld met een 
toerbeurtreglementering die er diende over te waken dat de beschikbare 
vracht eerlijk werd verdeeld onder de schippers die zich voor het vervoer 
ervan aanboden. Na Wereldoorlog II werd dit systeem behouden en gelei
delijk aan verder uitgebouwd. 

VI. De economische recessie die zich in de jaren '70 in alle sectoren van het 
maatschappelijk leven manifesteerde, heeft ook de binnenvaart niet onbe
roerd gelaten. Waar deze in de jaren '50 en '60 een hoogconjunctuur kende 
(11), vond tussen 1970 en 1975 een ware exodus plaats. Op 5 jaar tijd liep 
het aantal binnenschepen met 220/o terug en verminderde de capaciteit met 
14,30/o. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze periode gekenmerkt werd 
door een nooit voorheen geziene agitatie die zich in 1975 uitte in een negen 
weken durende schippersstaking, die uiteindelijk beeindigd werd met een 
protokol-akkoord afgesloten tussen de overheid enerzijds en de vertegen
woordigers van de· binnenvaart anderzijds (12). 

VII. De voornaamste krachtlijnen van dit protokol-akkoord waren de vol
gende: 

1. Een s/ooppremie, teneinde de overcapaciteit van de vloot tegen te 
gaan, gepaard gaande met de invoering van een ste/se/ van verplichte 
vergunningen dat: 
- invoer van verouderd of minder aangepast materieel moet tegengaan 
- dat niet verantwoorde nieuwbouw moet vermijden. 

2. Erkenning schippersvrouw als volwaardig bemanningslid. 
3. Herscholing van schippers en verbetering van het schippersonderwijs 

voor schipperskinderen. 
4. Modernisering van de v/oot via staatstussenkomst in de intrestenlast 

van de leningen. 
5. Vaarverbod op zondag. 
6. Een nieuwe regeling voor het eigen vervoer met gehuurde schepen. 
7. Het opstellen van statistische gegevens. 
8. Bodemtarieven voor het vervoer naar Frankrijk. 
9. Sociale voordelen. 

10. lnvoering van een prepensioenste/sel. 
11. Streven naar een internationaa/ c/assificatiecertificaat. 
12. Verbetering van de concurrentiele positie van de binnenvaart. 

11. Op I januari 1955 telde de Belgische binnenvloot 5.931 schepen met een totale globale tonnemaat 
van 2.330.014 ton. Van 1955 tot en met 1970 was de afname van de vloot beperkt tot enkele eenheden. 
Jn die periode kende de nieuwbouw een glansperiode zodat er praktisch een evenwicht ontstond tussen ko
men en gaan. 

12. Reeds in 1973 had een eerste, zij het kortere schippersstaking zich voorgedaan. 
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13. Terugbetaling van het door Belgische schippers in Frankrijk betaalde 
patentrecht. 

14. Vrije verkiezingen voor de mandaten in de bestaande comites, werk
groepen en andere organen. 

VIII. Al deze maatregelen hebben echter niet kunnen verhinderen dat de 
binnenvaart met ernstige moeilijkheden bleef kampen. Tevens bleef de bin
nenvaart op sociaal vlak achtergesteld en werd ook aan de mogelijkheid tot 
herscholing van schippers en de verbetering van het schippersonderwijs in 
het algemeen slechts geringe aandacht besteed. Van enige modernisering van 
de vloot via staatstussenkomst in de intrestenlast van de leningen kwam even
min iets in huis. Maar ongetwijfeld het belangrijkste probleem waarmee de 
Belgische binnenvaart te kampen had en nog steeds heeft, is te vinden in 
de structurele overcapaciteit van de vloot. 

IX. Meer en meer wordt daarbij de noodzaak aangevoeld aan grensover
schrijdende oplossingen. De geleidelijke uitbouw van een Europees binnen
vaartrecht poogt hieraan tegemoet te komen. Deze uitbouw loopt echter niet 
van een leien dakje. Lange tijd immers was de aandacht van de Europese 
wetgever voor de binnenvaart zo goed als onbestaande. Het naderen van 
de magische datum van l januari 1993 - de opening van de Europese gren
zen - heeft aan deze inertie een einde gemaakt. Zo werd door de Verorde
ning 1101/89 een sloop- en toegangsregeling voor de binnenvaart uitgewerkt. 
Zo ook wordt gewerkt aan een verbetering van de sociale en beroepssituatie 
van de binnenschippers, alsmede van de kwaliteit van de binnenvloot. En
kele hete hangijzers echter zoals de al dan niet afschaffing van de toerbeurtre
glementering kunnen nog stof geven tot heel wat discussies en doen vermoe
den dat de af te leggen weg naar een Europees vrije binnenvaart tang en 
moeizaam zal zijn. Onoverkomelijk is hij nochtans niet. 
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HOOFDSTUK 1 : HET BINNENSCHIP 

1. Begrip en soorten. 

1. Schepen zijn alle vaartuigen, hoe ook genaamd en van welke aard 
ook (1). Ze bestaan uit de romp of het casco, de opbouw, het tuig en de 
uitrusting, de voortstuwingsmiddelen en stuurinrichting, en de inventaris, 
zijnde het geheel der aanwezige voorwerpen. Ze worden beschouwd als 
roerende goederen (art. 531 B.W.) (2) en worden ingedeeld in twee cate
gorieen, de zeeschepen en de binnenschepen. Binnen deze laatste onder
scheidt men de motorschepen van de sleepschepen en de duwbakken (3). 
Binnen de categorie der motorschepen onderkent men verschillende typen, 
waaronder de spits, het samberschip, de kempenaar en het rijnschip (4). 

2. Een definitie van het binnenschip vinden we in art. 271 Zeewet (5). 
Men verstaat er onder de 'vaartuigen gewoonlijk gebruikt of bestemd tot 
het vervoer van personen of zaken, tot visschen, sleepen of tot elke an
dere winstgevende verrichting van scheepvaart in de territoriale wateren', 

I. AEBY, F. en DECEUNINCK, A., Het binnenschip als rechtsobject, Antwerpen, Lloyd Anver
sois, 1979, nr. 2. Het woord schip zelf is aflcomstig van het oude Duitse woord skif, dat op zijn beurt afge
leid is van het Latijnse scapha en het Griekse skafon (zie DELWAIDE, L., Scheepsbeslag. Het bewarend 
en uitvoerend beslag op zee- en binnenschepen, 1986, Proefschrift, 2). 

2. De regel dat 'bezit geldt als ti tel', is echter niet van toepassing (art. 2 Zeewet). 
3. Volgens de gegevens van het l.T.B. was de Belgische binnenvloot in 1989 samengesteld uit 1.796 

motorschepen tegenover 23 sleepschepen en 128 duwbakken (l.T.B., jaarverslag 1988). Uit de gegevens van 
dit jaarverslag blijkt overigens dat het aantal sleepschepen, inclusief duwbakken, sedert 1960 is afgenomen 
met 1.103 eenheden (1.254 eenheden in 1960) en het aantal motorschepen met 2.996 eenheden (4.902 eenhe
den in 1960). 

4. De spits is een van oorsprong Belgisch, -aanvankelijk houten, maar vanaf het einde van de 19' eeuw
ijzeren binnenvaartuig, met een lengte van 38,5 tot 39 meter en een breedte van 5 tot 5,05 meter. Het heeft 
een laadvermogen van 260 tot 280 ton bij een inzinking van 1,80 meter en van 300 tot 320 ton bij een 
voile inzinking van 2, 10 meter. Het Samberschip is eveneens een van oorsprong Belgisch ijzeren bin
nenschip, dat zijn naam dankt aan het feit dat het door zijn afmetingen stroomafwaarts de Samber kon 
bevaren vanaf de sluis van Landelies. Het schip heeft een lengte van 47 meter en een breedte van 5,05 
meter. Op voile inzinking bedraagt het laadvermogen ongeveer 450 ton, bij een diepgang van 1,90 meter 
is dit ongeveer 350 ton. In schipperskringen is het beter bekend onder de naam 'zevenenveertigmeter'. 
De Kempenaer was, met een lengte van 50 meter en een breedte van 6,0 meter, aanvankelijk specifiek 
gebouwd om de Zuid-Willemsvaart en de Kempische kanalen te passeren. Naargelang van de maximum 
diepgang, schommelt het laadvermogen tussen de 520 en 640 ton. Het Rijnschip tenslotte werd oorspron
kelijk gebouwd om het Rijn-Hernekanaal te bevaren, dat in 1914 werd opengesteld. Het heeft een lengte 
van 80 meter en een breedte van 9,50 meter. Bij een inzinking van 2,50 meter bedraagt het laadvermogen 
1350 ton (bronnen: Maritieme Encyclopedic). 

5. Art. 271 Zeewet bevat in feite de a contrario definitie van art I Zeewet dat het zeeschip definieert. 
Een andere definitie van het binnenschip is terug te vinden in art. I W.A.B.: 'elk onverschillig op welke 
wijze voortbewogen vaartuig van meer dan 3 metrieke ton inhoud, dat gewoonlijk voor winstgevende ver
richtingen op de binnenwateren wordt gebezigd, daarin begrepen de sleepboten, veerboten, vlotten, bag
gervaartuigen, elevators en kraanschepen en alle dergelijke vaartuigen, zomede de tijdelijk op liggen 
bevrachte binnenschepen, doch niet de schepen bestemd voor de kust en de riviervisserij'. 
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alsook 'alle vaartuigen van minder dan 25 ton, die gewoonlijk op de zee
wateren voor soortgelijke verricbtingen worden gebruikt' (6). 

3. De opsomming van art. 271 Zeewet is ecbter niet limitatief. Tai van 
andere activiteiten, zoals de duwvaart (7), kunnen door een binnenscbip 
worden verricbt. Het einddoel dat de eigenaar nastreeft, is zonder belang 
(8). Vereist is enkel dat bet gaat om winstgevende (9) verricbtingen van 
scbeepvaart in de territoriale wateren en bet vaartuig gewoonlijk tot die 
activiteiten gebruikt wordt of bestemd is. De beoordeling biervan wordt 
aan de soevereine appreciatie van de feitenrecbter overgelaten (10). 

4. Werd aldus door de recbtspraak als binnenscbip bescbouwd, een drij
vende kraan, die uitgerust is om steeds te kunnen varen en bijgevolg winst
gevende operaties verricbt (11). Is daarentegen geen binnenscbip, een vaste 
ponton, zelfs indien bij gedurende een gedeelte van bet jaar 
als werkplaats of magazijn dienst doet (12). Hetzelfde geldt voor een scbip 
dat volgens zijn meetbrief gebruikt wordt als logement voor arbeiders, 
zonder dat bewezen wordt dat bet voor bet vervoer van zaken wordt ingezet 
(13). Plezierboten en yacbten zijn uiteraard geen binnenscbepen (14). Ook 
een wrak is geen binnenscbip (15). 

6. Deze laatste bepaling heeft haar inhoud verloren, nu er geen schepen van minder dan 25 ton 
meer zijn die vervoersactiviteiten verrichten op zee. Volgens Demeur moet derhalve als binnenschip worden 
beschouwd ieder schip van minder dan 25 ton alsmede elk schip dat, ongeacht zijn tonnemaat, tot doe! 
heeft lucratieve bezigheden van occasionele scheepvaart binnen de territoriaie wateren (DEMEUR, P., 
L'affretement fluvial sous le regime de la /oi du 5 mai 1936, Brussel, 1937, nr. 7). 

7. ROLAND, R., HUYBRECHTS, M. en ROLAND, S., «Overzicht van rechtspraak. Scheepvaart
recht (1968-1975)», T.P.R., 1976, 99, nr. 23; Zowel duwbooi als duwbak worden als schip beschouwd 
(DELW AIDE, L., o.c., 4), zelfs indien het schip toebehoort aan een parastatale instelling (Kh. Antwerpen, 
4 september 1969, Rechtspr. Antw., 1969, 69). 

8. ROLAND, R., ROLAND, S. en HUYBRECHTS., M., o.c., nr. 24. 
9. Daarbij wordt aan het begrip 'winstgevende verrichtingen van scheepvaart' een ruime betekenis 

toegekend, eventueel rekening houdend met andere wetgevingen waarin dit begrip voorkomt. Onder 'scheep
vaartverrichtingen' valt elke verrichting, die sarnenhangt met het bedrijf 'varen met schepen, reizen of ver
voeren te water'. Het komt er niet op aan of de fysieke inspanning van de betrokkenen al dan niet te vergelijken 
is met die van een schipper, maar wel of zijn werkzaamheid intrinsiek in verband staat met een scheepvaart
verrichting. Bepaalde bewoordingen die in een wet voorkomen, kunnen eventueel later worden toegelicht 
of zelfs verduidelijkt aan de hand van andere wetteksten. Aangenomen moet worden dat een rechtsstelsel 
een homogeen geheel is waarvan de taal overeenstemmend is (Zie: Kh. Antwerpen, 14 juli 1958, R. W., 
1958-59, 1171). 

10. Cass., 23 november 1977, Rechtspr.Antw., 1977-78, 346. 
11. Brussel, 9 maart 1957, Jur.Anvers, 1957, 224. 
12. Beroep Commissie Oorlogsschade Antwerpen, 27 december 1957, fur. Anvers, 1959, 62. 
13. Cass., 23 november 1977, Rechtspr.Antw., 1977-78, 346. 
14. AEBY, F. en DECEUNINCK, A., v0 Hypotheques et Privileges, in Rep. Not., t, X, II, nr. 5. 
15. Een wettelijke definitie van wrak bestaat niet. Kan als wrak worden beschouwd een sinds lange 

tijd gezonken vaartuig waaraan slechts voorlopige herstellingen werden aangebracht en dat geen roer noch 
anker bezit, waarvan de machines buiten gebruik zijn en waarvan de schroefas werd losgekoppeld en 
waarin een lek slechts voorlopig werd gedicht teneinde het naar een scheepswerf voor herstellingen te kun
nen brengen (Rb. _Antwerpen, 20 januari 1956, Jur.Anvers, 1956, 175). 
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2. Naam en nationaliteit van binnenschepen. 

5. Binnenschepen hebben, in tegenstelling tot zeeschepen (16), in Belgie 
geen nationaliteit ( 17), zodat in feite niet van Belgische binnenschepen kan 
worden gesproken, maar hooguit van een "binnenschip dat geheel of ge
deeltelijk eigendom is van een Belgisch natuurlijk of rechtspersoon" (18). 
Wel draagt het binnenschip net zoals het zeeschip een naam, vaak samen
gesteld uit de namen van de eigenaars van het schip, al bestaat desbetref
fend geen vaste regel. Deze naam vormt trouwens de hoeksteen in de 
systemen van teboekstelling en inschrijving van het schip, die beide op deze 
naam gebaseerd zijn (zie verder) (19) en wordt tevens op de meetbrief ver
meld (zie verder). 

3. De eigendom van binnenschepen. 

6. De wijzen van eigendomsverkrijging van binnenschepen zijn in re
gel dezelfde als deze die in het B.W. voor alle goederen zijn voorzien 
(art. 711-712 B.W.). Komen derhalve in aanmerking: bouw (20), koop/ 

16. Wet 2 april 1965 houdende de nationaliteit van zeeschepen en de immatriculatie van zeeschepen 
en binnenschepen, B.S., 6 mei 1965. 

17. De kwestie van de nationaliteit van binnenschepen was nochtans reeds ter sprake gekomen op de 
Internationale Conferentie voor de Eenmaking van het privaatrecht te Geneve in 1930. Ontwerpen van 
Verdragen betreffende de nationaliteit van binnenschepen, het voeren van de vlag en de teboeksteUing, op
gesteld door het Comite voor Privaatrecht, opgericht door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, wer
den er besproken en zelfs aanvaard. Het daaruit voortvloeiende Verdrag van Geneve van 1930 had tot doe! 
eenheid te brengen in de wetgeving inzake teboeksteUing en nationaliteit der binnenschepen, evenals op het 
gebied der zakelijke rechten waarmede zij kunnen worden bezwaard. Dit Verdrag is echter dode letter ge
bleven. Het probleem van de nationaliteit der binnenschepen kwam opnieuw ter sprake in de in de schoot 
van de Europese Commissie in 1959 opgerichte werkgroep voor de binnenvaart, echter zonder succes. N.a.v. 
het wetsontwerp houdende de nationaliteit van zeeschepen en de immatriculatie van zeeschepen en binnen
schepen, vond men het inopportuun de kwestie van de nationaliteit van binnenschepen te behandelen (zie 
Memorie van Toelichting, Gedr., St., Senaat, 1963-64, nr. 336). 

18. Ten onrechte wordt dan ook in art. 2 W.A.B. gesproken van 'Belgische' binnenschepen. 
19. AEBY, F. en DECEUNINCK, A., o.c., nr. 20 
20. Door een meerderheid van rechtsleer en rechtspraak wordt aangenomen dat het kontrakt waarbij 

de scheepswerf zelf de grondstof voor de bouw van het schip levert, behoudens andersluidend beding tus
sen partijen zelf een verkoop van een toekomstige zaak uitmaakt (zie: SMEESTERS, C., en WJNKEL
MOLEN, G., Droit maritime et droit fluvial, t.l., Antwerpen, Lloyd Anversois, nr.6; Gent, 2 december 
1959, Pas., 1961, II, 131; contra: DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, t. JV, nr. 871 
e.v., i.h.b. nr 873. Volgens deze auteur gaat het om een aannemingskontrakt). lndien de bouwheer zelf 
de grondstof levert, gaat het om een aannemingskontrakt. Het onderscheid is van belang i.v.m. de eigen
domsovergang. Bij een koopkontrakt gaat de eigendom over bij de voltooiing van het schip, bij aanneming 
is dit vanaf de oplevering. Partijen kunnen echter steeds vrijelijk een andere regeling van de eigendomsover
gang bepalen (zie: Brussel, 14 juni 1959, Jur.Anvers, 1960, 110). Volgens recente rechtspraak moet de bouw 
van een schip als een koop-verkoop overeenkomst worden beschouwd (Antwerpen, 17 mei 1970, Rechtspr. 
Antw., 1971, 121). 

7 



verkoop (21), erfenis/schenking/testament, abandonnement (22), prijsma
king, dertigjarige verjaring, en natrekking (23), maar niet de gift 
over de hand (24) en het bezit (25). Tussen partijen mag de eigendom van 
het schip met alle rechtsmiddelen bewezen warden (26). In regel zal noch
tans een geschreven eigendomsbewijs noodzakelijk zijn. Zander dergelijk 
bewijs is immers de teboekstelling van het binnenschip niet mogelijk (art. 
4, par. 3, 2° Zeewet). 

7. Indien het schip aan meerdere eigenaars toebehoort, gelden de voor
schriften van art. 57 Zeewet (27) (28). Dit houdt vooreerst in dat in alles 
wat het gemeenschappelijk belang van de eigenaars betreft, de zienswijze 
van de meerderheid wordt gevolgd. Deze meerderheid wordt bepaald door 
een gedeelte van de belangen in het schip - scheepsaandeel genoemd -, dat 
de helft van de waarde van het schip te boven gaat. De veiling van het 
schip kan slechts toegestaan warden op vordering van de eigenaars die 
samen de helft van alle belangen in het schip samenstellen, tenzij anders 
bij geschrift is overeengekomen (29). In geval van veiling gaan de lasten die 
ieder aandeel in de eigendom van het schip bezwaren van rechtswege over 
op het deel van de prijs die er de waarde van vertegenwoordigt. 

4. De meting en sloping van binnenschepen. 

4.1. De meting van binnenschepen. 

21. Tussen partijen is de koop voltrokken vanaf het ogenblik dater overeenkomst bestaat over de zaak 
en de prijs, zelfs indien de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is (art. 1583 B. W .). Tegenover 
derden is het koopkontrakt pas tegenwerpelijk vanaf de inschrijving van de onderhandse of authentieke 
aankooptitel. Jndien de Belgische eigenaar het binnenschip aan een vreemdeling verkoopt, is hij gehou
den een aanvraag om vergunning in te dienen bij het Bestuur van de Binnenvaart (K.B., 23 november 1939 
afstand van binnenschepen aan vreemdelingen, B.S., 2 december 1939). 

22. Het betreft een bijzondere vorm van eigendomsverkrijging geregeld in de artikelen 222 e.v. Zeewet. 
23. Deze wijze van eigendomsverkrijging doet zich voor wanneer een werf boven haar arbeid, de stof 

lever! die ingelijfd word! in het schip van de eigenaar voor wie het werk geschiedt. Op de natrekking zijn 
de art!. 565 e.v. B.W. van toepassing. 

24. DE SMET, R., Droit maritime et droit f/uvial beiges, t. I., Brussel, Larcier, 1971, nr. 18. 
25. Deze wijze van eigendomsverkrijging word! uitdrukkelijk uitgesloten door art. 2 en 272 Zeewet; zie 

eveneens Kh. Antwerpen, 3 februari 1923, Jur.Anvers, 1923, 144. 
26. Het bezit van een meetbrief op naam van de beweerde eigenaar uitgeschreven, kan als een vermoeden 

van eigendom gelden (SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN G., o.c. nr. 15; Brussel, 31december1921, 
Jur.Anvers, 1922, 69; a contrario: Kh. Antwerpen, 3 februari 1923, Jur.Anvers, 1923, 144). 

27. Art. 57 Zeewet geld! echter niet wanneer de medeeigendom bestaat tusseh echtgenoten die ieder de 
helft van het vaartuig bezitten. Alsdan gelden de beschikkingen van het huwelijkskontrakt (zie DE 
SMET, R., o.c., t. I., nr. 30). 

28. Art. 815 B.W. is niet van toepassing op de onverdeeldheid van een schip, ongeacht de oorsprong 
ervan (zie: Antwerpen, 20 januari 1961, Jur.Anvers, 1961, 186; SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN 
G., o.c., t.I, nr. 14; AEBY, F. en DECEUNJNCK, A., o.c., nr. 24; DE PAGE, H., o.c., t.V., nr. 1165 bis). 

29. Niets verbiedt ech ter een medeeigenaar om zonder inspraak van de medeeigenaars van het schip, zijn 
eigen aandeel te vervreemden. Hierop is art. 57 Zeewet niet van toepassing (zie: SMEESTERS, C. en 
WJNKELMOLEN, G., o.c., t. I., nr. 14; DE SMET R., o.c., t. I, nr. 29; DEITZ, R., Manuel de droit 
f/uvial, Brussel, Larcier, 1946, nr. 11). 
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4.1.1. Doel en toepasselijke wetgeving. 

8. Elk binnenschip moet worden gemeten, teneinde 'eensdeels, de bin
nenschepen te identificeren inzonderheid door het opnemen van hun hoofd
kenmerken, en, anderdeels, de progressieve waterverplaatsing er van te 
bepalen ' (art. 68 A.S.R.) (30). Deze meting wordt geregeld door de arti
kelen 67 tot 78 bis A.S.R., alsmede door het Verdrag van Geneve van 
15 februari 1966 (31). De meting wordt verricht door ambtenaren der 
waterwegen die tot scheepsmeter benoemd of aangesteld zijn door de 
Minister van Verkeerswezen (art. 67, eerste alinea A.S.R.) (32). In de regel 
worden de vaartuigen gemeten op de plaatsen, aangeduid in de bijzondere 
reglementen (art. 67, tweede alinea A.S.R.) (33). 

4.1.2. Overzicht van de reglementering. 

9. De gegevens door meting bekomen worden opgenomen in een meet
brief die onder een rangnummer wordt ingeschreveil in het scheepsmetings
register (art. 67 en 68 A.S.R.). De meetbrief wordt opgesteld in dubbel 
origineel en door de scheepsmeter en de schipper of zijn gemachtigde 
ondertekend. Een der originelen wordt opgesteld in een door de zegelbe
waarder genummerd en geparafeerd register, het ander wordt op perkament 
geschreven (art. 72 A.S.R.). De vervalsing van de meetbrief is straf
baar als valsheid in openbare geschriften (art. 196 Sw.). Het vervalste stuk 
wordt in beslag genomen en de schipper dient op zijn kosten het schip te 
laten hermeten (art. 78 bis A.S.R.). 

10. Bij beschadiging van de originele meetbrief in zijn bezit, moet de 
schipper zich tegen afgifte ervan aan de scheepsmeter, een uit het scheepsme
tingsregister overgenomen uitgifte aanschaffen (art. 73 A.S.R.). 
lngeval van verlies van de meetbrief, van grove herstelling, van wijziging 
der afmetingen van een vaartuig, van verandering in de aard der bewe
gingskracht of van vervanging van de voortstuwingsmachine, moet de 

30. De Maritieme Encyclopedie omschrijft in het algemeen het doe! van de meting van vaartuigen 
als 'het bepalen van het gewicht van de lading aan de hand van de inzinking'. 

31. Het verdrag is sedert 1975 in Belgie van toepassing (zie: Overeenkomst nopens de meting van 
binnenvaartuigen. Bijlage en Protocol van Ondertekening, opgemaakt te Geneve op 15 februari 1966, B.S .. 
18 februari 1975) en vervangt het Verdrag van Parijs van 27 november 1925 (B.S .. 15 september 1927). 
Dit laatste verving op zijn beurt een internationaal verdrag gesloten tussen Belgie, Frankrijk, Duitsland en 
Nederland op 4 februari 1898 en 30 januari 1899, opgemaakt te Brussel (B.S., I februari 1899, met bijko
mende bepalingen opgemaakt in het B. s .. 1-2 juni 1908). 

32. De wettekst vermeldt de 'Minister die het Bestuur der Waterwegen in zijn bevoegdheid heeft'. 
Dit is thans de Minister van Verkeerswezen. De betrokken ambtenaren moeten de bij het decreet van 
10 juli 18<11 voorgeschreven eed hebben afgelegd. 

33. Op aanvraag van de eigenaar of van diens gemachtigde en met de toestemming van de Hoofdinge
nieur-Directeur van Bruggen en Wegen van het gebied of van diens gemachtigde kunnen ze evenwel op an
dere plaatsen worden gemeten. In dat geval wordt de juiste plaats van meting bepaald door de scheeps
meter die met de meetverrichtingen is belast. 
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schipper bet vaartuig opnieuw laten meten (art. 75 A.S.R.). Voor eenslui
dend verklaarde afschriften op losse bladen van de originele meetbrief, 
kunnen bekomen warden ten kantore van de scheepsmeter, die de meet
brief heeft opgemaakt (art. 74 A.S.R.). 

11. lngeval van verandering van eigenaar van een gemeten schip, is noch 
een nieuwe meting noch een nieuwe meetbrief vereist. Wei moet diegene 
die de eigendom ervan heeft verkregen, binnen een termijn van tien dagen, 
zijn naam, voornamen en woonplaats op de twee originelen van de meet
brief doen aanbrengen ter vervanging van die van de vorige eigenaar. 
Daartoe moet hij de akte of titel van vestiging, overdracht of aanwijzing 
van bet eigendomsrecht en bij ontstentenis, een door hem ondertekende 
verklaring waarin hij zijn recht aantoont, overleggen. De handtekeningen 
op de akte, de titel of de verklaring moeten gelegaliseerd warden (art. 76, 
par. 1 A.S.R.). 

12. Op de meetbrief moet steeds de naam van bet schip vermeld warden. 
Om de naam van een vaartuig te veranderen, moet de eigenaar zich bij 
een scheepsmeter aanmelden. De vermeldingen i.v.m. de bedoelde veran
deringen warden op de twee originelen van de meetbrief en op bet inschrij
vingsregister aangebracht (art. 76 A.S.R.). 

4.2. De sloping van binnenschepen. 

13. Het Belgisch intern binnenvaartrecht besteedt weinig aandacht aan de 
sloping van binnenschepen. Slechts een bepaling, art. 77 bis A.S.R., voor
ziet ter zake enige voorschriften. Dit artikel verplicht namelijk de eigenaar 
en de werf vooraleer de sloping wordt aangevat, de scheepvaartinspecteur 
of een scheepsmetingsinspecteur te verwittigen, om deze gelegenheid te 
geven de sloping vast te stellen en er akte van op te maken. Voor eenslui
dend verklaarde afschriften van de sloping kunnen door de bevoegde dienst 
warden uitgereikt. 

5. De teboekstelling van binnenschepen. 

5.1. Doel van de teboekstelling. 

14. Voor binnenschepen bestaat de mogelijkheid van teboekstelling (art. 
272 bis Zeewet) (34). Deze laatste heeft tot doe! bet juridisch statuut van 

34. Aldus ingevoegd bij art. 2 Wet 2 april 1965 houdende de nationaliteit van zeeschepen en de immatri
culatie van zeeschepen en binnenschepen, B.S., 6 mei 1965. De teboekstelling werd voor het eerst in Belgie 
ingevoerd in 1908 (Wet 4 september 1908 houdende de zee- en binnenscheepvaart, B.S., 25 september 1908). 
De teboekstelling was toen zowel voor zeeschepen als binnenschepen facultatief. Internationaal bestaat voor 
de teboekstelling de 'Convention relative it l'immatriculation des bateaux de navigation interieure', die op 
24 juni 1982 is van kracht geworden. Door Belgie werd deze Conventie ondertekend, maar niet bekrachtigd. 
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het binnenschip vast te stellen, d.i. zijn burgerlijke stand te bepalen welke 
als grondslag moet dienen voor de inschrijving van de eigendomstitels en 
van de zakelijke rechten. Het betreft echter een louter administratieve 
formaliteit die geen juridische betekenis heeft en derhalve in geen enkel 
geval het bewijs van het eigendomsrecht zelf oplevert (35). Overigens heeft 
de teboekstelling slechts een facultatief karakter (36) en staat op de niet 
naleving ervan geen sanctie (37). Toch is de teboekstelling praktisch onont
beerlijk, daar, volgens art. 11 Zeewet, geen akten die het schip betreffen, 
in het scheepsregister kunnen worden ingeschreven, zolang zij niet heeft 
plaatsgevonden. 

5.2. Formaliteiten i. v .m. de teboekstelling. (38) 

15. De teboekstelling gebeurt op aangifte door iedere belanghebbende (art. 
272 bis, par. 2 Zeewet). In principe is dit de eigenaar of de bouwer van het 
schip (39). Deze aangifte, die aan geen termijn verbonden is, geschiedt aan 
de hypotheekbewaarder, volgens de voorwaarden van art. 4, par. 1 
tot 4 Zeewet. Volgende gegevens dienen bij de aangifte opgegeven te worden: 

1° naam en kenmerken van het binnenschip, aard en vermogen van de 
voortstuwingsmachine, de thuishaven die de aangevers het hebben toe
gewezen en, in voorkomend geval, het volgnummer van het schip, voor
afgegaan door de beginletters van zijn thuishaven; 

2° jaar en plaats van de bouw, naam en woonplaats van de bouwer; 

3° verkeer en verrichtingen waarvoor het binnenschip gewoonlijk en hoofd
zakelijk gebezigd wordt of zal worden; 

4 ° de huidige eigenaar van het binnenschip, te weten: 

a) als het een natuurlijke persoon betreft, zijn naam, voornamen, beroep, 
nationaliteit, zijn woonplaats en in voorkomend geval, zijn gekozen 
woonplaats; 

35. Kh. Gent, 6 december 1977, Rechtspr.Antw., 1977-78, 472. 
36. Art. 272 bis Zeewet bepaalt immers duidelijk dat een binnenschip kan teboekgesteld worden. 
37. De rechtstoestand van een facultatief teboekgesteld binnenschip is wegens het ontbreken van enige 

sanctie, dan ook minder zeker dan die van een verplicht teboekgesteld zeeschip (zie Advies R.v.St., 
Gedr.St., Senaat, 1963-64, nr. 336). 

38. Voor de praktische uitwerking, zie eveneens: K.B. 4 april 1967 betreffende de nationaliteit van zee
schepen en de immatriculatie van zee- en binnenschepen, B.S., 6 juni 1967; K.B. 5 september 1908 tot rege
ling van de houding van het register van de teboekstelling en vorm der inschrijvingen in zake van hypotheek 
op de zee- en binnenschepen, B.S., 25 september 1908. 

39. Gent 2 december 1959, Pas., 1961, II, 131. 
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b) als bet een .handelsvennootschap betreft, haar handelsnaam of bena
ming, haar maatschappelijke zetel en de plaats van haar hoofdinrich
ting, plaats en datum van haar oprichting, naam, voornamen, nationa
liteit en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten, van de 
beheerders of van de zaakvoerders. 

16. Indien verscheidene natuurlijke personen of rechtspersonen op bet 
binnenschip rechten van eigendom of vruchtgebruik hebben, vermeldt de 
aangifte aard en hoegrootheid van die rechten en geeft zij voor ieder van 
die personen de hierboven genoemde gegevens op (art. 4, par 2 Zeewet). 

17. Bij de aangifte moeten de volgende stukken warden gevoegd: 

1 ° bet nationaliteitsbewijs van ieder van de personen en de statuten van 
iedere van de handelsvennootschappen die eigenaar of medeeigenaar zijn; 

2° de akte van vestiging, overdracht of aanwijzing van de rechten van 
eigendom of vruchtgebruik, als bet een onderhandse akte, of een uit
gifte als bet een authentieke akte is. Een dubbel van de onderhandse 
akte of een voor eensluidend verklaard afschrift van de authentieke 
akte moet warden bijgevoegd en blijft ten kantore van de bewaarder 
der scheepshypotheken berusten; 

3° de meetbrief, met een duplicaat dat ten kantore blijft berusten; 

4° in voorkomend geval, een verklaring van de bevoegde overheid van 
bet land waar bet binnenschip laatst was teboekgesteld of geregistreerd, 
betreffende de hypothecaire toestand van bet schip, met aanduiding 
van de laatst ingeschreven eigenaar. 

18. Een binnenschip dat in aanbouw is, kan teboekgesteld warden op aan
gifte van de bouwer of door hem voor wiens rekening bet wordt gebouwd, 
als deze zijn eigendomsrecht bewijst. De aangifte gebeurt op dezelfde wijze 
als hierboven beschreven. Binnen de dertig dagen nadat bet schip voltooid 
is, warden die gegevens do·or de belanghebbenden aangevuld en wordt de 
meetbrief voorgelegd, samen met een duplicaat dat ten kantore blijft be
rusten. 

19. De bewaarder tekent bet nummer waaronder bet binnenschip is teboek
gesteld en de datum van de teboekstelling aan op de meetbrief, die tot sta
ving van de aangifte wordt voorgelegd (art. 5 Zeewet). 

20. De teboekstelling van een binnenschip of een daarmee gelijkgesteld vaar
tuig kan door de bewaarder der scheepshypotheken warden doorgehaald, 
hetzij van ambtswege, hetzij op verzoek van belanghebbenden (art. 272 bis, 
par. 4 Zeewet). Ondanks de doorhaling blijven de inschrijvingen betreffen
de de zakelijke rechten waarmee bet binnenschip is bezwaard echter bestaan 
en kunnen zij naderhand warden doorgehaald, verminderd of hernieuwd 
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(art. 6, par. 1, tweede alinea Zeewet). Geen teboekstelling mag worden door
gehaald dan dertig dagen na de datum waarop alle bij de bewaring der 
scheepshypotheken ingeschreven schuldeisers en alle derden, die er een ex
ploot van beslag lieten inschrijven, door de bewaarder op de hoogte zijn 
gebracht. Die kennisgeving geschiedt bij een ter post aangetekende brief die 
aan de gekozen woonplaats van de ingeschrevene mag worden gezonden 
(art. 6, par. 2 Zeewet). De bewaarder vermeldt de doorhaling op de meet
brief (art. 6, par. 3 Zeewet). 

6. De inschrijving van binnenschepen. 

21. De Zeewet voorziet, zowel voor binnenschepen als voor zeeschepen, 
de mogelijkheid tot 'inschrijving' van allerlei akten met betrekking tot de 
burgerlijke staat van het schip. Deze inschrijving gebeurt op het kantoor 
van de hypotheekbewaarder (art. 8 in fine Zeewet). De inschrijving is ech
ter slechts mogelijk voor teboekgestelde schepen (art. 11 Zeewet). De in
schrijving beoogt de tegenwerpelijkheid van deze akten, en de eruit 
voortvloeiende zakelijke rechten, ten overstaan van derden. Zolang er geen 
inschrijving is, kunnen ze niet aan derden worden tegengeworpen. 

22. Dienen aldus te worden ingeschreven: 

1) de akten en vonnissen die tot bewijs strekken van een overeenkomst 
tot vestiging, tot overdracht, tot verklaring of tot teniet gaan van een 
zakelijk recht, dat geen voorrecht is, op een reeds gebouwd of in aan
bouw zijnd binnenschip (art. 8 Zeewet). 

2) de eisen die er toe strekken de ontbinding, de herroeping, de vernie
tiging van een in de bewoordingen van art. 8 Zeewet vallende overeen
komst te doen verklaren, of het bestaan te doen vaststellen van een 
zakelijk recht, dat geen voorrecht is, op een reeds gebouwd of in aan
bouw zijnd binnenschip, alsmede de vonnissen over deze eisen verleend 
(art. 9, eerste lid Zeewet). (40). 

3) de geregistreerde en onderhandse akten (art. 10 Zeewet). 

4) de huwelijkscontracten die een beding bevatten in verband met een 
binnenschip (41). 

40. Deze eisen zijn slechts ontvankelijk indien zij ingeschreven zijn. De exceptie moet door de rechter 
ambtshalve worden toegepast en kan in elke stand van de zaak worden opgeworpen (art. 9, tweede lid Zee
wet). De griffiers mogen, op straf van volledige schadeloosstellingen geen expeditie van het vonnis afleve
ren, voordat hun het bewijs geleverd is dat het vonnis werd ingeschreven (art. 9, derde lid Zeewet). 

41. AEBY, F. en DECEUNINCK, A., Rep.Not., nr. 24 
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23. Dienen daarentegen niet te worden ingeschreven: 

1) de overdracht uit hoofde van wettelijke devolutie (42). 

2) de bouw van het binnenschip door de eigenaar zelf, handelend voor 
eigen rekening (43). 

3) het testament dat beschikkingen bevat m. b.t. een binnenschip (44). 

7. De zekerheden op binnenschepen. 

7.1. Overzicht van de wettelijke voorschriften. 

24. De zekerheden op binnenschepen worden geregeld door de artikelen 
19 tot en met 42 Zeewet ( 45). Men onderscheidt twee soorten: de voorrech
ten en de hypotheken. De voorrechten zijn afhankelijk van de hoedanig
heid der schuldvordering en hebben altijd voorrang boven de hypotheken 
(art. 19 Zeewet) (46). De schuldeisers die op een binnenschip een voorrecht 
of een ingeschreven hypotheek hebben, vervolgen hun recht op dat schip 
in welke handen het ook overgaat, om gerangschikt en betaald te worden 
volgens de orde van hun schuldvorderingen of inschrijvingen (art. 20 Zee
wet). 

25. Indien de derde bezithouder de bevoorrechte en hypothecaire schulden 
niet betaald heeft binnen de tijdsbestekken en uitstellen aan de schuldenaar 
verleend, of indien hij verzuimt de formaliteiten te vervullen die verder wor
den bepaald tot zuivering van zijn eigendom, heeft elke schuldeiser het recht 
het bezwaarde schip te doen verkopen onder hem (art. 21 Zeewet). Veran
dering van nationaliteit brengt geen schade aan de rechten waarmee het schip 
bezwaard is (art. 22, eerste zin Zeewet). 

7 .2. De voorrechten op binnenschepen. 

7.2.1. De soorten voorrechten en hun toepassingsgebied. 

26. De voorrechten op binnenschepen worden opgesomd in art. 23, par. 
l, 1° tot en met 4° Zeewet (47). Het betreft: 

42. SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., nr. 23. 
43. SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c .. , nr. 23. 
44. zie R.P.D.B., v0 Navire-Navigation, nr. 64. 
45. De bepalingen van de Hyp. W ., gelden slechts voorzover er uitdrukkelijk word! naar verwezen (zie 

art. 11 Hyp. W.). De am. 25-42 Zeewet zelf zijn op de binnenvaart van toepassing op grand van art. 272 
Zeewet. 

46. Ter bevestiging, zie: Antwerpen, 27 oktober 1982, Rechtspr.Antw., 1983-1984, 365. 
47. Het voorrecht van art. 23, par I, 5° geldt niet voor de binnenvaart (art. 272 Zeewet). 
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1° de aan de Staat verschuldigde gerechtskosten en de uitgaven in het 
gemeenschappelijk belang van de schuldeisers gedaan tot het behoud 
van het schip of ten einde te kunnen geraken tot de verkoop en de ver
deling van de opbrengst; de tonnen-, vuur- of havengelden en andere 
dergelijke openbare lasten en belastingen; de loodsgelden, de kosten 
van bewaking en behoud sedert het binnenlopen van het schip in de 
laatste haven; 

2° de schuldvorderingen voortspruitende uit de arbeidsovereenkomst van 
de kapitein, het scheepsvolk en de overige personen welke zich in dienst 
van het schip aan boord bevinden; 

3 ° het hulp- en bergloon en de bijdrage van het schip in de avarij-grosse; 

4 ° de vergoedingen verschuldigd ter zake van aanvaring of andere scheep
vaartongevallen (48), alsmede wegens schade, veroorzaakt aan kunst
werken van havens, dokken en bevaarbare vaarwateren; de vergoedin
gen verschuldigd ter zake van lichamelijk letsel aan de passagiers en het 
scheepsvolk overkomen; de vergoedingen verschuldigd ter zake van ver
lies of beschadiging van lading of reisgoed. 

27. De opsomming van art. 23, par. 1 Zeewet is limitatief, zodat geen an
dere voorrechten, ook niet deze van gemeen recht, op binnenschepen mo
gelijk zijn (49). Aldus geniet de onbetaalde verkoper van het binnenschip 
geen voorrecht. Hetzelfde geldt voor de prijs van niet betaalde goederen. 
In die zin beschikt de leverancier van een motor die in het schip geplaatst 
werd en die niet betaald werd alsook de curator die nadien overging tot af
zonderlijke verkoop van de motor, niet over een voorrecht (50). 

28. Bovendien wordt het toepassingsgebied van deze voorrechten restric
tief gelnterpreteerd. Aldus zijn de kosten door de overheid uitgegeven om 
een gezonken vaartuig te lichten niet bevoorrecht, vermits zij niet het be
houd van het schip, conform art. 23, par. 1, 1°, tot doel hebben (51). 

48. Hieronder begrepen de vergoedingen uit hoof de van stillig- of verletschade (Kh. Antwerpen, 30 juni 
1968, Rechtspr.Antw., 1969, 75). 

49. Brussel, 5 mei 1969, Pas., 1969, II, 191 en Rechtspr.Antw., 1969, 422; Antwerpen, 7 april 1975, 
Rechtspr.Antw., 1977-78, 148; Kh. Oostende, 28 juni 1962, R. W., 1962-1963, 561. 

50. Brussel, 5 mei 1969, Pas., 1969, II, 191 en Rechtspr.Antw., 1969, 422. 
51. Cass., 28 april 1978, Rechtspr.Antw., 1979-80, II en R. W., 1978-79, 1695, met conclusie van de eerste 

advokaat-generaal DUMON; Cass., 18 februari 1979, Eur. Vervoerr., 1979, 602, noot KEGELS, T.; Cass., 
7 maart 1979, Arr.Cass., 1978-79, 796; R. W., 1978-79, 2663; Rechtspr.Antw., 1979-80, 110 en Pas., 1979, 
I, 802; Antwerpen, 18 februari 1976, Rechtspr.Antw., 1975-76, 225; Antwerpen, 7 april 1976, Rechtspr. 
Antw., 1977-78, 148; Antwerpen, 21 september 1977, Rechtspr.Antw., 1977-78, 162. Het standpunt van 
deze rechtspraak vindt steun in het Protocol van ondertekening van het internationaal verdrag tot het vaststel
len van eenvormige regelen betreffende de voorrechten en hypotheken op zeeschepen van 26 april 1926 (goedg. 
bij wet 20 november 1928, B.S., 1-2 juni 1931) en waarin bedongen werd dat de wetgeving van elke Staat 
vrij blijft ... 2° om aan de administraties van de havens, dokken, lichttorens en bevaarbare waterwegen, 
die een wrak of andere de scheepvaart belemmerende voorwerpen hebben doen wegruimen ... in geval van 
niet-betaling, het recht toe te kennen om het schip, het wrak of de andere voorwerpen te weerhouden, te 
verkopen en zich voor andere schuldeisers op de opbrengst ervan schadeloos te stellen. 
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Een dergelijke vordering is immers niet gesteund op de aanvaring die bet 
zinken tot gevolg had, maar op de verplichting die op de eigenaar van bet 
gezonken schip berust (52) en bij diens verzuim hieraan op de overheid die 
dient in te staan voor bet vrijmaken van de waterwegen (53). 

29. Wei aanvaardt men dat de extra kosten die de overheid gemaakt heeft 
om bet gezonken schip met zo weinig mogelijk schade te lichten, in bet 
belang van alle schuldeisers werden gedaan en derhalve we! bevoorrecht 
zijn (54). Evenzo wordt aanvaard dat bet openbaar bestuur dat ambtshalve 
overging tot de berging van een gezonken vaartuig en dat, nadat de eige
naar hiervan zich op de beperking van aansprakelijkheid had beroepen, de 
eigenaar van bet aanvarend schip voor bet saldo van zijn vordering aan
spreekt, bet voorrecht van art. 23, par. 1, 4° kan doen gelden, omdat de 
schuldvordering een vordering is ter zake van aanvaring (55). 

7 .2.2. Draagwijdte en rangregeling van de voorrechten. 

30. Bevoorrecht zijn niet enkel de schuldvorderingen zelf, maar ook de in
tresten en kosten (56). Het voorrecht slaat echter enkel op bet schip, op de 
vracht (57) verdiend gedurende de reis tijdens welke de bevoorrechte schuld 
is ontstaan (58) en op bet toebehoren van bet schip en van de vracht (59) 
sedert de aanvang van de reis verkregen (art. 23, par. 1, eerste zin Zeewet). 
Onder bet toebehoren (60) van bet schip en de vracht verstaat men (art. 23, 
par. 2 Zeewet): 

1° de vergoedingen, aan de eigenaar verschuldigd wegens stoffelijke scha
de door bet schip geleden en niet hersteld, of wegens verlies van vracht; 

2° de vergoedingen aan de eigenaar verschuldigd voor avarij-grosse, voor 

52. Antwerpen, 21 september 1977, Rechtspr.Antw., 1977-78, 162. 
53. Antwerpen, 18 februari 1976, Rechtspr. Antw., 1975-76, 225. De overheid vervult aldus een wet

telijke verplichting, zodat de uit de berging voortspruitende kosten, geen schade vormen die in oorzakelijk 
verband staat met de aanvaring (Cass., 18 februari 1979, Eur. Vervoerr., 1979, 602, noot KEGELS, T.). 

54. Antwerpen, 18 februari 1976, Rechtspr.Antw., 1975-76, 225. 
55. Antwerpen, 7 april 1976, Rechtspr.Antw., 1977-78, 148. 
56. Brussel, 18 april 1969, Rechtspr.Antw., 1969, 407 en Pas., 1969, II, 168. 
57. Het passagegeld wordt gelijkgesteld met de vracht (art. 23, par. 2, tweede alinea Zeewet, zoals 

gewijzigd door art. 3 Wet 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale 
Akten inzake de zeevaart, B.S., 6 oktober 1989). 

58. In afwijking hierop strekt het voorrecht, ten bate van personen in dienst van het schip voorzien, zich 
uit tot het geheel van de vrachtgelden, welke voor al de reizen, tijdens dezelfde dienstovereenkomst afge
legd, verschuldigd zijn (art. 23, par. 2, in fine Zeewet). 

59. Het voorrecht op de vracht kan uitgeoefend worden zolang de vracht nog verschuldigd is of het be
drag van de vracht zich nog in handen van de kapitein of de vertegenwoordiger van de eigenaar bevindt. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van het voorrecht op het toebehoren (art. 24, par. 4 Zeewet). 

60. De uit kracht van verzekeringsovereenkomsten aan de eigenaar verschuldigde uitkeringen worden niet 
beschouwd als toebehoren van het schip of de vracht evenmin als de premien, toelagen of andere tegemoet
komingen van het Rijk. 
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zover deze bestaat hetzij in stoffelijke schade door bet schip geleden 
en niet hersteld, hetzij in verlies van vracht; 

3° bet loon, aan de eigenaar verschuldigd voor hulpverlening of berging 
tot aan bet einde van de reis, na aftrek van de sommen toegekend aan 
de kapitein en aan andere personen in dienst van bet schip. 

31. Schuldvorderingen die op een zelfde reis betrekking hebben, zijn be
voorrecht in de volgorde van art. 23, par. 1 (1°-4°). Indien de schuldvorde
ringen onder eenzelfde nummer van art. 23, par. 1 vallen, staan zij in gelijke 
rang en delen zij pondsgewijze bij ontoereikendheid van de opbrengst. 
De schuldvorderingen die op eenzelfde voorval betrekking hebben, worden 
geacht gelijktijdig te zijn ontstaan. De in art. 23, par. 1, 3° vermelde schuld
vorderingen worden bij voorrang betaald in omgekeerde volgorde van de 
tijdstippen waarop zij zijn ontstaan (art. 24, par. 1 Zeewet). De bevoor
rechte schuldvorderingen van de laatste reis hebben voorrang boven die van 
de voorgaande reizen (art. 24, par. 2, alinea 1 Zeewet). 

7 .3. De hypotheken op binnenschepen. 

7.3.1. Toepassingsgebied. 

32. Waar in regel hypotheken enkel op onroerende goederen en zakelijke 
rechten kunnen gevestigd worden (art. 45 en 46 Hyp. W.), werd hierop een 
uitzondering voorzien voor zee- en binnenschepen (art. 25 Zeewet), met het 
doel de bouw en aankoop ervan te bevorderen (61). Zowel gebouwde als 
in aanbouw zijnde binnenschepen komen dan ook in aanmerking (art. 26 
Zeewet). Echter, de scheepshypotheek die verstrekt wordt op een schip door 
hem voor wie het gebouwd wordt en waarvan hij op dat ogenblik nog geen 
eigenaar is, is nietig, zelfs al verkrijgt deze persoon later de eigendom van 
bet gebouwde schip (62). 

61. De mogelijkheid tot hypotheekverlening werd voor de binnenvaart ingevoerd door de Wet van 
4 september 1908 betreffende de zeevaart en de binnenscheepvaart (B.S .. , 25 september 1908), ter bevorde· 
ring van de ontwikkeling van de binnenvaart, die gestremd werd enerzijds door het moeilijk bekomen van 
het nodige krediet voor het bouwen van binnenschepen en anderzijds door de lasten die te zwaar drukten 
op de scheepseigenaars. Reeds sedert 1891 was op de invoering ervan aangedrongen (zie: Gedr.St., Kamer, 
1902-03, nr. 224). De Belgische rechtspraak paste voor de wet van 18 februari 1908 op de binnenschepen 
inzake reele rechten de 'lex rei sitae' toe. De in het buitenland regelmatig ingeschreven hypotheken werden 
in Belgie niet erkend (zie: Rb. Antwerpen, 12 januari 1907; Rb. Antwerpen, 27 februari 1907; Brussel, 
28 juni 1907). M .b.t. het ontstaan van de kredietverlening en de scheepshypotheekbanken, leze men: VAN 
CRIEKINGE, H., De financiering der scheepvaartondernemingen, Brussel, Standaard, 1933, 13 e.v. 

62. R.P.D.B., v0 Navire-navigation, nr. 131; AEBY, F. en DECEUNINCK, C., o.c., nr. 38; a contrario: 
Gent, 2 december 1959, Pas., 1961, II, 131. Volgens dit arrest is de hypotheek wel geldig, maar krijgt zij 
pas uitwerking zodra de hypotheekverlener eigenaar van het schip is geworden. 
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33. De scheepshypotheek wordt niet enkel op het schip gevestigd (63), maar 
strekt zich tevens uit tot zeil en treil, machines en ander toebehoren. Zij slaat 
bovendien op de vrachtpenningen alsook op de verbeteringen aan het schip 
aangebracht (art. 27 Zeewet) (64). Hiertoe worden ook gerekend de verbe
teringen die een werf aan het schip heeft aangebracht (65). De hypotheek 
waarborgt, op dezelfde rang als deze van de hoofdsom, drie jaar interest 
(art. 28 Zeewet). 

34. De hypotheekvestiging op binnenschepen is echter beperkt, in die zin 
dat zij, met uitzondering van de wettelijke hypotheek van de fiscus (art. 316 
e.v. W.l.B.), slechts mogelijk is door de overeenkomst van partijen (art. 
25 Zeewet). De aard van deze overeenkomst speelt echter geen rol. De vesti
ging mag zowel bij authentieke als bij onderhandse akte gebeuren. De testa
mentaire hypotheek en de wettelijke hypotheek van de gehuwde vrouw en 
van de onbekwamen zijn daarentegen niet mogelijk (impliciet art. 25 Zee
wet). 

35. Bovendien wordt betwist of de hypotheek op een scheepsaandeel kan 
worden gevestigd (66). Indien deze hypotheek gevestigd wordt met toestem
ming van de meerderheid, lijkt er o.i. geen probleem, daar de belangen van 
de andere eigenaars niet geschaad worden. Aeby en Deceuninck aanvaar
den tevens dat ook zonder de toestemming van de meerderheid de hypo
theek op een scheepsaandeel geldig is, voorzover het contract van stichting 
van de onverdeeldheid de hypotheekvestiging op die wijze toestaat. ls dit 
echter niet het geval dan is deze hypotheek niet rechtsgeldig als strijdig met 
het algemeen belang van de meerderheid (67). De aldus verstrekte hypotheek 
kan immers een beperking van het krediet op het schip tot gevolg hebben 
en bovendien houdt de wet geen voorschriften in voor het geval van execu
tie op het scheepsaandeel. 

7 .3.2. Formaliteiten. 

36. De scheepshypotheken worden in het scheepsregister ingeschreven door 
overlegging aan de hypotheekbewaarder van twee originelen van de onder
handse akte of twee expedities van de authentieke akte (art. 12 Zeewet). 

63. Bij vergaan of onzeewaardigheid van het schip, worden de rechten van de schuldeiser uitgeoefend 
op de geredde voorwerpen of op hun opbrengst, ook al kan de schuld nog niet gevorderd worden (art. 34, 
lid I Zeewet). Bij regeling van averij het schip betreffende mag de schuldeiser tussenkomen tot vrijwaring 
zijner rechten. Hij mag deze slechts uitoefenen wanneer de vergoeding geheel of gedeeltelijk, niet tot her
stelling van het schip werd of mocht worden aangewend (ar. 34, lid 2 Zeewet). 

64. zie Kh. Antwerpen, 17 juni 1924, Jur.Anvers, 1924, 323. 
65. Brussel, 9 mei 1974, Rechtspr.Antw., 1974, 222. 
66. pro: DE SMET, R., o.c., t.I., nr. 29; Rb Antwerpen, 20 maart 1969, Jur.Anvers, 1969, 340 en 

Ann.not., 1961, 163; contra: SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., nr. 100; Kh. Antwerpen, 
20 januari 1961, Jur.Anvers, 1961, 186. 

67. AEBY, F. en DECEUNINCK, A., o.c., nr. 37. 
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Ze zijn alsdan tegenwerpelijk aan derden. De inschrijving mag vervolgd wor
den zolang het hypotheekrecht van kracht is (art. 29, lid 1 Zeewet). Dit is 
niet langer het geval na inschrijving van de akte van overdracht van het schip 
(art. 29, lid 3 Zeewet), of na het faillissement van de debiteur, alsook na 
de doorhaling van de teboekstelling (art. 29, lid 4 Zeewet). Het hypotheek
recht dat niet ingeschreven was bij het overlijden van de debiteur, moet bin
nen de drie maand van het openvallen van diens erfenis worden ingeschre
ven (art. 29, lid 2 Zeewet). 

37. De inschrijving verliest haar uitwerking indien ze niet vernieuwd is voor 
het verstrijken van een termijn van 15 jaar, te rekenen van de datum van 
inschrijving (art. 32, lid 1 Zeewet). De vernieuwing gebeurt op overlegging, 
bij de hypotheekbewaarder, van een verzoekschrift in dubbel, bevattende 
de nauwkeurige aanduiding van de te vernieuwen inschrijving. Zoniet, geldt 
zij slechts als eerste inschrijving (art. 32, lid 2 Zeewet). 

38. In de titel van de scheepshypotheek moet de schuldeiser domicilie kie
zen daar waar de hypotheekbewaarder zijn standplaats heeft. Bij gebreke 
daarvan kunnen alle betekeningen en notificaties betrekking hebbende op 
de inschrijving, gedaan worden aan de Procureur des Konings van het ar
rondissement Antwerpen (art. 30 Zeewet). 

39. De scheepshypotheekbewaarder dient op het scheepsregister volgende 
gegevens te vermelden (art. 13 en 30 Zeewet): 

1) de datum van de akte; 

2) de aard van de akte en, zo zij authentiek is, de aanduiding van de no-
taris of van de rechtbank die ze heeft opgemaakt; 

3) naam, voornamen, beroep en domicilie der partijen; 

4) aard van de overeenkomst en de voornaamste elementen hiervan; 

5) rentevoet en verschijndag hiervan, benevens termijn van terugbetaling 
van het kapitaal; 

6) keuze van woonplaats. 

40. Aan de verzoeker geeft de hypotheekbewaarder een van de expedities 
van de authentieke akte of een origineel van de onderhandse akte. Op het 
afgeleverd bescheid vermeldt de bewaarder de inschrijving (datum en num
mer). Het andere exemplaar wordt op het scheepshypotheekkantoor be
waard. 

41. De inschrijving kan worden doorgehaald met toestemming van de be
langhebbende partijen of krachtens een vonnis dat, hetzij in laatste aanleg 
of in kracht van gewijsde is gegaan, hetzij uitvoerbaar verklaard is niette
genstaande verzet of beroep (art. 35, lid 1 Zeewet). 
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De doorhaling of vermindering wordt door de hypotheekbewaarder gedaan, 
op grond van een aanvraag, conform de voorschriften van art. 94-95 Hyp.W. 
(art. 36 Zeewet), en na overhandiging aan de hypotheekbewaarder van een 
der in art. 35 Zeewet vermelde documenten. 

7 .4. Tenietgaan van voorrechten en hypotheken. 

42. Voorrechten en hypotheken op binnenschepen gaan teniet (art. 37 
Zeewet): 

1) Met het teniet gaan der hoofdverbintenis; 

2) Door afstand vanwege de schuldeiser; 

3) Door de gedwongen verkoop van het schip; 

4) Door vrijwillige vervreemding van het bezwaarde schip, indien 
a) m.b.t. de voorrechten (art. 38 Zeewet) (68): 

1°) de akte van vervreemding wordt ingeschreven; 
2°) de vervreemding tweemaal en met een tussentijd van ten minste 

acht dagen wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en 
in een der nieuwsbladen van Antwerpen, van Gent en van het 
arrondissement waarin is gelegen de haven waar het schip thuis 
hoort; 

3°) geen verzet door de schuldeiser wordt betekend noch aan de 
vroegere noch aan de nieuwe eigenaar, binnen een maand na de 
inschrijving of na de laatste bekendmaking. 

b) m.b.t. de hypotheken de nieuwe eigenaar van het schip, binnen zes 
maanden na de inschrijving van zijn titel of, in geval van vervolgin
gen gedurende deze zes maanden, binnen de tijd van veertien dagen 
te rekenen van het bevel dat aan de beslaglegging voorafgaat, aan al 
de ingeschreven schuldeisers betekent (69) (art. 39 Zeewet): 
1 °) een uittreksel van zijn titel bevattende de dagtekening en de aard 

der akte, de aanduiding der partijen, de naam, het soort en de 
tonnemaat van het schip, de prijs en de lasten die van de prijs 
dee! uitmaken, de schatting van het voorwerp zo het gegeven of 
afgestaan werd anders dan bij verkoop; 

2°) opgave van de datum van inschrijving van zijn titel; 
3°) een tabel met drie kolommen, bevattende, de eerste, de datum 

der inschrijvingen, de tweede, de naam der schuldeisers en, de 
derde, het bedrag der ingeschreven schuldvorderingen. 

68. Het recht van voorrang van de schuldeiser blijft bestaan op de verkoopprijs zolang deze niet is be
taald of verdeeld (art. 38, lid I Zeewet). 

69. Deze betekening dient te gebeuren aan de door de schuldeiser in de inschrijving gekozen woonplaats 
(art. 39, lid I in fine Zeewet). De artt. 40-42 Zeewet regelen in het bijzonder de rechten van de schuldeisers. 
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5) inzake voorrechten, na een tijdsverloop van een jaar te rekenen in prin
cipe (70) vanaf de dag waarop de schuldvordering opeisbaar is geworden. 

8. Middelen van executie. 

8.1 Bet beslag op binnenschepen. 

8.1.1. De toepasselijke wetsbepalingen. 

43. Binnenschepen kunnen in beslag genomen worden. Dit beslag kan zo
wel bewarend als uitvoerend zijn. De toepasselijke regels zijn terug te vin
den in het Gerechtelijk Wetboek - artt. 1467-1480 (bewarend beslag) en artt. 
1545 - 1559 (uitvoerend beslag)- en gelden zowel voor beslag op binnensche
pen als op zeeschepen, met dit belangrijk verschil echter dat de artt. 1468 
- 1469 Ger. W. enkel voor beslag op zeeschepen gelden. 
Dit betekent dat voor het beslag op binnenschepen niet vereist is dat men 
over een zeevordering beschikt, zodat dit beslag mogelijk is voor om het 
even welke vordering, daar waar beslag op zeeschepen enkel toegestaan is 
voor de vorderingen die in art. 1468 Ger. W. uitdrukkelijk zijn opgesomd. 

8.1.2. Bet bewarend beslag op binnenschepen. 

44. Bewarend beslag kan enkel worden toegestaan door de rechter op bin
nenschepen die zich in het rechtsgebied van de rechtbank bevinden (art. 1467, 
lid 1 Ger. W.). Het beslag wordt echter als onbestaande beschouwd, indien 
de beslaglegger binnen de bepaalde termijn niet de zekerheden stelt die de 
rechter voor het verlenen van de toelating kan eisen (art. 1467, lid 2 Ger. 
W.). Tegen de beschikking van de beslagrechter waarbij het bewarend beslag 
wordt toegelaten, staat beroep of verzet open, conform de bepalingen van 
de artt. 1031-1034 Ger. W. (71). 

45. Het beslagexploot dient een aantal vermeldingen te bevatten. Het be
treft vooreerst de op straffe van nietigheid en voor elk beslagexploot voor
geschreven vermeldingen opgesomd in art. 1389 Ger. W. (1-3 verder 
vermeld), en vervolgens de specifieke vermeldingen opgesomd in art. 1470, 
lid 1 Ger. W. (4-5 verder vermeld): 

1. keuze van woonplaats in het arrondissement waar de rechter die in 
voorkomend geval kennis moet nemen van het beslag, zitting houdt; 

70. Art. 37. lid 3 Zeewet vermeldt de uitzonderingen op dit principe. 
71. Besl. Rb. Antwerpen. 2 november 1972, Rechtspr.Antw., 1972, 334. 
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2. naam, voornaam en woonplaats van de schuldenaar; 

3. gevorderd bedrag en titel; 

4. afschrift van de beschikking waarbij het beslag is toegestaan of van het 
vonnis dat als toelating geldt; 

5. een beknopte beschrijving van het in beslag genomen schip. 

46. Een afschrift van het beslagexploot wordt terstond gelaten aan de 
kapitein of, bij <liens ontstentenis, aan de persoon die belast is met de 
bewaring van het schip. Het beslag wordt aangezegd aan de waterschout 
of, bij <liens ontstentenis, aan de havenmeester, met aanmaning het afva
ren van het in beslag genomen schip te beletten. In kanalen of rivieren met 
sluizen, die niet behoren tot het gebied van een waterschout of van een 
havenmeester, kan die aanzegging worden gedaan aan de sluiswachters 
stroomopwaarts of stroomafwaarts van de plaats waar het schip ligt. 
Indien de aanzegging bovendien aan het loodswezen wordt gedaan, geldt 
zij als verbod om een loods uit te sturen. De gerechtsdeurwaarder kan in 
elke stand van het geding een bewaarder van het in beslag genomen schip 
aanstellen (art. 1471 Ger. W.). 

47. Het beslagexploot wordt binnen de tien dagen ingeschreven in het 
scheepsregister onder overlegging van het beslagexploot en een gewaarmerkt 
afschrift aan de bewaarder (art. 1472, lid 1 en 2 Ger. W.). Is het in beslag 
genomen vaartuig niet teboekgesteld, dan beperkt de bewaarder zich ertoe 
van de overlegging der bedoelde bescheiden aantekening te doen in het 
register der neergelegde stukken, met dien verstande dat hij de inschrijving 
doet indien de teboekstelling later gevorderd wordt (art. 1472, lid 3 
Ger. W .). Op de eisen tot doorhaling van de inschrijvingen zijn de artikelen 
94 en 95 Hyp. W. van toepassing (art. 1480 Ger. W.). 

48. Het beslag geldt gedurende drie jaren, te rekenen van de datum van 
inschrijving, en houdt bij het verstrijken van deze termijn van rechtswege 
op gevolg te hebben. Er wordt geen melding van gemaakt in de getuigschrif
ten die de hypotheekbewaarder afgeeft, tenzij de inschrijving is vernieuwd 
overeenkomstig de artikelen 1475 en 1493 Ger. W. (art. 1474 Ger. W.). Een 
dergelijke vernieuwing van het beslag is mogelijk, indien de schuldeiser 
bewijst dater gegronde redenen zijn om het beslag te handhaven en de aan
vraag tot vernieuwing geschiedt ten minste vijftien dagen voor het verstrij
ken van de geldigheidsduur van dat beslag, op straffe van uitsluiting (art. 
1475, lid 1 Ger. W.) De vernieuwing wordt gevraagd bij een met redenen 
omkleed verzoekschrift, in te dienen bij de rechter die het beslag heeft toe
gestaan door een advokaat of door een gerechtsdeurwaarder en door deze 
ondertekend. Op het verzoekschrift wordt uiterlijk binnen de acht dagen 
na de neerlegging beschikt. De beschikking die vernieuwing weigert, is niet 
vatbaar voor beroep (art. 1475, lid 2-4 Ger. W .). 
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49. De beschikking waarbij de vernieuwing wordt toegestaan, bevat de 
nauwkeurige opgave van het te vernieuwen beslag. De rechter die de ver
nieuwing toestaat, bepaalt de duur ervan. De termijn gaat in op de dag 
waarop de inschrijving vernieuwd wordt (art. 1476 Ger.W.). De beschik
king wordt aan de schuldenaar betekend. Zij wordt als niet bestaande be
schouwd, indien de vernieuwing van de inschrijving niet gedaan is voor het 
verstrijken van de geldigheidsduur van het bestaande beslag (art. 1477, lid 
1 Ger. W.). De vernieuwing heeft plaats onder overlegging aan de bewaar
der van twee exemplaren van het verzoekschrift met nauwkeurige aandui
ding van de te vernieuwen inschrijving, samen met de uitgifte van de 
beschikking en van het exploot van betekening (art. 1477, lid 2 Ger. W.). 

50. Een reeds ter inschrijving aangeboden of ingeschreven bewarend beslag 
verhindert niet dat een nieuw beslag op hetzelfde schip wordt toegestaan. 
Dit nieuwe beslag wordt ingeschreven overeenkomstig art. 1472 Ger. W. 
(art. 1473 Ger. W .). Een ingeschreven of behoorlijk ter inschrijving aange
boden beslag verhindert evenmin dat vervreemdings- of hypotheekakten 
later worden overgeschreven of ingeschreven, ongeacht hun datum. Die ak
ten kunnen echter niet tegen de beslagleggende schuldeisers worden inge
roepen, zolang de inschrijving van het beslagexploot niet vervallen is 
(art. 1478 Ger. W.). De aldus gedane vervreemding kan worden uitgevoerd, 
indien de verkrijger, voor de dag bepaald voor de toewijzing, het vereiste 
geld in consignatie heeft gegeven tot betaling van kapitaal en toebehoren 
van de opeisbare bedragen verschuldigd aan de hypothecaire schuldeisers 
die ingeschreven zijn of van wie het beslag is ingeschreven, of aan de 
schuldeisers die verzet doen (art. 1479, lid 1 Ger. W.). 

8.1.3. Het uitvoerend beslag op binnenschepen. 

51. Behoudens de bepalingen van de artt. 1545-1599 Ger. W., dienen op 
het uitvoerend beslag op binnenschepen tevens de voorschriften inzake uit
voerend beslag op roerend goed (artt. 1499-1538 Ger.W.) toegepast te war
den (art. 1545 Ger.W.). We beperken ons hier echter tot de bepalingen die 
specifiek zijn voor het ~itvoerend beslag op binnenschepen. 

52. Aan het uitvoerend beslag op een binnenschip dient een bevel vooraf 
te gaan dat opgave bevat van het verschuldigde bedrag en van het schip 
waarop, bij niet betaling, beslag zal worden gelegd. Het schip wordt aange
duid met zijn naam, soort, tonnemaat en soort van beweegkracht (art. 1546 
Ger. W .). Het bevel wordt gedaan aan de persoon van de schuldenaar of 
aan zijn woonplaats (art. 1547, lid 1 Ger.W.) en, indien de schuldenaar geen 
eigenaar is van het schip, wordt het bevel tevens betekend aan de scheeps
eigenaar of diens agent, wanneer hij zijn kantoor in de haven heeft (art. 
1548 Ger. W .). Dadelijk na de vervulling van de formaliteiten van het bevel, 
mag het beslag warden gelegd, tenzij de schuldeiser meer dan een jaar heeft 
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laten verstrijken na het bevel, in welk geval hij ertoe gehouden is eerst het 
bevel te vernieuwen alvorens beslag te leggen (art. 1549 Ger.W.). 

53. Naast een beknopte beschrijving van het in beslag genomen vaartuig, 
moet het bevel tevens de vermeldingen bepaald in art. 1389 Ger.W. bevat
ten (art. 1551, lid 1 Ger.W.), d.w.z.: 

- keuze van woonplaats in het arrondissement waar de rechter die in voor
komend geval kennis moet nemen van het beslag, zitting houdt; 

- naam, voornaam en woonplaats van de schuldenaar; 
- gevorderd bedrag en titel. 

54. Het beslag kan worden gedaan in hetzelfde exploot als het bevel of in 
een afzonderlijk exploot. In het laatste geval moet dit in het proces-verbaal 
van beslaglegging nader worden vermeld (art. 1551, lid 2 Ger.W.). Het beslag 
wordt onverwijld betekend aan de kapitein van het schip of, zo deze er niet 
is, aan de persoon die belast is met de bewaring van het schip. Het wordt 
bovendien binnen de drie dagen betekend aan de eigenaar en aan de schul
denaar, indien het in beslag genomen schip zijn eigendom niet is. Heeft de 
eigenaar zijn woonplaats niet in het rechtsgebied van de rechtbank waar het 
schip ligt gemeerd, dan kunnen de betekening van het beslagexploot en alle 
latere dagvaardingen en betekeningen hem worden gedaan in de persoon 
van de kapitein of van diegene die de kapitein vertegenwoordigt (art. 1550 
Ger. W.). De deurwaarder kan in elke stand van het geding een bewaarder 
van het in beslag genomen schip aanstellen (art. 1551, lid 3 Ger.W.). 

55. Tenzij het beslag volgt op een behoorlijk ingeschreven bewarend beslag, 
wordt het exploot van beslaglegging overeenkomstig de artt. 1472-1474 
Ger.W. - zie hoger - ingeschreven in het scheepsregister (72). Is het schip 
echter niet in Belgie teboekgesteld, dan wordt het exploot aangezegd, aan 
de bewaarder der scheepshypotheken (art. 1552 Ger.W.). Binnen de 8 da
gen na het bevel bedoeld in art. 1497 Ger. W., wordt bij de rechter een ver
zoekschrift ingediend tot het aanstellen van een openbare of ministeriele 
ambtenaar die met de verkoop zal worden belast. 

56. In zijn beschikking wijst de rechter de plaats aan waar de verkoop zal 
geschieden en regelt hij de bekendmaking. Op verzoekschrift van een be
trokken partij kan hij tevens gelasten dat er, zelfs in het buitenland, tot de 
verkoop zal overgegaan worden door een scheepsmakelaar. In dat geval be
paalt hij de voorwaarden van de verkoop (art. 1553 Ger.W.). 

72. Voor de inschrijving en haar gevolgen gelden de artt. 1478-1480 Ger.W., die besproken werden bij 
het bewarend beslag. 
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57. In de verkoopsvoorwaarden, opgemaakt door de open bare of ministe
riele ambtenaar, worden de plaats, de dag en het uur van de verkoop aan
gegeven (art. 1554 Ger.W.). Vijftien dagen voor de verkoop worden door 
de aangestelde openbare of ministeriele ambtenaar bij deurwaarde_rs
exploot aangemaand de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt, de eige
naar van het schip indien hij niet schuldenaar is, en de ingeschreven en ver
zetdoende schuldeisers, om inzage te nemen van de verkoopsvoorwaarden. 
Het exploot vermeldt plaats, dag en uur van de verkoop (art. 1555, lid l 
Ger.W.). Ook derden die beweren schuldeiser te zijn, worden door deze 
ambtenaar bij aangetekend schrijven in kennis gesteld van de verkoopsvoor
waarden (art. 1555, lid 2 Ger.W.). Elk geschil over de verkoopsvoorwaar
den wordt beslecht overeenkomstig de procedure voorzien in art. 1555, lid 
3 en 4 Ger.W. 

58. ledere persoon heeft recht een hoger bod te doen gedurende vijftien 
dagen na de verkoop (art. 1556 Ger.W.) (73). Na de verkoop, eventueel na 
hoger bod, wordt een uittreksel uit de akte van toewijzing betekend aan de 
beslagene, aan de eigenaar van het schip indien hij niet de schuldenaar is, 
aan alle ingeschreven schuldeisers en aan alien die zich hebben aangemeld 
(art. 15 57, lid l Ger. W.). Dit uittreksel dient de vermelding bepaald in 
art. 1557, lid 2 Ger. W. te bevatten. 

8.1.4. Evenredige verdeling en rangregeling in geval van beslag op binnen
schepen (art. 1655-1675 Ger.W.). 

59. Na executie gaan de rechten van de ingeschreven schuldeisers over op 
de prijs van de toewijzing (art. 1655 Ger.W.). De koper van het schip ont
vangt van de openbare of ministeriele ambtenaar een bewijs, waarop de be
dragen zijn vermeld die hij krachtens de veilingsvoorwaarden gehouden is 
te betalen, en stort ter zijner bevrijding, de prijs, de interesten en de bijko
mende kosten in de Deposito- en Consignatiekas, en de kosten, rechten en 
erelonen in handen van hogergenoemde ambtenaar (artt. 1656-1657). 

60. Daarna richt deze ambtenaar, conform de voorschriften van de artt. 
1658-1659, aan de rechter een verzoek tot aanstelling van een vereffenaar, 
die aan de schuldeisers zijn tussenkomst meldt en hen verzoekt van hun 
schuldvorderingen aangifte te doen ter griffie, dit alles overeenkomstig de 
bepalingen van de artt. 1660-1662 Ger.W. De geschillen inzake deze schuld
vorderingen worden door de rechter beoordeeld, op grond van en conform 
de artt. 1663-1670 Ger. W. Eens deze geschillen beeindigd, volgt de aanwen
ding van de prijs van de toewijzing (artt. 1671-1672 Ger.W.) en de afgifte 
van de borderellen van toewijzing (art. 1673 Ger.W.). Op hun beurt geven 

73. Hierop zijn de artt. 1592-1594 Ger.W. van toepassing. 
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de schuldeisers kwijting voor het bedrag dat hen toegewezen is en bewilli
gen, zo daartoe grond bestaat, in de doorhaling van hun hypothecaire in
schrijving (art. 1674 Ger. W .). De staat van ereloon en onkosten van de 
vereffenaar wordt geregeld overeenkomstig het bepaalde in art. 1675 Ger.W. 

8.2. lnbezitstelling van het schip. 

61. Teneinde zijn rechten te doen gelden, bezit de schuldeiser naast het mid
del van beslag nog over een tweede executiemiddel, namelijk de inbezitstel
ling van het schip. De regels hiervan zijn terug te vinden in hoofdstukken 
3 en 4 van de wet van 4 september 1908 op de inbeslagneming en het opbod 
bij vrijwillige vervreemding van de zee- en binnenschepen (74). 

62. De inbezitstelling van het schip wordt, op verzoekschrift van de 
schuldeiser, bij beschikking verleend door de beslagrechter van de rechtbank 
van het gebied waarin de thuishaven van het schip is gelegen. Deze beschik
king kan pas ten vroegste worden verleend vijf dagen na de betekening van 
het verzoekschrift aan de scheepseigenaar, met aanmaning om zijn eventu
ele bezwaren binnen die tijd aan de beslagrecher mede te delen. De beschik
king, waartegen verzet kan worden gedaan, is voorts pas voor tenuitvoer
legging vatbaar nadat zij aan de eigenaar is betekend. Bovendien kan de 
rechter de uitvoering van het vonnis afhankelijk maken van de stelling van 
een zekerheid die hij bepaalt en waarvan hij, zo daartoe grond bestaat de 
modaliteiten vaststelt. 

63. Onafgezien van het voorgaande, moet de inbezitstelling steeds, bin
nen een termijn van tien dagen, worden voorafgegaan door een bevel tot 
betalen, dat volgende gegevens moet bevatten: 

1 ° opgave van de titel krachtens dewelke het gedaan wordt en een volledig 
afschrift van die titel, tenzij de betekening ervan aan de schuldenaar 
reeds is gedaan in de loop van de drie jaar die aan de beschikking 
voorafgaan of wanneer het een authentieke akte betreft waarbij een 
hypotheek wordt gevestigd; 

2° opgave van dag, maand en jaar; 
3° naam, beroep en woonplaats van de vervolgende partij; 
4 ° keuze van woonplaats in de plaats waar de rechter, die van het beslag 

kennis moet nemen, zitting houdt; 

74. Wet 4 september 1908 op de inbeslagneming en het opbod bij vrijwillige vervreemding van de zee
en binnenschepen, en betreffende de bevoegdheid inzake zee- en binnenvaart, B.S .. 25 september 1908. Al
leen de bepalingen van hoofdstuk 3 (artt. 23-28) en 4 (artt. 29-35) zijn nog van toepassing, zoals gewijzigd 
door art. 3 Wet 10 oktober 1967 (B.S., 31 oktober 1967). Hoofdstuk I en 2 werden opgeheven door 
art. 2 Wet 10 oktober 1967 (B.S., 31 oktober 1967), hoofdstuk 5 bij de wet van 15 juli 1970 (B.S., 30 juli 
1970). 
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5° naam en woonplaats van de gerechtsdeurwaarder en opgave van het 
adres van zijn kantoor; 

6° naam en woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, verblijfplaats 
van de schuldenaar; 

7° opgave van het verschuldigd bedrag en vermelding <lat, bij gebreke van 
betaling, zal warden overgegaan tot de inbezitstelling van het binnen
schip waarvan de naam, de soort, de tonnemaat en de aard van zijn 
beweegkracht wordt opgegeven; 

8° vermelding van de persoon aan wie afschrift van het exploot wordt 
afgegeven. 

64. Het bevelschrift, het vonnis of, indien tegen de beschikking verzet werd 
aangetekend, het arrest dienen tweemaal en met een tussentijd van ten minste 
acht dagen bij uittreksel bekendgemaakt te warden in bet Belgisch Staats
blad alsmede in een der nieuwsbladen van Antwerpen, van Gent en van het 
arrondissement binnen hetwelk is gelegen de haven waar bet schip thuis
hoort, en betekend te warden aan al de ingeschreven schuldeisers, ter woon
plaats door hen in de inschrijvingen gekozen. Gedurende een jaar te rekenen 
van de aan de ingeschreven schuldeisers gedane betekeningen of van de laatste 
bekendmaking, mag de schuldenaar, de eigenaar en elke ingeschreven of 
van een titel voorziene schuldeiser de in bezit van bet schip gestelde schuld
eiser verzoeken tot de verkoop van bet vaartuig over te gaan, conform de 
voorschriften van de artt. 1553-1555 Ger. W. 

65. De beslagrechter kan op aanvraag van elke belanghebbende, de schul
denaar, alsmede de eigenaar, de ingeschreven schuldeisers, en, in voorko
mend geval, de van een uitvoerbare titel voorziene schuldeisers, die de 
verkoop hebben gevorderd, behoorlijK opgeroepen, gelasten <lat door een 
scheepsmakelaar zal warden overgaan tot de verkoop, zelfs in bet buiten
land. In <lat geval bepaalt de rechter de voorwaarden waaronder de verkoop 
zal geschieden. 

9. De technische voorschriften. 

9.1. De technische voorschriften in politiereglementen. 

66. De vaart op de binnenwateren vereist <lat <lit gebeurt met schepen die 
voldoen aan een aantal technische normen, dit zowel in het belang van de 
opvarenden zelf als in bet algemeen belang van de scheepvaart. De wetge
ver heeft echter geen specifieke reglementering uitgevaardigd in verband met 
deze voorschriften, maar deze taak toevertrouwd aan de erkende classifica
tiemaatschappijen (zie infra). 
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67. Wei voorzien de verschillende politiereglementen enige, zij het zeer par
tiele bepalingen. Zo bepaalt art. 4 A.S.R. dat geen vaartuig, vlottrein of 
vlot mag varen, zo het gevaar loopt te zinken ten gevolge van de gebrekkige 
bouw, ouderdom, overlading of averij (art. 4, lid 1 A.S.R.). De ingenieur 
van het ressort of zijn afgevaardigde mag, op gelijk welk punt van de wa
terwegen, de daartoe nodige onderzoekingen doen (art. 4, lid 2 A.S.R.). Elk 
schip dat zich in slechte staat bevindt, wordt opgehouden en mag zijn weg 
niet voortzetten alvorens het behoorlijk hersteld is (art. 4, lid 3 A.S.R.). 

68. In het bijzonder hebben deze bepalingen betrekking op (75): 

- de lengte, breedte en hoogte van de schepen met het oog op het door
varen van sluizen, bruggen en andere kunstwerken (art. 1 A.S.R.; art. 3 
Reglement betreffende het zeekanaal van Brussel naar de Rupel); 

- het tuig, de touwen, meerpalen, trek-of voortstuwingsmiddelen (art. 7 
A.S.R.; art. 8 Reglement betreffende het zeekanaal van Brussel naar de 
Rupel); 

- de lichten en geluidsseinen (art. 13-22 A.S.R.; art. 13-30 Reglement be
treffende het zeekanaal van Brussel naar de Rupel; art. 20-37 Scheep
vaartreglemen t voor de Beneden-Zeeschelde ). 

9.2. De rol der classificatiemaatschappijen. 

69. Zoals hoger gezegd heeft de Belgische wetgever zich niet ingelaten met 
de specificatie van de technische voorschriften, maar heeft hij dit werk over
gelaten aan de erkende classificatiemaatschappijen. Enke! de criteria waar
aan deze maatschappijen moeten voldoen om erkend te worden, werden vast
gelegd (76). Deze erkenning gebeurt door de Minister van Verkeerswezen 
(77) en blijkt uit een door deze laatste afgegeven certificaat. De erkenning 
wordt bij uittreksel in het Staatsblad bekendgemaakt (78). 

75. Het betreft hier een niet limitatieve opsomming zowel wat de technische voorschriften betreft als wat 
de reglementen betreft waarin dergelijke voorschriften voorkomen. 

76. K.B. 28 november 1963 betreffende de erkenning van de instellingen belast met het afgeven van de 
klasseringsbewijzen bedoeld in artikel 32 van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, B. S., 17 
januari 1964. Dit K.B. werd gewijzigd door: K.B. 24 maart 1964 betreffende de erkenning van de instellin
gen belast met het afgeven van de klasseringsbewijzen bedoeld in artikel 32 van de wet van 5 mei 1936 op 
de rivierbevrachting, B.S., 10 april 1964 en K.B. 27 maart 1969, o.c., B.S., 12 april 1969. In het kader 
van het vervoer werd deze materie aanvankelijk geregeld door een M.B. van 18 juli 1936 (M.B. nr. 481 
18 juli 1936 betreffende de classificatiecertificaten voor binnenschepen, B.S., 2 augustus 1936). 

77. art. I K.B. 28 november 1963. De aanvraag om erkenning moet warden gericht aan de Minister van 
Verkeerswezen. Natuurlijke of rechtspersonen van vreemde nationaliteit die de erkenning aanvragen, moe
ten woonplaats kiezen in Belgie en de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken erkennen voor elk geschil 
waartoe de uitreiking van een klasseringsbewijs aan een Belgische onderdaan aanleiding kan geven (art. 8). 

78. art. 2 K.B. 28 november 1963. Zie in verband met het toezicht op de erkende instellingen: M.B. 29 
mei 1990 houdende aanwijzing van de agenten belast met het toezicht op de instellingen erkend met het 
oog op het afgeven van de klasseringsbewijzen bedoeld in art. 32 van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbe
vrachting, B.S., 27 september 1990. 
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70. De technische criteria zelf waaraan de binnenschepen moeten voldoen 
om geklasseerd te kunnen warden, liggen vast in de reglementen betreffen
de de schouwing der binnenschepen, die door de erkende classificatiemaat
schappijen zelf warden opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Minister van Verkeerswezen. Deze technische criteria dienen zowel de romp 
als de voortstuwingsinrichting en de uitrusting te betreffen (79). Aan elk 
binnenschip dat aan deze technische voorschriften beantwoord, wordt een 
classificatiebewijs uitgereikt. Daarbij is de verantwoordelijkheid van de clas
sificatiemaatschappijen echter beperkt tot een middelenverbintenis (80). 
De expert van de maatschappij heeft geen enkele contractuele band met de 
scheepseigenaar noch met de eigenaar van de goederen, en zijn aansprake
lijkheid loopt slechts tegenover hen indien een quasi-delictuele fout lastens 
hem wordt bewezen. 

71. Wei staan de erkende instellingen onder toezicht van agenten aange
wezen door de Minister van Verkeerswezen. De controle heeft tot doel na 
te gaan of de erkende instellingen de voorwaarden voor bun erkenning blij
ven vervullen en of de reglementen betreffende de schouwing van de bin
nenschepen warden in acht genomen. De agenten delen bun bevindingen 
mede aan de Minister. Reeds sedert 1906 warden classificatieregisters van 
'Belgische' binnenschepen uitgegeven (81). 

9.3. De certificaten of scheepsattesten. 

9.3.1. Overzicht van de verschillende soorten scheepsattesten. 

72. Er bestaan verschillende certificaten of scheepsattesten. Ze kunnen in
gedeeld warden in nationale en supranationale certificaten. Sedert bet K.B. 
van 16 juli 1987 (82) zijn al deze certificaten alsook de scheepsattesten afge
geven door de andere lidstaten van de E.G. gelijkwaardig. 
Als nationale certificaten gelden bet classificatiecertificaat en bet bijzonder 
certificaat voor bet vervoer van brandbare vloeistoffen. Als supranationale 
gelden enerzijds bet communautair en aanvullend communautair certificaat 
voor de Europese vaart (zie hoofdstuk 6), en anderzijds bet normaal en bet 
tijdelijk certificaat van goedkeuring voor bet A.D.N.R. - vervoer op de Rijn, 
en bet certificaat van onderzoek voor bet overige Rijnvervoer. 

9.3.2. Het classificatiecertificaat. 

73. Het vervoer en de bevrachting voor vervoer zijn onderworpen aan bet 

79. art. 6 K.B. 28 november 1963, zoals gewijzigd door art. I K.B. 27 maart 1969. 
80. Rb. Dendermonde, 11 januari 1973, Jur.Anvers, 1973, 127 en R. W., 1972-73, 1718. 
81. zie AEBY, F. en DECEUNINCK, A., o.c., nr. 10 
82. K.B. 16 juli 1987 betreffende de scheepsattesten voor binnenschepen, B.S., 21 augustus 1987. 
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bezit van een classificatiecertificaat. Vooreerst is het bezit van dergelijk 
document van primordiaal belang teneinde de ontheffing van aansprake
lijkheid voor ladingschade, conform art. 32 W .R.B., te kunnen bekomen. 
Sedert de Wet van 30 december 1968 wordt bovendien voor elk binnenschip 
bestemd tot het vervoer, onderworpen aan de toerbeurtregeling, het bezit 
van een classificatiecertificaat of bewijs van deugdelijkheid geeist (83). 
Hieruit volgt dat nationaal vervoer in principe enkel mogelijk is voor sche
pen die over een dergelijk certificaat beschikken. Dit geldt ook voor buiten
landse schepen die in Belgie via de toerbeurt goederen wensen te vervoeren. 
Met de invoering van deze regeling werd de kwantitatieve en kwalitatieve 
gezondmaking van de binnenvaartvloot beoogd. Dankzij deze regeling zou 
het gemiddelde peil van de waarde en de doeltreffendheid van de binnen
vaartuigen verhoogd worden en bovendien een grotere veiligheid van de vaart 
verzekerd worden ten bate zowel van de personen en de goederen als van 
de kwaliteit van de vervoerprestatie (84). 

74. Zo een klasseringsbewijs geheel of gedeeltelijk geweigerd werd, kon, 
in de optiek van de toenmalige wetgever, het transport slechts uitgevoerd 
worden indien voor de betrokken soort vervoer een attest afgeleverd was 
op verzoek van de eigenaar of de uitbater van het vaartuig (85). Dit attest 
mocht echter geenszins het klasseringsbewijs voorzien in art. 32 W.R.B. ver
vangen (86). Zijn bezit mocht als enige uitwerking hebben dat de eigenaar 
of uitbater van het binnenvaartuig waarvoor het afgeleverd werd, gemach
tigd is de transporten uit te voeren die onder toepassing vallen van het D.R.B. 
- statuut, en dit in de voorwaarden en de eventuele perken die gesteld zijn 
in de beslissing van de commissie, die het attest heeft uitgereikt. De bepa
lingen van de wet zijn echter, voorzover ze dit vervangend attest betreffen, 
<lode letter gebleven. Wei werd bij K.B. de commissie opgericht die voor 
de uitreiking van dit attest diende te zorgen, maar deze commissie is nooit 
in werking getreden (87). 

83. art. 1 Wet 30 december 1968 betreffende de transporten onderworpen aan de bepalingen van de besluit
wet van 12 december 1944 houdende oprichting van een Dienst voor Regeling der Binnenvaart, B.S., 1 maart 
1969. 

84. Memorie van Toelichting, Senaat, Gedr.St., 1968-69, nr. 24. De sociale implicaties van deze regeling 
moesten worden opgevangen door de invoering van een slooppremieregeling (zie Senaat, Hand., 1968-69, 
nr. 62). 

85. art. l, lid 2 Wet 30 december 1968. 
86. Memorie van Toelichting, Gedr.St., Senaat, 1968-69, nr. 24. 
87. art. 3, lid 1 Wet 30 december 1968 en art. 2 K.B. 27 maart 1969 houdende oprichting, samenstelling, 

werkwijze en procedure van de commissie voor het afgeven van de attesten vermeld in artikel 1, alinea 2, 
van de wet van 30 december 1968 betreffende de transporten onderworpen aan de bepalingen van de besluitwet 
van 12 december 1944 houdende oprichting van een Dienst voor Regeling der Binnenvaart, B.S., 12 april 1969. 
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9.3.3. Het bijzonder certificaat voor vervoer van brandbare vloeistoffen. 

75. Een bijzonder certificaat is verplicht voor elk binnenschip dat op de 
Belgische binnenwateren vervoer van brandbare vloeistoffen wil verrichten. 
Dergelijk vervoer houdt meer risico's in dan het gewone vervoer. Teneinde 
de gevaren aan dergelijk vervoer verbonden tot een minimum te beperken, 
werd reeds op 1 februari 1939 te Den Haag een internationale overeenkomst 
gesloten. Door een Regentsbesluit van 1 augustus 1948 werden de belang
rijkste bepalingen hiervan in een bijzonder reglement opgenomen (88). 

76. Elk binnenschip, dat 15 ton of meer meet, en voor het vervoer (89) 
van brandbare vloeistoffen, zoals omschreven in het bijzonder reglement, 
wordt geexploiteerd, moet, indien het valt onder de bepalingen van dit re
glement, voorzien zijn van een bijzonder certificaat, waaruit blijkt dat de 
bouw, de inricbting en de uitrusting van bet scbip in overeenstemming zijn 
met de bepalingen van het bijzonder reglement (art. 16 Bijzonder Reglement). 
Het wordt door de Minister van Openbare W erken of zijn afgevaardigde 
uitgereikt, nadat een scbouwing aan board van bet scbip werd uitgevoerd 
door een expert van een erkende classificatiemaatscbappij, bijgestaan door 
een speciale metingsinspecteur of zijn afgevaardigde (art. 17, lid 1 en 19, 
eerste alinea Bijzonder Reglement). Het door deze maatscbapij afgeleverd 
getuigscbrift moet vermelden dat bet scbip aan de voorscbriften van bet bij
zonder reglement beantwoordt en moet de tecbniscbe aanduidingen bevat
ten die nodig zijn voor bet opmaken van het bijzonder certificaat (art. 19, 
tweede alinea Bijzonder Reglement). 

77. Zo bet scbip ecbter, kracbtens een reglement dat voor een bepaalde 
waterweg van kracbt is, moet voorzien zijn van een scbeepspatent, mag de 
autoriteit, die dat patent beeft afgegeven, betzij op vertoon van bet bijzon
der certificaat, waarvan bet scbip reeds mocbt zijn voorzien, betzij na een 
scbouwing, op bet scbeepspatent een aantekening maken, waaruit blijkt dat 
de constructie, de inricbting en uitrusting van bet scbip overeenstemmen met 
de bepalingen van bet bijzonder reglement. Een dergelijke aantekening wordt 
bescbouwd als gelijkwaardig aan bet bijzonder certificaat (art. 18 Bijzon
der reglement). In deze bypotbese wordt de scbouwing overigens uitgevoerd 
door een deskundige die aangeduid is door de overbeid die bevoegd is om 

88. Regentsbesluit I augustus 1948 goedkeurende het reglement betreffende het vervoer van brandbare 
vloeistoffen op de binnenwateren, B.S., 25 september 1948. Dit besluit werd door een K.B. van 4 mei 1968 
aangevuld met een bijgaand bijzonder reglement betreffende de toelating van installaties voor vloeibaar 
gemaakt gas aan boord van schepen, bestemd voor het vervoer van brandbare vloeistoffen (K.B. 4 mei 1964 
tot wijziging van het besluit van de Regent van I augustus 1948 goedkeurende het reglement betreffende 
het vervoer van brandbare vloeistoffen op de binnenwateren, B.S., 9 juni 1964, err. 26 juni 1964). 

89. Onder vervoer wordt verstaan, niet alleen het eigenlijke vervoer zelf, maar tevens de opslag, met uit
zondering van de permanent drijvende opslagplaatsen, het laden en lossen ervan als lading in binnensche
pen (art. I, b Bijzonder Reglement). 
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de vermelding op het scheepspatent aan de brengen (art. 19, derde alinea 
Bijzonder Reglement). 

78. Volgens welke hypothese de schouwing ook gebeurt, de betrokken des
kundigen moeten er zich van vergewissen dat de bepalingen van het bijzon
der reglement in acht genomen zijn (art. 19, vierde alinea Bijzonder 
Reglement). Het bijzonder certificaat moet zich steeds aan boord bevinden 
en op elk verzoek van de bevoegde plaatselijke autoriteit worden getoond 
(art. 17, lid 2 Bijzonder Reglement). 

79. Indien de romp, inrichting of uitrusting van het schip wijzigingen heb
ben ondergaan, van aard de veiligheid te verminderen, alsook indien het 
schip averij heeft opgelopen waardoor de veiligheid wordt aangetast, moet 
het schip onmiddellijk aan een nieuwe schouwing worden onderworpen. Een 
aantekening waaruit blijkt dat het schip opnieuw beantwoordt aan de voor
schriften van het reglement wordt, indien daartoe aanleiding bestaat, op het 
certificaat aangebracht (art. 20, lid 2 Bijzonder Reglement). 

80. Het bijzonder certificaat blijft 5 jaar geldig. De Minister van Openba
re Werken of zijn gemachtigde kan evenwel, in bijzondere gevallen, een kor
tere geldigheidsduur vaststellen. De geldigheidsduur wordt in het certificaat 
vermeld. De bevoegde overheid die het certificaat heeft afgegeven, kan een 
bijkomende geldigheidstermijn toestaan van hoogstens een jaar, op voor
waarde dat deze verlenging niet tot gevolg heeft dat de tijdsruimte tussen 
de datum van het verstrijken van de nieuwe geldigheidsduur en de datum 
van de voorlaatste inspectie van het schip hierdoor niet op meer dan 11 jaar 
wordt gebracht (art. 20, lid 1 Bijzonder Reglement)(90). 

81. Het bijzonder certificaat mag slechts worden ingetrokken indien de 
bouw, inrichting of uitrusting van het schip niet meer voldoen aan de bepa
lingen van het bijzonder reglement. Alleen de autoriteit die het bijzonder 
certificaat heeft uitgereikt, mag het intrekken (art. 20, lid 3 Bijzonder 
Reglement). 

10. De exploitatievergunning. 

10.1. Oorsprong en doel. 

82. Door de wet van 8 juni 1976 werd een exploitatievergunning voor 

90. zoals gewijzigd door het K.B. 4 februari 1988 tot wijziging van het besluit van de Regent van 1 au
gustus 1948 houdende goedkeuring van het reglement betreffende het vervoer van brandbare vloeistoffen 
op de binnenwateren, B.S., 12 maart 1988. 
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binnenscbepen ingevoerd (91), met bet doe! enerzijds de overheid de moge
lijkbeid te bieden een juist beeld te verkrijgen van de toestand in de sector 
van de binnenvaart t.a.v. de beschikbare tonnemaat en m.b.t. de eigendom 
en de exploitatievoorwaarden van de scbepen en anderzijds bet probleem 
van de financiering van bet I.T.B. op te lossen (92). 

10.2. Toepassingsgebied. 

83. Conform art. I Wet Exploitatievergunning, moet ieder binnenvaartuig 
dat voor meer dan de belft in voile of in blote eigendom toebeboort aan 
Belgen die in Belgie bun woonplaats of gewone verblijfplaats bebben, of 
aan bandelsvennootscbappen die er bun voornaamste exploitatiezetel beb
ben, of aan vreemdelingen die op de dag van de aanvraag van de vergun
ning tenminste een jaar bun gewone en werkelijke verblijfplaats in Belgie 
bebben, voorzien zijn van een exploitatievergunning zo dit binnenvaartuig 
gewoonlijk met winstoogmerk gebruikt wordt of bestemd is voor bet ver
voer of de opslag van goederen of bet slepen of duwen van binnenvaartuigen. 

84. Volgens bet Hof van Cassatie, in zijn arrest van 12 mei 1987, moet 
de term 'vervoer (en opslag) van goederen' in de ruimst mogelijke zin wor
den opgevat en is deze derbalve niet beperkt tot bet vervoer (en de opslag) 
van goederen, geregeld door de Wet op de Rivierbevracbting (93). Volgens 
bet Hof maakt art. I Wet Exploitatievergunning immers geen onderscbeid 
naar bet met bet vervoer of de opslag van goederen beoogde doe!. De wet 
van 8 juli 1976, zo overweegt bet Hof, beeft niet alleen tot doe! bet pro
bleem van de financiering van bet I.T.B. op te lossen maar ook een juiste 
en permanente appreciatie van de toestand van de Belgiscbe binnenscbeep
vaart mogelijk te maken en bij te dragen tot bet beboud van de tecbniscbe 
standing van de vloot, en beeft naar baar benaming betrekking op de 

91. Wet 8 juli 1976 betreffende de vergunning voor exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende 
de financiering van het instituut voor het transport langs de binnenwateren, B.S., 15 september 1976. De 
invoering van deze wet bekwam een gunstig advies van de Europese Commissie (zie: Advies van de Com
missie van 31 oktober 1975 aan de Regering van het Koninkrijk Belgie aangaande een ontwerp van wet 
betreffende de invoering van een vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en de financiering 
van het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren, P.B., L. nr. 291/22 van 11november1975). 

92. Het «lnstituut voor het Transport langs de Binnenwateren (ITB)» werd op 5 januari 1970 onder de 
vorm van een V.Z.W. opgericht, met het doe) de overheid toe te laten de organisatie en ontwikkeling van 
het binnenvaartvervoer beter te overzien. Het kreeg tevens als taak mee het ondernemen, bevorderen en 
coordineren van alle studies, onderzoeken, opzoekingen en verwezenlijkingen op technisch, economisch, 
sociologisch en juridisch gebied, van aard om de vooruitgang en veiligheid van het vervoer langs de water
weg te verzekeren (zie: Memorie van Toelichting, Senaat, 1975-76, nr. 845). De financiering ervan werd 
aanvankelijk geregeld door een K.B. van 6 oktober 1970 en vastgelegd op een afbouding van 0,5% voor 
elk bevrachtingscontract per reis of om te liggen alsmede voor elk huurkontrakt gesloten door bemiddeling 
van de D.R.B., die overigens zorgde voor de inning en doorstorting aan het l.T.B. Al vlug echter werd 
duidelijk dat deze financieringswijze ontoereikend was en bovendien onbillijk daar zowel de tankvaart als 
de internationale vaart niet bijdroegen, ofschoon zij evengoed voordeel haalden uit de werkzaamheden van 
het l.T.B. 

93. Cass., 12 mei 1987, R. W., 1987-88, 197. 
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exploitatie van de binnenvaartuigen in het algemeen en beoogt heel de Bel
gische binnenvaart op een evenwichtige en billijke wijze te laten bijdragen 
tot de lasten van bedoeld Instituut. 

85. Het Hof van Cassatie refereert hier duidelij k aan de tekst van de memo
rie van toelichting waarin gesteld wordt dat dankzij de nieuwe wet 'heel de 
Belgische binnenvaart' zal bijdragen tot de lasten van het 1.T.B. (94). De 
bekommernis van de regering bestond erin aldus de bijdrage billijker te sprei
den en deze niet meer alleen te laten dragen door de nationale 'vracht' -
vaart, zoals voorheen, maar uit te breiden tot de tankvaart en de internatio
nale vaart. Het was echter niet de bedoeling dat alle binnenschepen een ex
ploitatievergunning dienen te hebben. De schepen die geen vergunning 
hebben, aldus de memorie van toelichting, zullen worden verondersteld geen 
transport uit te voeren (95). 

86. Het toepassingsgebied van art. 1 bevestigt dit daar niet elke exploita
tievorm van een binnenschip een vergunning vereist. Uit de samenlezing er
van met art. 271 Zeewet (zie supra nr. 2), volgt reeds dat ondermeer het 
vervoer van personen, het vissen en baggeren geen exploitatievergunning ver
eisen. Onder 'elke andere verrichting van scheepvaart' in de zin van art.271 
Zeewet, vallen ondermeer het duwen en de opslag van goederen, die in art. 
1 voorzien zijn, maar ook andere activiteiten, waarvoor derhalve geen ver
gunning vereist is. En bovendien wordt in art. 271 Zeewet gesproken van 
het vervoer van 'zaken' - in de franse tekst 'transport des choses', terwijl 
art. 1 de termen 'vervoer van goederen' en 'transport de marchandises' be
zigt, termen die eveneens voorkomen in art. 1 W.R.B., waar deze enkel en 
alleen kunnen slaan op vrachtgoederen. Ofschoon derhalve de wetgever de 
term goederen in de wet op de exploitatievergunning niet heeft omschreven 
en ook de voorbereidende werkzaamheden desbetreffend niets onthullen, 
leidt dit alles er toch toe de stelling van eiser in cassatie, met name beper
king tot vrachtgoederen, aan te kleven. 

10.3. Voorwaarden om de exploitatievergunning te bekomen. 

87. De vergunning wordt op overlegging van de meetbrief en van de stuk
ken waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van art. 1 is voldaan, door 
de D.R.B. afgegeven voor ieder vaartuig dat technisch in goede staat be
vonden wordt (art. 2, lid 1 Wet Exploitatievergunning). Aan dit laatste is 
voldaan zo het schip voorzien is van een geldig klasseringsbewijs, uitge
reikt overeenkomstig de wetgeving op de rivierbevrachting, of van een 
document dat de deugdelijkheid van het schip vaststelt en dat uitgereikt 
werd krachtens internationale overeenkomsten waartoe Belgie is toege-

94. Gedr.St., Senaat, 1975-76, nr. 845/1. 
95. Gedr.St., Senaat, 1975-76, nr. 845/1. 
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treden (96). De exploitanten van binnenvaartuigen, die geen exploitatiever
gunning nodig hebben, kunnen nochtans op hun verzoek eveneens dergelij
ke vergunning verkrijgen, mits zij aan dezelfde voorwaarden voldoen (97). 

88. Zo men aan geen van bovenstaande voorwaarden voldoet, kan toch 
een exploitatievergunning warden afgeleverd, gedurende de overgangspe
riode eindigend op de datum van het toepasselijk warden van de bepalin
gen van de Europese richtlijn van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de tech
nische voorschriften voor binnenschepen, op voorwaarde dat de aanvrager 
het binnenvaartuig verworven heeft in eigendom of medeeigendom voor het 
verstrijken van deze overgangsperiode (98). 

10.4. Het heffings- en controlerecht. 

89. De afgifte van de vergunning geeft aanleiding tot heffing van een jaar
lijks recht, waarvan het bedrag door de Koning wordt bepaald aan de hand 
van de tonnemaat en van het motorvermogen in PK., zoals die blijken uit 
de meetbrief (art. 3, lid 1 en 3 Wet Exploitatievergunning). Het jaarlijks 
recht bedraagt thans 2,86 Bef. per ton en 5, 72 Bef. per PK. (99) en kan bij 
K.B. gewijzigd worden overeenkomstig de evolutie van het algemeen peil 
van de vrachtprijzen, zoals die warden vastgesteld op grond van art. 6 D.R.B. 
(art. 3, lid 2 Wet Exploitatievergunning). Het betaald jaarlijks recht blijft 
definitief verworven, of het betrokken vaartuig gans het jaar geexploiteerd 
wordt of niet (100). De heffing van het jaarlijks recht en de uitreiking van 
de exploitatievergunning geschieden door de D.R.B. (101). 

90. De Koning bepaalt de nadere regelen inzake toezicht op de uitvoering 
van deze wet (art. 5, lid 1 Wet Exploitatievergunning). De door de Koning 
met dat toezicht belaste ambtenaren en beambten mogen de overlegging ei
sen van de vergunning of van enig stuk waaruit blijkt dat het vaartuig niet 
onder de toepassing van de wet valt (art. 5, lid 2 Wet Exploitatievergun
ning). De ambtenaren en agenten die conform art. 12 D.R.B., de overtre
dingen op dit statuut opsporen en vaststellen, zijn oak voor deze materie 
bevoegd. De sancties zijn oak dezelfde (art. 7 Wet Exploitatievergunning). 

96. art. I K.B. 19 augustus 1976 ter uitvoering van de wet van 8 juli 1976 betreffende de vergunning 
voor de exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende de financiering van het Instituut voor het Trans
port langs de Binnenwateren, B.S., 15 september 1976. 

97. art. I bis K.B. 19 augustus 1976, zoals gewijz. door het K.B. 8 maart 1977 houdende wijziging van 
het koninklijk besluit van 19 augustus 1976, B.S., 3 mei 1977. 

98. art. I, tweede lid K.B.19 augustus 1976, gewijz. door K.B. 8 maart 1977 houdende wijziging van 
het K.B. van 19 augustus 1976, B.S., 3 mei 1977; K.B. 29 juni 1978 tot wijziging van het K.B. van 19 au
gustus 1976, B.S., 28 juli 1978 en K.B. 19 augustus 1987 tot wijziging van het K.B. van 19 augustus 1976, 
B.S., 23 september 1987. 

99. art. 3 K.B. 19 augustus 1976, zoals gewijzigd door K.B. 19 november 1985, 8.S., 11 januari 1986. 
100. art. 2 K.B. 19 augustus 1976. 
IOI. art. 3 K.B. 19 augustus 1976 in uitvoering van art. 3, lid 4 Wet Exploitatievergunning. 
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11. Fiscaal regime voor binnenschepen. 

11.1. De B.T.W. - regeling. 

91. Binnenschepen genieten in Belgie van een gunstige B.T.W. - regeling, 
in die zin dat vooreerst bepaalde diensten, op grond van art. 42, par. I, I 0 

en 3° W.B.T.W., vrijgesteld zijn van B.T.W. (102), op voorwaarde echter 
dat deze binnenschepen in de binnenlandse commerciele vaart worden inge
zet. In het bijzonder worden hiermee bedoeld de schepen gebezigd voor het 
bezoldigd vervoer van personen en goederen over de niet-maritieme water
wegen in Belgie en in het buitenland (rivieren, kanalen, meren, havens) 
(art. 42, par. I, I 0 W .B.T. W .). De vrijstelling geldt niet voor baggerboten, 
zandzuigers, drijvende kranen, pompboten en andere boten van alle aard 
voor industrieel gebruik op de binnenwateren en de zeehavens (103). Bo
vendien is de vrijstelling beperkt tot die activiteiten, die limitatief worden 
opgesomd in art. 42, par. l, l 0 d, 2° en 3° W.B.T.W. (104). 

92. Zijn aldus van B. T. W. vrijgesteld: 

l 0 levering en invoer van binnenschepen (art. 42, par. l, l 0
), maar niet de 

levering en invoer met het oog op sloping (105), daar deze handelingen er 
niet op gericht zijn het vaartuig in de commerciele vaart te brengen. 

2° de levering aan en de invoer door bouwers, eigenaars en gebruikers van 
binnenschepen (106), van voorwerpen bestemd om in die vaartuigen te 

102. art. 42, par. I W.B.T.W., zoals gewijzigd door art. 22 Wet 27 december 1977 tot wijziging van het 
Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierech
ten, B.S., 30 december 1977. Door deze wet werd de B.T.W. - wetgeving aangepast aan de voorschriften 
van de Zesde Richtlijn van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgeving der 
Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde -
uniforme grondslag, P.B., L. 145 van 13 juni 1977, biz. 1/40. 

103. zie Aanschrijving B.T.W. Administratie nr. 24 van 29 augustus 1978, biz. 5. De stelling van de B.T.W. 
administratie is nochtans betwistbaar, daar art. 42, par. I, I 0 een vrijstelling verleend voor binnenschepen 

1 , bestemd voor de binnenlandse commerciele vaart, zonder deze laatste te beperken tot het bezoldigd personen
en goederenvervoer. Waar de wettekst zelf deze restrictie niet maakt dient o.i. dan ook de vrijstelling te 
gelden voor elke «winstgevende verrichting van scheepvaart» op de binnenwateren, in de zin van art. 271 
Zeewet. 

104. Jn tegenstelling tot de regeling voor zeeschepen (art. 42, par. I, 5° W.B.T.W.), is derhalve geen 
vrijstelling voorzien voor diensten die verricht worden voor de rechtstreekse behoeften van het schip en de 
lading, zoals het slepen, het loodsen, het meren, de reddings- en expertiseverrichtingen, het gebruik van 
de havens, de diensten als agent verleend door scheepsagenten aan de rederijen, de diensten ten behoeve 
van de aan- en afvaart en het verblijf van de schepen in de havens, de diensten ten behoeve van passagiers 
en bemanning verleend voor rekening van rederijen. 

105. Aanschrijving B.T.W. Administratie nr. 24 van 29 augustus 1978, biz. 6. 
106. Als gebruiker van een binnenschip moet worden beschouwd iedere persoon die binnenschepen ex

ploiteert of gebruikt voor passagiers- of goederenvervoer tegen betaling, voor visserij, of meer algemeen, 
voor de uitoefening van enigerlei industriele of handelsactiviteit (art. 3, par. I, K.B. nr. 6 van 27 december 
1977 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van internationaal vervoer, zee- en binnenschepen en 
luchtvaartuigen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, B.S., 31 december 1977). 
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worden ingelijfd of om te dienen voor de exploitatie ervan (art. 42, par. 
l, 2°). Worden bedoeld (107): 

a) de delen en voorwerpen die worden gebruikt bij de bouw van bin
nenschepen en die uit hun aard slechts voor de bouw van dergelijke 
vaartuigen kunnen dienen (108); 

b) de uitrustings- en optuigingsvoorwerpen, hieronder verstaan de voor
werpen die behoren tot de uitrusting welke het vaartuig in staat stelt 
zich te verplaatsen en, meer in het algemeen, de taken te verrichten 
die het wegens zijn aard moet vervullen (109); 

c) de voorwerpen die gebruikt worden in de bouw van binnenschepen 
zelf, maar die uit hun aard ook kunnen dienen tot een ander ge
bruik; 

d) de voorwerpen die bij het gebruik hun identiteit verliezen (110); 

e) het meubilair en de meubileringsvoorwerpen die dee! uitmaken van 
de bestendige uitrusting van het vaartuig. 

3° de diensten die tot voorwerp hebben (art. 42, par, 1, 3°): 

a) de bouw van vrijgestelde binnenschepen; 

b) de werken die nodig zijn voor het inrichten, het in goede staat bren
gen en in goede staat houden van vrijgestelde binnenschepen (ver
bouwing, herstelling, onderhoud); 

c) diensten van experts in het kader van de hiervoor bedoelde werken 
(bv. schade-expertises, veiligheidscontroles, technische controles); 

d) herstelling en onderhoud van voorwerpen die in het schip zijn inge
lijfd of waarmee het schip is uitgerust of opgetuigd (111). 

e) bevrachting en verhuur van vrijgestelde binnenschepen. 

107. Zie: Aanschrijving B.T.W. Administratie nr. 24 van 29 augustus 1978, biz. 8. (vb. profielijzer, 
plaatijzer, buizen, isolerende stoffen, soldeer, nagels, bouten, klinknagels, vijzen, verf, elektrische kabel, 
kabelbanen, enz.). 

108. vb. de voorsteven, de achtersteven, de schouwen, de meerpalen, de patrijspoorten, de ankerklui
zen, enz. 

109. vb. schroeven, schroefassen, roeren, rolbruggen, luikdeksels, roosters, reservoirs, schuiven, ankers, 
enterhaken, kettingen, masten, zeilen, kabels, touwen, dekkleden, tenten, presenningdoek, spanschroeven, 
lantaarns, staken, losse loopplanken, kurkzakken, hoosvaten, stuwhout, sloepen, elektrische en mechani
sche stukken- met inbegrip van hun losse stukken - zoals stoomketels, motoren, dynamo's, schakelaars, 
stuurmachines, hijskranen, windassen, kaapstanders, liften voor het hijsen van personen of van goederen, 
ankerlieren, katrollen, trommels, pompen, centrale verwarmingsinstallaties, toestellen voor het verdelen van 
water (badkuipen, gootstenen, kranen, enz.) en van elektriciteit (meetinstrumenten, schakelborden, enz), 
radar-, radio-, telefoon-, ventilatie-, ontsmettings- en koeltoestellen, enz; veiligheids-, reddings- en signaal
toestellen. 

110. bv. trappen, deuren, vensters, ijzerwaren voor bouwbedrijf, linoleum, enz. 
111. Zie: Aanschrijving B.T.W. administratie nr. 24 van 29 augustus 1978, biz. 12. 
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93. Naast de algemene vrijstellingen van art. 42, par. 1 W.B.T.W., zijn 
bovendien krachtens art. 41 W.B.T.W. van B.T.W. vrijgesteld: 

2° het vervoer, en de daarmee samenhangende handelingen, van goederen 
herkomstig uit het buitenland, wanneer de waarde van dat vervoer en 
van die handelingen overeenkomstig artikel 34 bij invoer is opgenomen 
in de maatstaf van heffing; 

3° het vervoer van goederen dat rechtstreeks verband houdt met de uitvoer 
van goederen; 

4 ° het vervoer van goederen die vallen onder een regeling zoals bepaald 
bij de artikelen 39, par 2, en 40, par. I, I 0 en 3°; 

5 ° de volgende diensten gebruikt voor het onder 3 ° en 4 ° bedoeld vervoer: 
a) laden, lossen, overslaan, behandelen, stouwen, verstouwen, wegen, 

meten, peilen, nazien, onderzoeken en in ontvangst nemen van goe
deren; 

b) opbergen en bewaren van goederen; 
c) verhuur van middelen tot vervoer, verpakking en beveiliging van 

goederen; 

6° diensten die tot voorwerp hebben het verrichten van douaneformalitei
ten bij invoer, uitvoer of doorvoer. 

11.2. Zegel- en registratierechten. 

94. Bepaalde handelingen m.b.t. binnenschepen zijn tevens vrijgesteld van 
betaling van enig registratierecht. Dit is ondermeer het geval voor de te
boekstelling van een schip en de uitschrijving ervan (112), alsook voor de 
verkoop van een bestaand schip, zowel vrijwillig als openbaar, en voor de 
boedelscheiding. Daarentegen is het scheepshypotheekrecht wel onderwor
pen aan een registratierecht van 0,50% (art. 88 W.Reg.). 

95. Verschillende handelingen m.b.t. binnenschepen dienen wel voorzien 
te zijn van fiscale zegels op grond van art. 8, 26° Wetboek Zegelrecht. In 
het bijzonder is dit het geval voor: 

a) - de aangifte en de aanvraag tot radiatie; 
- de exemplaren van de onderhandse eigendomstitel; 

11 l. zie: Aanschrijving B.T.W. Administratie nr. 24 van 29 augustus 1978, biz. 12. 
112. Ook de aangifte zelf en de aanvraag tot radiatie van de teboekstelling moeten niet geregistreerd wor

den. Echter, de verkoopakte zelf die wordt overgelegd tot staving van de aangifte tot teboekstelling, moet 
wel geregistreerd worden en dit tegen het vast recht (zie AEBY, F. en DECEUNINCK, A., o.c., nr. 16). 
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- de exemplaren van de documenten voorzien ingeval van wijziging van 
de teboekstelling; 

- de exemplaren van de meetbrief. 

b) i.v.m. de inschrijving en de hypotheek voor: 
- de twee originelen van de onderhandse akte; 
- de exemplaren van de onderhandse akte van doorhaling of verminde-

ring van de hypotheek. 

12. De verzekering op binnenschepen. 

12.1. Algemene bepalingen. 

12.1.1. Begrip en toepasselijke wetgeving. 

96. De verzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich ver
bindt, tegen betaling van een premie, de verzekerde schadeloos te stellen 
voor verlies of schade die deze zou lijden ten gevolge van bepaalde toevalli
ge of uit overmacht ontstane gebeurtenissen (art. l Verz. W .). De binnen
vaartverzekering heeft tot doe! de casco's en ladingen der binnenschepen 
tegen de risico's der scheepvaart op rivieren en kanalen te verzekeren (113). 
Men onderscheidt de cascoverzekering van de cargoverzekering (114). Voor
zover er niet van wordt afgeweken zijn van toepassing op de «verzekerin
gen betreffende het vervoer. .. , op rivieren en kanalen» (art 3 Verz.W.), de 
bepalingen van de algemene verzekeringswet van 187 4 ( 115) alsmede deze 
van de zeeverzekering (art. 191-250 Zeewet en art. 277 Zeewet). 

97. In de praktijk wordt meestal gebruik gemaakt van typecontracten. Voor 
de cargoverzekering wordt vaak beroep gedaan op de Algemene Voorwaar
den (art. 1-14) van de Zeeverzekeringspolis van Antwerpen (P.A.) (116). 

113. zie: WILDIERS, P., Binnenvaartverzekering (casco's), Antwerpen, Lloyd Anversois, 1948, 11. 
114. Op niet limitatieve wijze sommen art. 191 en 276 Zeewet op wat de verzekering op binnenschepen 

kan omvatten: de romp en de kiel van het schip; zeil en treil; de uitrusting en de mondvoorraad; de scheeps
vracht; de passage-gelden; de ingeladen koopwaren; de winst verwacht van de ingeladen koopwaren; het 
huurloon van het scheepsvolk; de winst op de bevrachting; het makelaarsloon en het commissieloon op aan
kopen en verkopen en op consignatien; de gelden die voor de behoeften van het schip en voor de verzending 
van koopwaren voor en tijdens de reis werden aangewend; en in 't algemeen, alle zaken of waarden waar
van de prijsbepaling in geld kan geschieden en die aan het risico van de scheepvaart onderworpen zijn, on
verminderd de bepalingen betreffende de levensverzekering. 

115. Wet 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen, B.S., 14 juni 1874. 
116. Voor een uitvoerige bespreking van deze polis, zie: HOLLENFEL TZ DU TREUX, P ., «Portrait 

d'une tres grande dame, restee jeune et seduisante malgre son age: la police maritime d'Anvers de 1859», 
in Liber amicorum Lionel Tricot, Kluwer, Antwerpen, 1988, 293-323. 
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Voor de cascoverzekering wordt veelal gebruik gemaakt van de Cascover
zekeringspolis van Antwerpen voor de Binnenvaart van 28 maart 1952 
(C.A.B.) (117). aangevuld met de bijzondere voorwaarden 1972 (118) (B.V. 
1972). Soms echter wordt voor dit type verzekering ook de Nederlandse 
Beurs-Cascopolis voor de binnenvaart 1966 ( 119) gebezigd. Waar nodig 
wordt in dit kader verwezen naar de voorwaarden van deze typepolissen. 

12.1.2. Vorm en voorwerp van bet verzekeringscontract. 

98. De verzekering kan worden afgesloten door iedere belanghebbende bij 
het behoud van de zaak (120), ter wille van het recht van eigendom of een 
ander zakelijk redit, ofter wille van de aansprakelijkheid waartoe hij ge
houden is rriet betrekking tot de verzekerde zaak~rt. 4 Verz.W.), alsook 
voor rekening van wie het aangaat (art. 5 Verz.W.). Ze kan echter geen 
gevolg hebben wanneer de verzekerde zaak niet aan risico onderworpen is 
of wanneer de voorziene schade reeds bestond op het tijdstip van de over
eenkomst (art. 28 Verz.W.). 

99. De verzekeringsovereenkomst moet bij geschrift bewezen worden, wel
ke ook de waarde van het voorwerp van de overeenkomst zij. Het bewijs 
door getuigen mag nietttemin toegelaten worden, wanneer er een begin van 
bewijs door geschrift aanwezig is (art. 25 Verz.W.). Het geschrift wordt polis 
genoemd en wordt door beide partijen, en vaak ook door de verzekeringsma
kelaar, getekend. Dezelfde polis mag verschillende verzekeringen bevatten, 
hetzij met betrekking tot de verzekerde zaken, hetzij met betrekking tot het 
bedrag van de premie, hetzij met betrekking tot de verschillende verzeke
raars (art. 26 Verz.W.). 

100. De polis dient een aantal vermeldingen te bevatten. Naast de hierna 
opgesomde vermeldingen van art. 27 Verz.W., is de vermelding van de naam 
van het schip essentieel. Elke wijziging desbetreffend dient onmiddellijk aan 
de verzekeraar gesignaleerd te worden. Voorts dienen vermeld (art. 27 
Verz.W.): 

1 ° de datum waarop de verzekering is aangegaan; 

117. De Cascoverzekeringspolis werd neergelegd ter Kamer van Koopbandel te Antwerpen op 27 oktober 
1953. Hij bevat uitsluitend bijzondere voorwaarden (artt. 1-12), specifiek toegepast op de binnenvaart. De 
algemene voorwaarden zijn deze van de Zeeverzekeringspolis van Antwerpen. 

118. Deze bijzondere voorwaarden werden opgesteld door de Belgiscbe Vereniging voor Zeeverzekeraars 
en gecoordineerd op 7 maart 1974. 

119. zie biervoor: VAN HUIZEN, Pb.H.J .G., Het transportverzekeringsbedrijf, Juridische en rechts
vergelijkende beschouwingen, Apeldoorn-Antwerpen, Maklu Uitgevers, 235. 

120. Als belangbebbende wordt ondermeer bescbouwd degene die een economiscb belang beeft bij bet 
beboud van de zaak, omdat de vernietiging of de bescbadiging ervan zijn aansprakelijkbeid in bet gedrang 
kan brengen (vb. de eigenaar van de zaak, zie: Cass., 26 januari 1978, Pas., 1978, I, 611, Arr.Cass., 1978, 
630; J. T., 1978, 395 en R. W., 1978-79, 462). 
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2° de naam van de persoon die laat verzekeren, voor eigen rekening of 
voor rekening van een ander; 

3° de risico's die de verzekeraar op zich neemt en de tijdstippen waarop 
de risico's een aanvang en een einde moeten nemen. 

IOI. Het verzekeringscontract dient bovendien nauwkeurig de waarde van 
de verzekerde goederen te vermelden. Werd de overeenkomst aangegaan 
voor een bedrag <lat deze waarde overtreft, dan blijft zij toch geldig tot 
beloop van de waarde van de verzekerde goederen, volgens de schatting 
die is gedaan of overeengekomen (art. 212 Zeewet), tenzij arglist of bedrog 
in hoofde van de verzekerde, in welk geval de overeenkomst nietig is (art. 
211 Zeewet). De schatting van de waarde gebeurt volgens de bepalingen van 
art. 210 Zeewet (121). In geval van bedrog in de schatting van de waarde 
van de verzekerde goederen, in geval van verdichting of vervalsing, kan de 
verzekeraar doen overgaan tot verificatie en schatting van de goederen, 
onverminderd alle andere burgerlijke of strafrechtelijke vervolgingen (art. 
192 Zeewet). 

102. De verzekerde zaken waarvan de gehele waarde door een eerste verze
kering is gedekt, kunnen niet meer het voorwerp uitmaken van een nieuwe 
verzekering tegen dezelfde risico's, ten voordele van dezelfde persoon. Wan
neer door de eerste overeenkomst niet de gehele waarde is verzekerd, staan 
de verzekeraars die de volgende contracten hebben getekend in voor het meer
dere. Alie verzekeringen die dezelfde dag zijn aangegaan, worden geacht 
gelijktijdig te zijn (art. 12 Verz.W.). Het verlies wordt omgeslagen over de 
verscheidene verzekeringen van dezelfde datum naar evenredigheid van de 
bedragen door ieder verzekerd, en over de verscheidene verzekeringen van 
verschillende datum naar evenredigheid van de waarde waarvoor ieder in
staat (art. 13 Verz.W.). De achtereenvolgende verzekeringen van dezelfde 
waarde hebben nochtans gevolg wanneer zij aangegaan worden met de 
toestemming van ieder der verzekeraars, in welk geval het verlies wordt om
geslagen aisof de twee verzekeringen geiijktijdig werden aangegaan, of wan
neer de verzekerde de eerste verzekeraar ontslaat van iedere verplichting voor 
de toekomst, onverminderd zijn eigen verplichtingen (art. 14 Verz.W.). 

12.1.3. De premie 

103. Onder premie wordt verstaan het bedrag <lat de verzekerde stort om 

121. Wanneer de verzekering koopwaren tot voorwerp heeft, gebeurt de schatting naar de waarde die zij 
hadden op het tijdstip en op de plaats van de inlading, met inbegrip van alle betaalde rechten en van de 
kosten gemaakt tot aan boord, van de verzekeringspremie en de bijkomende kosten. De schatting van de 
romp, de kiel, zeil en treil van een schip wordt gedaan naar hun waarde op de dag waarop de risico's een 
aanvang nemen. De schatting van de mondvoorraad, de uitrusting en alle andere op geld waardeerbare goe
deren wordt gedaan naar hun waarde op de plaats en op het tijdstip waarop de risico's een aanvang namen 
(art. 210 Zeewet). 
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dekking van een bepaald risico te bekomen. Men onderscheidt daarbij de 
bruto-premie, zijnde het totaal gestorte bedrag, van de netto-premie, hier
onder verstaan de bruto-premie onder aftrek van de courtage, de agentuur
commissie en de poliskosten. De premie wordt berekend op basis van een 
premievoet, ondermeer afbankelijk van de aard en de omvang van het te 
dekken risico, de verzekerde waarde, de gevraagde verzekeringsvoorwaar
den, de toestand op de markt en de kenmerken van het schip (ouderdom, 
type) (122). 

12.1.4. Subrogatie. 

104. De verzekeraar die de schade betaald heeft, treedt in al de rechten van 
de verzekerde tegenover derden ter zake van die schade, en de verzekerde 
is aansprakelijk voor elke daad die de rechten van de verzekeraar tegenover 
derden zou benadelen (art. 22, lid I Verz.W.). Dit noemt men de subroga
tie of indeplaatsstelling. De vergoedingskwijting levert het bewijs van de su
brogatie van de verzekeraar (123). 

105. De indeplaatsstelling mag in geen geval de verzekerde die slechts ge
deeltelijk schadeloos is gesteld, benadelen; hij kan zijn rechten voor het 
overige uitoefenen en behoudt te dien opzichte de voorkeur boven de verze
keraar, overeenkomstig art. 1252 B.W. (art. 22, lid 3 Verz.W.). Dit artikel 
regelt de samenloop tussen de verzekerde die niet volledig vergoed werd 
door de verzekeraar, wegens onderverzekering, en de gesubrogeerde verze
keraar. Het is niet van toepassing wanneer de casco-assuradeuren aan de 
verzekerde een vergoeding betalen die gelijk is aan de waarde van het 
gezonken schip, van rechtswege gesubrogeerd warden in de rechten van de 
scheepseigenaar ten belope van het betaalde bedrag en hun schuldvordering 
indienen bij de vereffenaar van het door het schuldige schip afgestane 
scheepsvermogen. De schuldvordering die de eigenaar zelf indient voor de 
inboedel van de schipper en de tijdelijke onbruikbaarheid van het schip, 
houdt geen verband met het onderwerp van de verzekeringsovereenkomst, 
zodat de verzekerde geen aanspraak mag maken op het in art. 22, lid 3 
Verz. W. verleende preferentierecht (124). 

12.1.5. Verjaring en voorrecht. 

106. Elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringspolis is verjaard 
door verloop van drie jaren, te rekenen van de gebeurtenis waarop zij is 
gegrond. 

122. WILDIERS, P., Transportverzekering (goederen), Antwerpen, 1975, nr. 16. 
123. Kh. Antwerpen, 13 juni 1983, Rechtspr.Antw., 1985, 71. 
124. Antwerpen, 24 mei 1984, Rechtspr.Antw., 1983-1984, 375. 
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In geval van regresvordering van de verzekerde tegen de verzekeraar, loopt 
de termijn evenwel eerst vanaf de gerechtelijke eis van het slachtoffer, on
verschillig of het gaat om een oorspronkelijke eis tot schadeloosstelling dan 
wel om een latere eis als gevolg van verergering van de schade of het optre
den van nieuwe schade (art. 32, lid 2 Verz. W .). 
W anneer de verzekeraar van de vervoerder de lei ding van de verdediging 
van de verzekerde heeft waargenomen na het uitbrengen van een dagvaar
ding door de ladingbelanghebbenden, hij een raadsman heeft aangesteld en 
met de tegenpartij een <lading heeft gesloten, is de gebeurtenis in art. 32 
Verz. W. bedoeld, niet het schadeverwekkend voorval maar de wanuitvoe
ring van de door de verzekeraar met de tegenpartij gesloten overeenkomst. 
De verjaringstermijn van 3 jaar begint alsdan slechts te !open met deze wan
uitvoering (125). 

107. De verzekeraar heeft een voorrecht op de verzekerde zaak. Dit voor
recht is van elke inschrijving vrijgesteld. Het neemt rang onmiddellijk na 
dit van de gerechtskosten. Het geldt slechts, op welke wijze ook de premie 
betaald wordt, voor een bedrag dat overeenstemt met twee annui1eiten (art. 
23 Verz.W.). 

12.2. De risico's. 

12.2.1. De gedekte risico's. 

108. Zijn voor rekening van de verzekeraar, alle verliezen en schade veroor
zaakt door storm, schipbreuk, stranding, aanvaring, gedwongen (126) wij
zigingen van koers, reis of vaartuig, door werping, brand, ontploffing, 
plundering, en in het algemeen door alle andere onheilen van de vaart (art. 
201, lid l Zeewet), alsook schelmerij van de schipper (art. 207 Zeewet) (127). 
Voor goederen is er geen verschil tussen binnenvaartrisico's en zeerisico's 
(128). 

109. Gedekt zijn echter alleen de materiele schade en de buitengewone kosten, 
zoals de averij-grosse bijdrage en de kosten opgelopen om de schade te voor
komen of beperken. Immateriele schade, zoals prijsdaling, marktverlies, 
koersverschil, en in het algemeen elk verlies dat de verzekerde lijdt, zonder 
dat de verzekerde goederen een fysische verandering ondergaan hebben, 

125. Kh. Antwerpen, 18 juni 1980, Rechtspr.Antw .. 1986, 218; bevestigd door Antwerpen, 16 april 1986, 
Rechtspr.Antw .. 1986, 206. 

126. De door de verzekerde bevolen wijziging van koers, reis of vaartuig is echter niet gedekt (art. 205 
Zeewet). 

127. Dezelfde risico's zijn gedekt door de Zeeverzekeringspolis van Antwerpen (art. 1 P.A.). Schelmerij 
wordt echter niet gedekt, wanneer de reder, scheepseigenaar of hun rechthebbende de kapitein hebben ge
kozen en deze schelmerij kan aanzien worden als bedrog of smokkelarij (art. 2. P.A.). 

128. WlLDIERS, P., o.c., 1975, nr. 33. 
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wordt niet vergoed. Hetzelfde geldt voor vetusteit. 

I IO. Met storm wordt niet gelijkgesteld tegenwind die de reis vertraagt. Der
gelijke vertraging is geen verzekerd risico (129). Met schipbreuk wordt be
doeld het verlies van een schip <lat zinkt na te zijn gebraken of lek geslagen. 
Stranding duidt op het aan de grand raken van een schip <lat onbeweeglijk 
blijft en slechts door buitengewone middelen weer vlot komt. De term aan
varing dient in de strikte zin te warden verstaan, en veranderstelt de raak 
tussen twee schepen, echter niet de botsing van een schip met een vast, inge
dompeld of vlottend voorwerp, noch de botsing van een schip tengevolge 
van de bewegingen van een ander schip, <lat te dicht bij het eerste schip vaart 
of met een te hoge snelheid (l 30). 

l l l. Werping impliceert het overboard werpen van een dee! van de lading 
of welk ander voorwerp oak. Brand omvat niet enkel de zuivere brandscha
de, maar oak de door bluswater aangerichte schade, maar niet schade ten
gevolge van zelfontbranding (131). Plundering veranderstelt een in bende 
gepleegde misdaad met het doel te stelen en te raven, en dient onderschei
den te warden van molest, zijnde alle soorten van schade en ergerlijke maat
regelen waaraan schip en lading kunnen blootgesteld zijn vanwege regeringen 
en andere derden (132). Zeeroverij wordt als oorlogsrisico beschouwd (133). 

112. Onder schelmerij tcnslotte wordt verstaan niet alleen een met opzet 
verrichte daad om kwaad te doen en zich de goederen van anderen toe te 
eigenen, maar oak iedere fout, iedere nalatigheid, iedere onvoorzichtigheid 
die de kapitein of de bemanning, vrijwillig of niet, in de uitoefening van 
hun ambt kunnen begaan, hetzij in de leiding van het schip, hetzij in de 
aan de lading te besteden zorgen (134). Van een dergelijke schelmerij is on
dermeer sprake wanneer een schipper ten gevolge van nalatigheid bij het 
remonteren van een schcepsmachine, die hij eerst gedemonteerd had ter ver
vanging van ecn onderdeel, aan deze machine schade toebrengt. Alsdan is 
de verzekeraar gehouden tot tussenkomst, zelfs al is in de polis een clausule 
opgenomen die uitdrukkelijk uitsluit elke avarij aan machines en motoren 
die niet het gevolg zijn van een externe oorzaak (135). 

12.2.2. De uitgesloten risico 's. 

a) Eigen gebreken van de zaak. 

129. SOHR, F. en VAN DOOSSELAERE, G., Les assurances-transports, Brussel, 1932, nr. 550. 
130. Zie in dit verband: hoofdstuk 2, nr. 212 en de aldaar in voetnoten 85-89 weergegeven referenties. 
131. WILDIERS, P., o.c., 1975, nr. 32. 
132. WILDIERS, P., o.c., 1975, nr. 28a. 
133. WILDIERS, P., o.c., 1975, nr. 28a. 
134. WILDIERS, P., o.c., 1975, nr. 27. 
135. Scheidsr. Uitspr., 5 december 1957, Jur.Anvers, 1958, 331. 
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113. Alie verliezen en schade die onmiddellijk voortvloeien uit het eigen ge
brek van de zaak vallen niet ten laste van de verzekeraar, tenzij het tegen
deel bedongen is (art. 18 Verz. W./art. 7 P.A./art. 3e C.A.B. 1952) (136). 
Het behoort aan de verzekeraar het bewijs van het gebrek in de zaak te le
veren (137). Indien echter het eigen gebrek, waarvan de gevolgen door de 
polis niet gedekt zijn, niet de daadwerkelijke en enige oorzaak van het scha
degeval is, maar zo dit laatste veroorzaakt werd door de samenloop van het 
gebrek en van een gedekt risico, is de verzekeraar tot schadeloosstelling ge
houden (138). 

114. Als meest voorkomende oorzaken van een gebrek in de zaak, gelden 
de ouderdomsslijtage en de onzeewaardigheid van het schip. Met ouder
domsslijtage wordt bedoeld de staat van beschadiging en slijtage van een 
schip die het gevolg zijn van zijn ouderdom en het gemis aan verzorging, 
onontbeerlijk tot de voortzetting der vaart in normale omstandigheden (139). 
Onzeewaardigheid duidt op de toestand van een schip dat niet meer in staat 
is in normale omstandigheden te varen, tengevolge van zekere zichtbare of 
verborgen gebreken in de constructie of bij de herstelling van het schip, ten
gevolge van slecht verzorgd tuig of onvoldoende uitrusting (140). In de Bij
zondere Voorwaarden 1972 (art. 5 B.V. 1972) wordt zeewaardigheid als een 
geldigheidsvoorwaarde voor de polis beschouwd. De verzekeraar is steeds 
gerechtigd het tegendeel te bewijzen. 

115. Daar een classificatiecertificaat slechts bewijskracht heeft wanneer het 
juist voor de reis wordt afgeleverd, kan het voor de verzekeraar moeilijk 
een bewijs van zeewaardigheid van het schip uitmaken en mag het bezit van 
een dergelijk certificaat dan ook niet van doorslaggevende aard worden be
schouwd voor het afsluiten van de verzekering en de waardering van het 
risico (141). Het feit dat het classificatiecertificaat verlopen is, wordt bijge
volg op zichzelf niet als een bewijs van onzeewaardigheid beschouwd. Het 
varen met open luiken ten gevolge waarvan het schip ongeschikt wordt om 
de waarschijnlijke gevaren van de reis te trotseren, is daarentegen wel een 
reden van onzeewaardigheid (142). Overigens moet aan de zeewaardigheids
voorwaarde bij het vertrek worden voldaan. Indien tijdens de reis het vaar
tuig onzeewaardig wordt en tot zinken komt, behoudt de verzekerde zijn 
recht tot schadeloosstelling wanneer de onzeewaardigheid veroorzaakt werd 

136. Dergelijk afwijkend beding moet ondubbelzinnig zijn (Kh. Antwerpen, 9 april 1970, Jur.Anvers, 
1970, 148). 

137. Kh. Antwerpen, 9 april 1970, Jur.Anvers, 1970, 148. 
138. Scheidsr.Uitspr., 27 juni 1975, Rechtspr.Antw., 1975-76, 327. 
139. WILDIERS, P., o.c., 1948, nr. 34. 
140. WILDIERS, P., o.c., 1948, nr. 34. 
141. Rb. Dendermonde, II januari 1973, R. W., 1972-73, 1718. 
142. Kh. Antwerpen, 16 februari 1984, Rechtspr.Antw., 1986, 224. In casu voer het binnenschip op het 

Markermeer (een binnenzee) met open luiken bij een wind van kracht 5 op de schaal van Beaufort. 
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door een gedekt risico, zoals de nalatigheid van een nautische aangestelde 
die de toestand van de pakkingbus van de schroefas vergat te controleren 
(143). 

b) Daad of schuld van de verzekerde. 

116. Evenmin wordt gedekt schade en verlies veroorzaakt door toedoen en 
schuld van de verzekerde, de eigenaars, bevrachters of inladers (artt. 205 
en 206 Zeewet). Ook hier dient de verzekeraar de fout van de verzekerde 
en het oorzakelijk verband met de schade aan te tonen (144). In tegenstel
ling echter tot de regeling in art. 16 Verz. W. wordt niet vereist dat de scha
de of het verlies het gevolg is van een zware fout van de verzekerde. Welke 
schuld ook, hoe licht ze ook weze, is niet voor rekening van de verzekeraar, 
maar van de bepalingen van artt. 205 en 206 Zeewet mag worden afgewe
ken wanneer het toedoen van de verzekerde geen bedrog of zware fout uit
maakt (145). Onder zware fout wordt verstaan de fout die met een 
opzettelijke handeling kan worden gelijkgesteld, wat veronderstelt dat de 
dader er zich van bewust was of behoorde te zijn dat door deze daad het 
risico verzwaard werd (146). 

117. Van een zware fout is ondermeer sprake wanneer het zinken van een 
schip te wijten is aan het feit dat de scheepseigenaar zijn schip ondanks wind 
van 6/7 Beaufort heeft laten varen, daar waar windkracht 3 volgens het cer
tificaat van zeewaardigheid het toegestane maximum is (147). Begaat even
eens een zware fout de verzekerde die een vochtvrezende lading aanvaardt, 
hoewel hij weet dat de luiken van zijn schip niet waterdicht zijn (148). Be
gaat echter geen zware fout de eigenaar van een verzekerd schip die een be
oordelingsfout maakt bij het verdelen van de op instructies van de inlader 
geladen goederen in het ruim (149). 

c) Oorlogsrisico's. 

143. Scheidsr.Uitspr., 27 juni 1975, Rechtspr.Antw., 1975-76, 327. 
144. Cass., 18 oktober 1968, R. W., 1968-69, 887. 
145. Cass., 6 mei 1978, J. T., 1977, 525. 
146. Cass., 29 januari 1953, Pas., 1953, I, 415 en R.G.A.R., 1954, nr. 5324, met noot ORION, R.; Cass., 

6 juni 1958, Pas., 1958, I, 1104, Cass., 9 februari 1962, Pas., 1962, I, 654; Cass., 23 november 1962, Pas., 
1963, I, 372; Cass., 17 mei 1963, Pas., 1963, I, 985; Cass., 26 september 1963, Pas., 1964, I, 90; Cass., 
12 januari 1967, Pas., 1967, I, 562; Cass., 2 juni 1967, Pas., 1967, I, 1174; R. W., 1967-68, 239 en R.C.J.B., 
1971, 13 met noot FREDERICQ, S.; Cass., 14 juni 1968, Pas., 1968, I, 1179; R.W., 1968-69. 854 en 
R.G.A.R., 1970, nr. 8374; Cass., 7 november 1968, Pas., 1969, I, 255; Cass. 6 oktober 1972, Arr.Cass., 
1973, 139; Pas. 1973, I, 141; R. W., 1973-74, 198; R.G.A.R., 1974, nr. 9186 en J. T., 1972, 747; Cass., 
19 januari 1973, Arr.Cass., 1973, 513; Pas., 1973, I, 491 en J. T., 1973, 677; Cass., 16 januari 1975, Pas., 
1975, I, 503 en Arr.Cass., 1975, 543; Cass. 24 december 1976, Arr.Cass., 1977, 467 en Pas.,, 1977, I, 467. 

147. Kh. Antwerpen, 13 juni 1983, Rechtspr.Antw., 1983, 71. 
148. Scheidsr.Uitspr., 17 december 1976, Rechtspr.Antw., 1975-76, 441. 
149. Kh. Antwerpen, 17 oktober 1966, Jur.Anvers, 1967, 62. 
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118. Oorlogsrisico's zijn in regel niet gedekt, tenzij het tegendeel bedongen 
is (art. 19 Verz.W. en art. I, par. 2 P.A.) (150). Dekt de verzekering deze 
risico's we!, dan is de verzekeraar gehouden tot vergoeding van alle schade 
en verliezen aan de verzekerde goederen veroorzaakt door vijandelijkheden, 
vergeldingsmaatregelen, oorlogsverklaring, blokkade, aanhouding op ho
ger bevel, molest vanwege enige, erkende of niet erkende regering, en in het 
algemeen, door alle oorlogsongevallen en -onheilen (art. 201, lid 2 Zeewet) 
(151 ). Om vat de verzekering deze risico's niet, dan is zij ontbonden indien 
een oorlogsfeit de reisvoorwaarden wijzigt (art. 202, lid I Zeewet). 

119. Oorlogsrisico's dienen echter onderscheiden te worden van alle andere 
risico's die zich tijdens de oorlog kunnen voordoen, zoals gewone ongeval
len of verlies dat opgelopen wordt ten gevolge van de door de regering ge
troffen maatregelen (152). Om uit te maken of een risico een oorlogsgevaar 
is dan we! een gevaar van de vaart, moet de overwegende oorzaak van het 
ongeval worden nagegaan (153). Kan de oorzaak van het ongeval niet wor
den bepaald, dan worden de verzekerde goederen vermoed tengevolge van 
een onheil van de vaart verloren te zijn gegaan (art. 203 Zeewet). 

d) Uitgesloten risico's in bijzondere polissen. 

120. Zijn eveneens op grond van art. 2 P.A. uitgesloten: 

- schade en verlies voortkomende van schelmerij ten opzichte der reders, 
scheepseigenaars of hun rechthebbenden, wanneer de kapitein van hun 
keuze is en deze schelmerij kan aangezien worden als bedrog of smok
kelarij; 

- schade en verlies uit alle verschil van rechten toepasselijk bij de aan
komst ter bestemming; 

- schade en verlies die ontstaan zijn uit neming, verbeurdverklaring door 
welke voorvallen ook, die het gevolg zijn van contrabande, verboden 
handel of sluikhandel; 

- welke kosten ook van quarantaine, overwintering en ligdagen. 

150. Het feit dat dergelijke risico's in regel niet gedekt zijn, had voor de binnenschippers bij het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog zware konsekwenties. Om die reden werd in 1942 een fonds voor onderlinge 
bijstand opgericht ten bate van de geteisterde schippers en werd door een besluitwet van 27 april 1943 van 
het Ministerie van Openbare Werken een «Bijzonder Fonds voor Molestverzekering van Binnenvaartuigen» 
opgericht, met als doel enerzijds een verzekeringssysteem in he! leven te roepen, gesteund op het principe 
van onderlinge bijstand, teneinde de herstelling van de door oorlogsomstandigheden veroorzaakte schade 
mogelijk te maken, en anderzijds de Belgische binnenvloot in het belang der economie te vrijwaren. Dit 
bijzonder fonds beeindigde zijn opdracht op I juli 1947 en werd op 31 maart 1948 ontbonden. 

151. Art. I, par. 2 P.A. luidt desbetreffend als volgt: «De oorlogsgevaren zijn niet ten lasle der verzeke
raa" tcnzij door bijzondere bepaling. In dit geval is het overecngckomen dat zij verantwoordelijk zijn voor 
alle schadc en vcrlies voortkomende van oorlog, vijandelijkheden, wederwraak, beslag en kwelling door 
welke rcgcring oak, hetzij vriend of vijand, en in 't algemeen voor alle oorlogsongevallen en -gcvaren». 

152. WILDlERS, P., o.c., 1975, 42. 
153. SOHR, F. en VAN DOOSSELAERE, G., o.c., nr. 475. 
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121. Art. 3 van de Binnenvaartcascopolis van Antwerpen 1952 sluit van dek
king uit schaden en verliezen ten gevolge van : 

a) oorlog, burgeroorlog, uitsluiting van werklieden (lock-out), stakingen, 
oproer en roverij; 

b) dood of lichamelijk letsel aan personen; 
c) gedwongen tijdverlet, ophouden of stilliggen, onkosten van overwinte

ring van het verzekerde vaartuig zelfs indien zij als averij-grosse zouden 
verrekend worden; 

d) diefstal; 
e) eigen gebrek aan machines, motoren en toebehoren zonder van buiten

komend onheil; 
g) gebruik van motorsloepen, aanhangsmotoren en/of het voortstuwings

mechanisme door dekmotoren in werking gesteld. 
h) verhaal tegen de verzekerde door bevrachters, laders, bestemmelingen, 

passagiers of bemanning der verzekerde schepen. 

12.2.3. Verzwaring van de risico's. Gevolgen. 

122. De verplichtingen van de verzekeraar eindigen wanneer een daad van 
de verzekerde de risico's door het veranderen van een essentiele omstandig
heid wijzigt, of ze zodanig verzwaart dat, had de nieuwe toestand bestaan 
op het ogenblik van de overeenkomst, de verzekeraar niet of alleen tegen 
andere voorwaarden in de verzekering zou toegestemd hebben (art. 31, lid 
1 Verz.W.). Indien nochtans de verzekeraar, nadat hij kennis kreeg van de 
aan de risico's aangebrachte wijzigingen, niettemin de overeenkomst is blij
ven uitvoeren, kan hij zich niet beroepen op het voorschrift van art.31, lid 
1 Verz.W. (art. 31, lid 2 Verz.W.). In die hypothese wordt de verzekeraar 
vermoed aan zijn recht om de overeenkomst te ontbinden verzaakt te heb
ben (154). 

123. Aan de voorwaarden van art. 31, lid 1 Verz.W. is voldaan wanneer 
de verzekerde in gebreke is gebleven zijn schip van een reglementaire be
manning te voorzien en de daaruit voortvloeiende verzwaring van het risico 
een blijvend of minstens langdurig karaker vertoont (155). Om te bepalen 
of de afwezigheid van een reglementaire bemanning aan boord van het schip 
al dan niet een verzwaring van het risico uitmaakt, dient men rekening te 
houden, enerzijds met toepasselijke reglementen op de plaats en het ogen
blik van de aanvaring en anderzijds, met het feit of de eventuele onderbe
manning een persoonlijke daad van de verzekerde zelf is in welk geval dit 
feit een einde aan de verbintenissen van de verzekeraar maakt, dan we! een 
daad van de zetschipper (156). 

154. Cass, 25 februari 1960, Pas .• 1960, !, 743 en R.G.A.R., 1960, nr. 6569. 
155. Antwerpen, 14 mei 1975, Rechtspr.Antw., 1974, 432. 
156. Brussel, 8 mei 1968, Jur.Anvers, 1968, 232. 
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12.2.4. Verzwijging. Gevolgen. 

124. Elke verzwijging, elke valse verklaring door de verzekerde gedaan, zelfs 
zonder kwade trouw, wanneer zij de waardering van het risico verminderen 
of het voorwerp ervan wijzigen, derwijze dat de verzekeraar, had hij ervan 
kennis gedragen, niet aan dezelfde voorwaarden zou gecontracteerd heb
ben, maken de verzekering nietig (art. 9 Verz.W.). In elk geval waarin de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, moet de verzekeraar, 
wanneer de verzekerde te goeder trouw heeft gehandeld, de premie terug
betalen, hetzij geheel, hetzij het gedeelte waarvoor hij geen risico heeft 
gelopen (art. 10 Verz.W.). Wordt echter de overeenkomst vernietigd we
gens bedrog, arglist of kwade trouw, dan behoudt de verzekeraar de premie 
(art. 11 Verz.W.). 

125. Krachtens art. 9 Verz.W. heeft de verzekerde de verplichting aan zijn 
verzekeraar alle bestanddelen van het risico mee te delen, zonder dat deze 
laatste deze bestanddelen zelf dient te onderzoeken (157). Wei behoort het 
aan de verzekeraar te bewijzen dat de verzwijging bestond op het ogenblik 
van de contractssluiting (158) en van die aard was dat de verzekeraar in de 
overeenkomst niet zou hebben toegestemd of slechts onder andere voor
waarden zou hebben gecontracteerd (159). Is dit het geval dan maakt de 
verzwijging de verzekering nietig, zelfs indien zij geen enkel oorzakelijk ver
band vertoont met het ongeval (160). Het betreft echter een betrekkelijke 
nietigheid die kan gedekt warden, onder meer door het feit dat de verzeke
raar na kennis gekregen te hebben van de verzwijging de overeenkomst vrij
willig blijft uitvoeren (161). 

126. De verzekerde begaat een verzwijging wanneer hij aan zijn verzekeraar 
niet de slechte staat van zijn schip tengevolge van opgelopen avarij laat ken
nen noch de ontoereikendheid van de inventaris en bemanning, noch het 
verstrijken van de geldigheidsduur van het classificatiecertificaat. Het is daar
bij zonder belang dat de verzekering gesloten werd zonder voorafgaandelij
ke inspectie van het schip (162) of zonder navraag omtrent de ouderdom 
ervan of het bezit van een certificaat (163). 

157. Cass., 21 maart 1957, Pas., 1957, !, 878; R.G.A.R., 1958, nr. 6060 en R.C.J.B., 1958, 163; Cass., 
28 januari 1965, Pas., 1965, I, 258; 1. T., 1965, 280 en R. W., 1964-65, 2075; Cass., 30 mei 1975, Pas., 
1975, !, 938, met noot; Arr.Cass., 1975, 1038; R. W., 1975-76, 1366 met noot; R.G.A.R., 1976, nr. 9656; 
Cass., 20 april 1978, Pas., 1978, !, 950; Arr.Cass., 1978, 960; R.C.J.B., 1980, 210, met noot FONTAINE, 
M.; R.G.A.R., 1979, nr. 10071, met noot FAGNART, J-L; J. T., 1978, 578 en R. W., 1978-79, 1499; Cass., 
17 mei 1978, Arr. Cass., 1979, 1077 en Pas., 1978, l, 1047. 

158. Brussel, 14 december 1969, Jur.Anvers, 1970, 107. 
159. Cass., 3 november 1955, Pas., 1956, l, 204. 
160. Brussel, 24 december 1969, Jur.Anvers, 1970, 107. 
161. Cass., 7 juni 1962, Pas., 1962, l, 1151. 
162. Brussel, 24 december 1969, Jur.Anvers, 1970, 107. 
163. Scheidsr.Uitspr., 22 juni 1967, Jur.Anvers, 1967, 451. 
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Echter, het feit dat het verzekerde schip aan de verzekeraars werd voorgesteld 
als een tankschip, daar waar het om een gewoon binnenschip gaat voorzien 
van verwijderbare citernes die geen deel uitmaken van het korps van het 
schip, maakt geen verzwijging uit (164). 

12.2.5. De duur van de risico's. 

127. De duur van de risico's dient in de overeenkomst bepaald te zijn. Is 
dit niet het geval, dan gaat deze termijn in, ten aanzien van het schip, zeil 
en treil, de uitrusting, de mondvoorraad en de vracht, op het tijdstip dat 
met het inladen van het schip is begonnen, en, indien het op ballast ver
trekt, op het tijdstip dat met het inladen van de ballast is begonnen. Hij 
eindigt op het tijdstip van de aflading of 21 dagen na de aankomst van het 
schip op de plaats van de bestemming, bij gebreke aan aflading binnen deze 
termijn (art. 195, lid 1 Zeewet). Ten aanzien van de koopwaren loopt de 
duur van de risico's van de dag waarop zij ingeladen zijn in het schip of 
in de lichters die tot de overlading zijn bestemd, tot de dag waarop zij op 
de wal worden geleverd (art. 195, lid 1 Zeewet). Ten aanzien van alle ande
re goederen, begint en eindigt de aansprakelij kheid van de verzekeraar op 
het tijdstip waarop de risico's voor de verzekerde beginnen en eindigen (art. 
195, lid 3 Zeewet). 

128. Slechts uitzonderlijk zal van deze bepalingen van de zeewet dienen ge
bruik gemaakt te worden. In de verschillende hogergenoemde typepolissen 
werd immers de duur van de risico's bepaald. Conform art. 3 P.A. neemt 
het risico van de goederen aanvang «op het ogenblik dat deze op het schip 
of in de aanbrengende lichters geladen worden en duurt het voort tot de 
lossing ter bestemmingsplaats; deze lossing moet plaats grijpen binst de 
eenentwintig dagen na aankomst van het schip tenzij wettige en degelijke 
gerechtvaardigde belemmering. Het risico op casko, kiel, takel en tuigwerk 
van een schip, begint te lopen vanaf het ogenblik dat het schip begint te 
laden of vanaf het ogenblik dat het de nodige ballast aan boord heeft geno
men voor het volbrengen der verzekerde reis, en eindigt eveneens eenen
twintig dagen na de aankomst ter bestemming, tenminste als het ontladen 
niet eerder geschiedt». Met dit tijdsverloop wordt echter thans geen reke
ning meer gehouden. 

129. Op zijn beurt bepaalt art. 4 C.A.B. 1952 dat «de verzekering is afgeslo
ten voor de in deze polis bepaalde termijn. Indien echter op de vervaldag 
der verzekering het vaartuig zich nog op reis of in gedwongen oponthoud 
bevindt, zal deze verzekering van rechtswege voortduren tot de aankomst 

164. Scheidsr.Uitspr., 24 november 1970. Jur.Anvers, 1970. 444. 
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van het schip op zijn bestemming, mits daarvan door de verzekerde onmid
dellijk bericht gegeven wordt aan de verzekeraars, en daarbij de betaling 
volgt van een evenredige premieverbetering voor de verlenging van de risi
co's». De hierbedoelde termijn is deze van art. 3 P.A. Bij afwijking echter 
van art. 3 P.A. begint de reis voor een ledig schip bij het vertrek en eindigt 
hij bij de aankomst ter bestemming; voor een geladen schip begint de reis 
bij de aanvang der lading en eindigt na afloop der lossing op de bestem
mingsplaats (art. 4, lid 2 C.A.B. 1952). In afwijking op dit artikel voorziet 
art. 4 B. V. 1972 echter dat de overeenkomst gesloten is voor een periode 
van maximum 12 maanden. 

12.3. De avarijregeling. 

12.3.1. De soorten avarij. 

130. Art. 17 Verz. W. verplicht de verzekerde in geval van schade onmiddel
lijk de verzekeraar of zijn vertegenwoordiger, vaak avarijcommissaris ge
noemd, te verwittigen. Deze laatste zal zodra hem een avarij aangemeld 
wordt, een expert gelasten om de opgelopen schade vast te stellen. Wanneer 
de vordering enig belang vertoont, is het bovendien gebruikelijk de behan
deling van de schadeafrekening (165) aan een dispacheur toe te vertrouwen. 

131. Bij ontbreken van bijzondere overeenkomsten tussen alle partijen, war
den de avarijen geregeld overeenkomstig de artikelen 144 - 164 Zeewet 
(art. 145 Zeewet), die, met uitzondering van art. 154 Zeewet, van toepas
sing zijn op de binnenvaart (art. 275 Zeewet). Worden daarbij als avarijen 
beschouwd: alle buitengewone uitgaven die voor het schip en de koopwa
ren, samen of afzonderlijk gedaan zijn, alsmede elke schade die wordt toe
gebracht aan het schip of aan de koopwaren vanaf hun inladen en afreis 
tot aan hun terugkomst en aflading (art. 144 Zeewet). De avarijen zijn van 
tweeerlei aard: gemene avarijen (avarij-grosse) en bijzondere avarijen 
(art. 146 Zeewet). 

132. Als gemene avarijen warden beschouwd: de buitengewone uitgaven die 
gedaan zijn en de nadelen die vrijwillig ondergaan zijn voor het gemeen
schappelijk behoud van het schip en de koopwaren (art. 147, lid 1 Zeewet). 
Vereist zijn opofferingen en uitgaven, redelijkerwijze verricht en/of gedaan 
bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden, met het doe! een schip 
en zijn lading uit een gemeenschappelijk gevaar te redden. Alie andere ava
rijen zijn bijzondere avarijen (art. 147, lid 2 Zeewet). Worden nochtans als 

165. De schadeafrekening is het document waarin de aansprakelijkheid van de verzekeraars vastgelegd 
en het door hen te betalen bed rag berekend wordt. 
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gemene avarijen beschouwd de uitgaven (166) van elk aanleggen in een ha
ven dat geschiedt tengevolge van een onheil op de binnenwateren, dat in
dien de vaart werd voortgezet het schip en de lading in een toestand van 
gemeenschappelijk onheil zou brengen, tenzij de avarij voortspruit uit een 
eigen gebrek van het schip of een oorzaak te wijten aan de kapitein of de 
schepelingen, of uit het vanzelf gisten of andere eigen gebreken van de koop
waren (art. 148 Zeewet). In die gevallen gaat het om bijzondere avarijen. 

133. De bijzondere avarijen komen ten laste van en worden betaald door 
de eigenaar van de zaak die de schade heeft ondergaan of het verlies teweeg
gebracht heeft. De avarij-grosse daarentegen wordt gedragen door het schip, 
de lading en het netto-bedrag van de vracht (167), naar evenredigheid van 
hun waarde (art. 149 Zeewet). Het schip draagt voor zijn waarde op de plaats 
van de aflading (art. 155 Zeewet). De (behouden) lading draagt voor haar 
netto-waarde op de plaats van de aflading, of voor haar netto-opbrengst, 
onder aftrek van de te betalen vracht (art. 152 Zeewet). 

134. Uit de bepaling van art. 147 Zeewet kan worden afgeleid dat, opdat 
er avarij-grosse zou zijn, de opoffering (de buitengewone uitgaven en de 
geleden schade) vrijwillig moet worden gemaakt door de kapitein van het 
schip en dat deze opoffering, gedaan tot het algemeen behoud van schip 
en lading, nuttig resultaat heeft opgeleverd. Dit is niet het geval wanneer 
de eigenaar van het schip en van de koopwaar elk hun aandeel in de kost
prijs van de bergingsoperatie van casco en lading hebben geregeld met de 
aannemer, die met het geheel der werken gelast werd (168). 

135. Er is geen sprake van een vrijwillige opoffering in de zin van art. 147 
Zeewet vanaf het ogenblik dat de berging van schip en lading een wettelijke 
verplichting uitmaakt ten overstaan van administratieve overheidsinstanties. 
Dit geldt des te meer wanneer de beslissing over te gaan tot het lichten tus
senkomt, wanneer het casco en de lading, bezwaard met de bergingskosten, 
alle waarde hebben verloren, zodat de opoffering niet tot het gemeenschap
pelijk behoud van schip en lading geleden werd en zij evenmin een nuttig 
resultaat heeft bijgebracht (169). 

166. In deze uitgaven zijn begrepen, de lonen en de voeding van de schepelingen, vanaf het aanleggen 
in de haven tot op het tijdstip waarop het schip in staat zal gesteld zijn om zijn reis voort te zetten 
(art. 148, lid 2 Zeewet). 

167. Hieronder verstaan de bruto vracht onder aftrek van de kosten zoals lonen, brandstof, enz 
(zie: W!LD!ERS, P., o.c.,1975, nr. 122). 

168. Kh. Antwerpen, 25 mei 1970, Rechtspr.Antw., 1970, 272. 
169. Kh. Antwerpen, 25 mei 1970, Rechtspr.Antw., 1970, 272. 
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12.3.2. De avarij-grosse regeling of dispache. 

136. De vorderingen wegens avarij-grosse verjaren na een jaar te rekenen 
vanaf de dag van de gebeurtenis (art. 270, lid 4 Zeewet) (170). De avarij
grosse regeling of dispache wordt opgemaakt door bijzondere experten, dis
pacheurs genaamd (171). Volgens art. 163 Zeewet worden deze deskundi
gen door de rechtbank van Koophandel benoemd en beedigd voor zij hun 
werkzaamheden beginnen en wordt, luidens art. 164 Zeewet, de door deze 
deskundigen opgemaakte verdeling van de verliezen en de schade uitvoer
baar verklaard bij homologatie van de rechtbank. Een en ander is slechts 
theorie, in de praktijk immers gebeurt de avarij-grosse regeling en de uit
voering ervan in der minne door dispacheurs, vaak leden van het te Ant
werpen gevestigde «College van dispacheurs» (172), en na het ondertekenen 
van een compromis. Enkel in het zeldzaam geval dat partijen niet akkoord 
gaan met de door de dispacheur voorgestelde regeling, zal de homologatie 
van de rechtbank worden gevraagd. 

137. Theoretisch geschiedt de avarij-grosse regeling volgens de voorschrif
ten van de Zeewet. In de praktijk daarentegen wordt meestal gebruik ge
maakt van bijzondere regelingen. Voor de zeevaart zijn dit de Regelen van 
York en Antwerpen 1974 (173), voor de binnenvaart gelden de Rijnregelen 
Antwerpen - Rotterdam 1979, opgesteld door de Internationale Vereniging 
het Rijnschepenregister (I. V .R.) (174). Deze regelen zijn van toepassing in
dien het cognossement ernaar verwijst. 

170. A contrario, maar ten onrechte houdt Wildiers voor dat deze vorderingen in de binnenvaart verjaren 
na 6 maanden, zoals de vorderingen in de W.R.B. (WILDIERS, P., o.c., 1975, nr. 121). I.v.m. de verhou
ding avarij-grosse/wet op de rivierbevrachting, zie hoofdstuk 5. 

171. Voor een uitvoerige bespreking van de avarij-grosse regeling, zie: LURQUIN, P., Traite de /'exper
tise, t.I., Brussel, Bruylant, 1985, 318-327. 

172. De namen van deze dispacheurs zijn terug te vinden op een bij de griffie van de rechtbank van Koop
handel te Antwerpen opgestelde lijst. Het opstellen van een dergelijke lijst komt toe aan het rechterlijk ge
zag. Het betreft echter geen administratieve maatregel onderworpen aan het toezicht van de Raad van State 
(R.v.St., 4 februari 1964, Jur.Anvers, 1964, 209). 

173. Zie TRICOT, L., «De avarij-grosse in het verleden», R. W., 1947, 609-618; TRICOT, L., «Het ont
staan van de regels van York en Antwerpen 1924», R. W., 1948, 1256-1270; TRICOT, L., «Histoire de l'avarie 
commune», Mededelingen van de Marine Academie van Belg ii!, 1947-1949, 85-I05; VOET, H., «De regelen 
van York en Antwerpen. Een merkwaardige verwezenlijking op gebied van internationale overeenstemming», 
in Liber Amicorum Lionel Tricot, Antwerpen, Kluwer, 1988, 565 - 574. 

174. De I.V.R. werd op 14 november 1947, onder bescherming van de Centrale Commissie voor de Rijn
vaart, te Straatsburg opgericht, met als doe!: 
a) de classificatie van schepen, welke op de Rijn worden gebruikt; 
b) het houden van een register der schepen; 
c) het erkennen van personen als deskundigen, dispacheurs en avarij-commissarissen; 
d) de vaststelling van tarieven voor, en eventueel de organisatie van, hulp- en bergingsdiensten; 
e) het vaststellen van eenvormige regelen voor erkenning van kosten en schaden als avarij-grosse; 
f) het vaststellen van middelen voor het doen beslissen van geschillen over aanvaring, hulp en berging en 

daarmee verwante onderwerpen; 
g) en in het algemeen al datgene, wat met het voorzegde verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. 
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12.4. Het abandonnement (art. 222-250 Zeewet). 

138. Onder abandonnement verstaat men de regeling van de schade door 
de betaling van de verzekerde waarde mits overdracht van de eigendom van 
de verzekerde zaak aan de verzekeraars. Abandonnement kan noch gedeel
telijk noch voorwaardelijk gedaan worden (art. 225) en niet voor de reis 
is begonnen (art. 223). Het is onherroepelijk (art. 239) en slechts mogelijk 
in de in art. 222 opgesomde gevallen: neming, schipbreuk, stranding, on
zeevaardigheid tengevolge van zeeramp, aanhouding door een vreemde mo
gendheid of van regeringswege, nadat de reis is begonnen, en tenslotte, in 
geval van verlies of beschadiging van de verzekerde goederen, indien de be
schadiging of het verlies ten minste drie vierden beloopt (l 75). Alie andere 
schade wordt als avarij beschouwd en wordt tussen de verzekeraars en de 
verzekerden geregeld, naar verhouding van hun belangen (art. 224). 

139. Enke! de verzekerde heeft de keuze tussen de vordering we gens avarij 
en dezt! wegens het abandonnement, maar dient van deze keuze gebruik te 
maken binnen de termijnen van art. 226 Zeewet. De verzekeraar heeft dit 
recht niet, maar mag we! de verzekerde steeds aanmanen te abandonneren 
zonder het verstrijken van de termijnen af te wachten. Geeft de verzekerde 
hieraan geen gevolg, dan vervalt zijn recht op abandonnement (art. 227). 
Maakt de verzekerde we! van zijn recht op abandonnement gebruik dan dient 
hij de verplichtingen na te !even, voorzien door de artt. 229-237 Zeewet. 
Volledigheidshalve weze opgemerkt dat in de binnenvaart het abandonne
ment bijna nooit voorkomt. 

175. In art. 2 P.A. is het recht op abandonnement opgeheven, behoudens gevallen van materiele schade 
door fysische verandering ten belope van drie vierden. 
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HOOFDSTUK 2: DE BINNENW ATEREN 

1. Algemene Bepalingen. 

1.1. Begrip «hinnenwateren». 

140. Uit een vergelijking van de bepalingen van art. 1 en art. 271 Zeewet 
volgt dat het onderscheidingscriterium tussen zee- en binnenschepen gele
gen is in de plaats waar de verrichtingen van scheepvaart plaatsvinden. Voor 
de binnenscheepvaart zijn dit de territoriale wateren, die zowel de territo
riale zeewateren als de binnenwateren omvatten (1). In de binnenwateren 
is ook de Scheide beneden Antwerpen begrepen (2). Door de wet van 6 ok
tober 1987 werd het domein van de binnenscheepvaart uitgebreid, door de 
verbreding van de territoriale zee tot een breedte van 12 zeemijl vanaf de 
laagwaterlijn van de kust (3). Aanvaard wordt dat de territoriale wateren 
de verlenging uitmaken van het nationaal grondgebied en begrepen zijn in 
de binnenwateren (4). 

1.2. lndeling van de binnenwateren. 

141. Binnen het geheel der binnenwateren moet onderscheid gemaakt wor
den tussen de bevaarbare en de niet bevaarbare waterwegen of-lopen (5). 
Voor deze Iaatste geldt de wet van 28 december 1967 (6). 
Daar op deze wateren echter geen scheepvaart mogelijk is, worden zij ver
der buiten beschouwing gelaten. De bevaarbare waterwegen zijn voor het 

1. De territoriale wateren omvatten aldus niet enkel de binnenwateren, maar bovendien de 'maritieme 
wateren' (zie SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., I0-11). In de maritieme wateren zijn der
halve begrepen de territoriale zee alsmede «les eaux des fleuves et des rivieres jusqu'aux endroits ou le flux 
et reflux se font sentir de maniere appreciable» (zie R.P.D.B., v0 navire-navigation, nr. 555 en v0 eaux, 
nrs. 54 en 101.). Volgens het Hof van Cassatie moeten de territoriale wateren overigens worden beschouwd 
als «une etroite dependance du domaine terrestre» (Cass., 23 november 1962, Pas., 1963, I, 374). Inver
schillende wetteksten nochtans worden de territoriale wateren eerder eng geinterpreteerd als zijnde beperkt 
tot de territoriale zee (voor een opsomming: zie GANSHOF VAN DER MEERSCH, W., noot onder Cass., 
23 november 1962, Pas., 1963, I, 377). 

2. zie DEITZ, R., Manuel de droit f/uvial, Brussel, Larcier, 1946, 16, nr. 3 bis. 
3. Wet 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van Belgie, B.S., 22 oktober 1987. 
4. Rb. Charleroi, 24 mei 1967, Jur.Anvers, 1967, 463; Pand. B., v0 Eaux territoriales, nr. I. Volgens 

Van Blade! zijn beide termen, binnenwateren en territoriale wateren, daarentegen synoniem. Hij verstaat 
hieronder de territoriale zee, de stromen en rivieren, kanalen, havens en dokken (VAN BLADEL, G., Le 
cont rat de transport par bateaux d'interieuret l'affretement en sejour,Antwerpen, Lloyd Anversois, 1948, 
nr. 69). 

5. Volledigheidshalve weze opgemerkt dat de administratieve rangschikking van een water loop in de cate
gorie der bevaarbare waterwegen aan die waterloop niet op wettige wijze, ten nadele van de burgerlijke 
rechten van de oevereigenaars en andere belanghebbenden, het kehmerk van bevaarbaarheid of vlotbaar
heid verleent, indien deze in werkelijkheid niet bestaat. Bij strafrechtelijke vervolging oordeelt de rechter 
in feite of een waterloop al dan niet bevaarbaar is (zie: Cass., 26 februari 1980, Pas., 1980, I, 774; Cass., 
19 december 1955, Pas., 1956, I, 382). 

6. Wet 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, B.S., 15 februari 1968. 

57 



grootste dee! toegankelijk voor schepen tot 1.350 ton (7). Men onderscheidt 
de natuurlijke waterwegen, zoals rivieren, van de kunstmatig aangelegde of 
artificiele, zoals kanalen. Bovendien wordt onderscheid gemaakt tussen na
tionale en internationale waterwegen. lnternationaal is een waterweg wan
neer hij bevaarbaar is en tevens op natuurlijke of artificiele wijze meer dan 
een staat uitweg naar zee verschaft (8). 

142. Op internationale rivieren, zoals de Scheide en de Maas, geldt het be
ginsel van vrijheid van scheepvaart, zoals dit is vastgelegd in de artt. 108-117 
van de Slotakte van het Congres van Wenen van 9 juni 1815 (9). Art. 108 
bepaalde dat de landen die door een zelfde rivier werden gescheiden of 
doorstroomd, in gemeenschappelijk akkoord alles zouden regelen met be
trekking tot de scheepvaart op die rivier. Volgens art. 109 werd de scheep
vaart op de in art. 108 vermelde rivieren volkomen vrij verklaard voor de 
handel. Die vrijheid mocht aan niemand worden ontzegd. 

143. Dit begins el van vrijheid van scheepvaart impliceert (10): 

1. vrijheid van verkeer, zowel wat schepen als wat het personen- en goe
derenvervoer betreft; 

2. vrije beoefening van maritieme handel, wat de vrijheid inhoudt om dee! 
te nemen aan alle commerciele activiteiten; 

3. vrijheid van bevrachting; 

4. vrijheid van tolheffing uitsluitend gebaseerd op het feit van de scheep
vaart, wat niet uitsluit dat rechten en tolgelden kunnen worden geheven 
als betaling voor verwezenlijkte diensten; 

7. Zie in dit verband: Wet 9 maart 1957 die de planning geeft van de toe te kennen begrotingskredieten 
met het oog op het verwezenlijken van een programma van werken om zekere waterwegen bevaarbaar te 
maken voor schepen van 1.350 ton of meer, B.S., 12 april 1957. Doe! van deze wet was precies het uitvoeren 
van moderniseringswerken om de waterwegen bevaarbaar te maken voor schepen tot 1.350 ton. Deze mo
derniseringswerken werden noodzakelijk geacht omdat het grootste dee! van het verkeer over de binnenwa
teren betrekking heeft op Nederland en Duitsland, waar de voornaamste waterwegen bevaarbaar zijn voor 
schepen van 1.350 ton of meer. Door het Bestuur der Waterwegen was in dit kader reeds in 1947 een «alge
meen moderniseringsprogramma» opgemaakt, gebaseerd op het gebruik van de Rijnaak van 1.350 ton. Dit 
laatste vaartuig werd overigens door de Raad van Ministers van de Europese Conferentie der Ministers van 
Verkeerswezen op de vergadering van 21-22 oktober 1954 te Parijs als type-vaartuig voor de verbindingen 
van Europees belang aangenomen (zie: Memorie van Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1956-57, nr. 582/1). 

8. zie: de 'Odercommissie-zaak', Permanent Court of International Justice, Serie A, 1929, nr. 23, p. 25. 
9. De bepalingen van de Slotakte van het Congres van Wenen zijn echter uitsluitend van toepassing op 

internationale rivieren. Voor de internationale kanalen werd een gelijkaardige regeling uitgewerkt in het 
Statuut van Barcelona van 30 april 1921. Bovendien hebben Belgie en Nederland zich reeds in het Schei
dingsverdrag van 1839 akkoord verklaard om de scheepvaart op de grensoverschrijdende kanalen vrij ter 
beschikking te stellen van de inwoners van beide landen. De facto geldt trouwens op alle Belgische waterwe
gen, zowel nationale als internationale, de vrijheid van scheepvaart. Om aan een kanaal een internationaal 
juridisch regime toe te kennen is essentieel de toestemming nodig van de soevereine staat of staten (zie VAN 
HOOREBEKE, K., «Het statuut van het kanaal Gent-Terneuzen», R. W., 1981-82, 2721). 

10. VITANYl, B., The international regime of rivernavigation, Den Haag, 1979, 233. 
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5. volledig gelijke behandeling van alien die aanspraak maken op het recht 
van scheepvaart; 

6. de verplichting van de oeverstaten de bevaarbaarheid van de waterwe
gen die beheerst worden door het regime van de vrijheid van scheepvaart 
op passende wijze te handhaven. 

1.3. Politie-en vaarvoorschriften op de bevaarbare binnenwateren. 

144. Elke verrichting van scheepvaart op de binnenwateren is in de eerste 
plaats onderworpen aan een reeks politie- en vaarvoorschriften (11). Deze 
zijn terug te vinden in het algemeen reglement der scheepvaartwegen van 
het koninkrijk (A.S.R.) (12) en in het K.B. van 7 september 1950 houdende 
bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen (13). Het A.S.R. 
is van toepassing op alle bevaarbare scheepvaartwegen van het Koninkrijk 
(14) - dus ook op deze waarvoor bijzondere reglementen gelden en voorzo
ver hierin niet wordt afgeweken van bepalingen van het A.S.R.-, met uit
zondering echter van de Beneden-Zeeschelde (15), het zeekanaal 
Brussel-Rupel (16) en het Belgische gedeelte van de Midden-Maas (17) 

11. Een der oudste bekende reglementeringen van de bevaarbare waterwegen is het Edict van 13 augustus 
1669 houdende algemeen reglement van de waters en bossen. Door een decreet van 22 januari 1808 werd 
artikel 7, titel XVIII van dit Edict toepasselijk verklaard op alle bevaarbare rivieren van het keizerrijk 
(Decret imperial qui declare )'article 7 du titre XVIII de l'Ordonnance de 1669 applicable a toutes Jes rivie
res navigables de )'empire). 

12. K .B. 15 oktober 1935 houdende reglement betreffende de politie en de scheepvaart op de waterwegen 
onder beheer van de Staal, B.S., 15 oktober 1936. Dit K.B. werd herhaaldelijk gewijzigd. De titel van het 
K.B. werd gewijzigd door art. 2, par. I van het K.B. 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen 
van sommige scheepvaartwegen, B.S., 14 oktober 1950, en luidt thans als volgt: «Algemeen reglement der 
scheepvaartwegen van het Koninkrijk ». 

13. K.B. 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen, B.S., 14 
oktober 1950. De reden tot uitvaardiging van dit K.B. was het feit dat een aantal bepalingen van het alge
meen reglement der scheepvaartwegen feitelijk betrekking heeft op bijzondere scheepvaartwegen en derhal
ve beter op hun plaats zouden zijn in de bijzondere reglementen van deze waterwegen. 

14. Het toepassingsgebied van het A.S.R. is uiteraard beperkt tot deze scheepvaartwegen die onder het 
beheer van de Staat staan. De bepalingen ervan strekken zich dan ook niet uit tot andere watergebieden, 
zoals ondermeer de dokken van de haven van Antwerpen (zie POLLET, J ., L 'abordage flu vial. Commen
taire de la legislalion el de la jurisprudence relalives a l'abordage flu vial, Antwerpen, Lloyd Anversois, 
1939, nr. 56 en nr. 299). 

15. K.B. 3 september 1981 houdende scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde, B.S., 23 okto
ber 1981. Het is van toe passing niet enkel op de Beneden-Zeeschelde zelf maar tevens op de havens die daar 
mee in open gemeenschap zijn (art. I, par. I). 

16. K.B. houdende reglement betreffende het zeekanaal van Brussel naar de Rupel en de haveninrichtin
gen van Brussel, B.S., 11september1975. Het is van toepassing op het zeekanaal van Brussel naar de Rupel 
en zijn aanhorigheden, zoals omschreven in art. I, par. I van het reglement. De exploitatie van het kanaal 
is in handen van de N. V. «Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel». Het K.B. van 25 maart 1924 hou
dende reglement van politie en van scheepvaart der vaart van Brussel naar de Rupel dat slechts bij wijze 
van )outer bericht in het Staatsblad werd bekend gemaakt, was niet verplichtend (Cass., 17 december 1962, 
R. W., 1962-63, 1680 en Pas .. 1963, I, 467). Alsdan bleef het reglement van 30 december 1871 (B.S., 
8 januari 1872) verder van kracht. 

17. Aanvankelijk was het A.S.R. van toepassing op alle scheepvaartwegen van het Koninkrijk, en was 
de uitzondering voor deze 3 scheepvaartwegen niet voorzien. Ze werd ingevoegd door art. 2, par. 18 K.B. 
7 september 1950 (B.S., 14 oktober J 950). 
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(art. 108 A.S.R.) (18). Voorts dient rekening gehouden te worden met ver
schillende gemeentelijke politionele verordeningen (19). 

145. De vrachtscheepvaart op de binnenwateren, onderworpen aan het 
A.S.R. en de bijzondere reglementen (20), is verboden op zon- en wettelij
ke feestdagen, behalve op de tijrivieren en aan de scheepvaartsluizen die deze 
rivieren in rechtstreekse verbinding stellen met de andere scheepvaartwegen 
(art. 11, lid 3 A.S.R.) (21). Behoudens afwijkingen in het A.S.R. of in de 
bijzondere reglementen zelf voorzien, mag de scheepvaart op deze scheep
vaartwegen slechts plaatsvinden als volgt (art. 11, lid 1 A.S.R.): 

Maand Peri ode Uren Peri ode Uren 

Januari (01-15) 8.00-17.30 (16-31) 7.45-17.45 
Februari (01-15) 7.30-18.15 (16-28/29) 7.15-18.45 
Maart (01-15) 6.45-19.00 (16-31) 6.00-19.30 
April (01-15) 5.30-20.00 (16-30) 5.00-20.30 
Mei (01-15) 4.30-21.00 (16-31) 4.30-21.00 
Juni (01-15) 4.30-21.30 (16-30) 4.30-21.30 
Juli (01-15) 4.30-21.30 (16-31) 4.30-21.30 
Augustus (01-15) 4.45-20.45 (16-31) 5.00-20.00 
September (01-15) 5.30-19.45 (16-30) 6.00-19.15 
Oktober (01-15) 6.30-18.45 (16-31) 6.00-18.15 
November (01-15) 7 .15-17 .30 (16-30) 7.45-17.30 
December (01-15) 8.00-17.30 (16-31) 8.00-17.30 

2. De veiligheid van de scheepvaart. 

2.1. Principe. 

146. Door het enkele feit dat de overheid aan het publiek een waterweg als 
verkeersweg aanbiedt, heeft hij de verplichting de veiligheid van de scheep
vaart te verzekeren (22). Dit houdt in dat de overheid de waterweg in een 
dusdanige staat dient te onderhouden, dat hij kan dienen tot het doe! waar-

18. Art. 108 A.S.R., zoals gewijzigd door K.B. 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen van 
sommige scheepvaartwegen, B.S., 14 oktober 1950. 

19. Zie o.a. de Verordening op de Politie van de Haven van Antwerpen. 
20. Daar waar de vaartijdregeling op de binnenwateren onderworpen aan het A.S.R. uitvoerig geregeld 

is, is dit echter geenszins het geval voor de andere vaarwegen. De hierop toepasselijke reglementen bevatten 
desbetreffend geen bepalingen. 

21. Zoals gewijzigd bij K.B. 3 november 1975 (B.S., 11 november 1975). De minister van Openbare Wer
ken of zijn afgevaardigde kan afwijkingen toestaan aan deze schikking wanneer hij de maatregel nuttig of 
gepast oordeelt. 

22. Luik, 28 oktober 1946, J. T., 1947, 198, noot SMEESTERS, C.; Rb Huy, 13 mei 1948, Pas., 1950, 
Ill, 25; R.G.A.R., 1950, 4675 en Rev.Adm., 1950, 220; Rb. Luik, 4 september 1967, Pas .. 1967, Ill, 144 
en Jur.liege, 1967-68, 252. 
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toe hij bestemd is, en hij bijgevolg elk obstakel van aard om schade te 
berokkenen en waarvan hij kennis heeft of behoort te hebben, moet doen 
verdwijnen of toch minstens signaleren. Deze verplichting vindt zijn oor
sprong in de bijzondere affectatie die aan dit gedeelte van het publiek do
mein wordt gegeven (23) en geldt voor elke overheid, dus ook voor de 
gemeenten, voor de waterwegen die onder hun beheer staan (24), alsmede 
voor elke andere exploitant van een bijzondere waterweg (25). Ook de con
cessionaris van een dee! van de waterweg dient de veiligheid te verzekeren 
van dat dee! waarop hij een concessie heeft (26). 

147. Of de exploitant of concessionaris in een concreet geval aan zijn veilig
heidsverplichting is tekortgekomen, betreft een feitenkwestie, waarbij dient 
uitgegaan te worden van een normale bezorgdheid voor veilige scheepvaart 
(27). Wanneer een binnenschip op de Bovenschelde een scheur oploopt aan 
de huidbeplating en deze veroorzaakt werd door een zich onder de waterspie
gel bevindend uitsteeksel van een damplank van de oever, betreft het een 
gebrek van de zaak in de zin van art. 1384, lid 1 B.W., zodat de Staat, die 
de zaak onder zijn bewaring had, voor de door het gebrek veroorzaakte scha
de moet instaan (28). 

148. Hetzelfde principe geldt wanneer een schip beschadigd raakt doordat 
een nylontros, die in de Scheide drijft, de schroef van een schip blokkeert. 
De op of onder het water drijvende nylontros die het schip heeft bescha
digd, heeft het normaal gebruik van de Scheide verhinderd, zodat de rivier 
door een intrinsiek gebrek was aangetast. Oat de nylontros door niets an
ders dan door de daad van een derde of toeval in de Scheide zou zijn te
rechtgekomen, ontslaat de overheid niet van haar aansprakelijkheid als 
bewaarder van de gebrekkige zaak (29). 

23. Cass., 20 oktober 1927, Pas., 1927, I, 310, met cone!. advocaat-generaal GESCHE. 
24. Cass., 25 mei 1882, Jur.Anvers, 1882, 98; Brussel, II juli 1924, Jur.Anvers, 1924, 404; Kh. Antwer

pen, 5 januari 1923, Jur.Anvers, 1923, 129. 
25. Zo is de N.V. 'Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel' aansprakelijk voor het ongeval dat over

komt aan een schip (aanvaring met de pijlers van een brug en daaropvolgend zinken) ingevolge een sterke 
stroming die onder water wordt veroorzaakt door de uitmonding van een 'rioolvormige onweerverloop'. 
Men kan aan een schipper die 's nachts vaart niet verwijten deze stromingen niet tijdig te hebben gezien. 
Daarentegen wist of diende de exploitant van het kanaal te weten dat ingevolge het aantal kanalisaties in 
de omgeving, de toeloop van waters in aanzienlijke wijze kan stijgen en aldus in bepaalde, zeldzame doch 
voorzienbare omstandigheden, voor de scheepvaart gevaarlijke stromingen kan veroorzaken. Dientenge
volge moet de N. V. het verwijt worden gemaakt geen oplossingen te hebben gezocht voor een toestand die 
sedert verschillende jaren bestond (Brussel, 16 december 1971, Jur.Anvers, 1972, 3). 

26. Aldus is de werf die een dee! van de waterweg in concessie heeft gekregen voor het aanleggen van 
een helling voor binnenschepen, de enige verantwoordelijke voor het gebrek waarmee dit dee! van de water
weg behept is, in casu de aanwezigheid van drijfhout. Voor schade aan het schip zal de scheepswerf aan
sprakelijk zijn op basis van haar contractuele verbintenis met de schipper. 

27. Brussel, 17 mei 1973, Jur.Anvers, 1973, 118. 
28. Rb. Brussel, 6 maart 1972, R. W., 1974-175, 2154, met noot (bevestigd door Brussel, 22 januari 1975, 

6° Kamer). 
29. Gent, 8 april 1986, Rechtspr.Antw., 1987, 27. 
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149. De met de bebakening van een hindernis gelaste ondernemer daarente
gen is geen bewaarder in de zin van art. 1384, lid l B. W. Tussen de onder
nemer die door de Dienst der Scheepvaart met de bebakening van een 
hindernis gelast werd en de gebruikers van de waterweg bestaat geen con
tractueel verband, zodat deze laatsten hem slechts kunnen aanspakelijk stellen 
indien zij het bestaan van een fout in zijnen hoofde bewijzen. Dit bewijs 
wordt niet geleverd wanneer blijkt <lat het bebakeningsstelsel daags voor bet 
ongeval nagezien werd en daarenboven tot tweemaal toe door een nachtwa
ker werd onderzocht (30). 

2.2. Middelen ter waarborging van de veiligheid van scheepvaart. 

2.2.1. Delang. 

150. Daar de overheid de verplichting heeft ten allen tijde de vrijheid en 
veiligheid van de scheepvaart te garanderen, dient hij over de nodige mid
delen te beschikken om er over te waken <lat deze verplichting niet onder
mijnd wordt door de houding van anderen. Zo zou bv. de vrijheid van 
scheepvaart al dan niet kwaadwillig kunnen worden belemmerd door een 
of ander obstakel in bet vaarwater te werpen. Zo ook kan de veiligheid van 
de scheepvaart in gevaar komen door een of andere staking. Om derhalve 
de vrijheid en veiligheid van de scheepvaart te garanderen dienen de midde
len waarover de overheid beschikt zowel van preventieve als van repressieve 
aard te zijn. 

2.2.2. Middelen van preventieve aard. 

a) Bijzondere voorschriften in bet A.S.R. 

a.1) De stilligbepalingen van art. 37 A.S.R. 

151. Op grond van art. 37 A.S.R., lid l is bet stilliggen der vaartuigen, bet 
laden en lossen der koopwaren enkel toegelaten in de havens en de plaat
sen, aangeduid door de Minister van Openbare Werken en, desnoods door 
de ingenieurs der scheepvaart. In alle geval mogen de schepen, vlottreinen 
of vlotten niet stilliggen op plaatsen, waar ze bet kruisen van andere vaar
tuigen hinderen (art. 37, lid 2 A.S.R.). Het stilliggen is insgelijks verboden 
op minder dan 200 meter van de vaartuigen, die met ontplofbare stoffen 
geladen zijn (art. 37, lid 3 A.S.R.). 

152. Geoordeeld werd <lat bet versperren van de waterweg door zelfstan
dige schippers die een bepaald vervoerbeleid aanklagen, een inbreuk uitmaakt 

30. Brussel, 17 mei 1973, Jur.Anvers, 1973, 118. 
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op bet voorschrift van art. 37, lid 2 A.S.R. (31). Overwogen werd daarbij 
dat een versperring van de waterweg, niet kan worden beschouwd als een 
staking in de sociaalrechterlijke betekenis van het woord. Overigens kan een 
staking geen reden van verschoning opleveren voor een kennelijke wets
overtreding. De grieven van de schippers rechtvaardigen de belemmering van 
bet scheepvaartverkeer niet, - al zijn ze gegrond, belangrijk of zelfs striemend. 

a.2) De algemene vrijwaringsvoorschriften van art. 102 A.S.R. 

153. Wanneer een vaartuig gezonken is of dreigt te zinken, wanneer het on
voldoende gemeerd is of derwijze ligt dat het de doorvaart hindert en, in 
het algemeen telkens als het nodig is, de vrijheid of veiligheid der scheep
vaart te verzekeren, de afvoer van het water te vergemakkelijken of de 
belangen van het regiem der rivier te vrijwaren, mag de hoofdingenieur
directeur, bij dringendheid, elke ambtenaar met het toezicht op de water
weg belast aan de schippers de nodige geachte maaregelen voorschrij
ven, zelfs wanneer deze in dit reglement niet zijn voorzien (art. 102, 
lid 1 A.S.R.) (32). 

154. De schippers moeten aan de gegeven bevelen onmiddellijk gehoor ge
ven. Indien zij hiermede in gebreke blijven of indien zij afwezig zijn, mo
gen de voorgeschreven maatregelen van ambtswege op hun kosten uitgevoerd 
worden (art. 102, lid 2 A.S.R.). De staat dezer onkosten wordt onderzocht 
en vastgesteld door de hoofdingenieur-directeur van het gebied en verhoogd 
met 10% voor algemene administratiekosten (art. 102, lid 3 en art. 98, lid 
3 A.S.R.). De eigenaar van het schip heeft echter het recht de aldus vast
gestelde bedragen te betwisten. De staat van onkosten dient geen omstandi
ge verrechtvaardiging in te houden, maar zijn vermeldingen dienen de 
scheepseigenaar toe te laten de vastgestelde bedragen te betwisten (33). 

31. Antwerpen, 10 november 1981, Rechtspr.Antw., 1981-82, 141. 
32. Art. 102 A.S.R. geeft aan de hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen bij het Ministerie van 

Openbare Werken echter alleen de bevoegdheid om maatregelen te nemen, wanneer de vrijheid of de veilig
heid .van de scheepvaart in een bepaalde concrete situatie in het gedrang komt. Deze bepaling kent hem 
geen verordenende bevoegdheid toe om de door de Koning ui tgevaardigde regelingen aan te vu lien of ervan 
af te wijken (Cass., 1 oktober 1974, R. W., 1974-75, 662). Zie nochtans: Cass., 30 april 1934, Pas, 1934, 
1, 295, waarin werd aanvaard dat de wet van 13 augustus 1928 aan de Raad van Beheer van de Dienst der 
Scheepvaart, en bij delegatie, aan de directeur van die openbare instelling, de bevoegdheid heeft verleend 
om t.a.v. de vaarwegen waarvan het beheer aan de Dienst is toevertrouwd, de uitvoeringsmaatregelen te 
nemen die volgens het A.S.R. door de Minister moeten worden genomen. Het betrof hier echter een zeer 
beperkte en ondergeschikte verordenende bevoegdheid, aangezien art. 3 van die wet aan de Koning opdroeg 
«de reglementen betreffende de politie en de veiligheid van de door de Dienst geexploiteerde waterwegen» 
op te maken en art. 4a de Dienst alleen ermee belastte de vaart en het stilliggen van de vaartuigen te regelen 
«binnen de grenzen van de van kracht zijnde voorschriften>>. 

33. Cass., 16 januari 1967, Jur.Anvers, 1968, 316. 
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155. Wanneer bv. de Staat, bij beschadiging door aanvaring van de palen 
van een dukdalf en van het staketsel van een Scheldebrug, eigenmachtig tot 
de herstellingswerken doet overgaan, buiten de aanwezigheid van de gerech
telijk aangestelde deskundige en spijts diens uitdrukkelijk verzoek om van 
het ogenblik van het uittrekken der palen te worden ingelicht, wordt de des
kundige aldus door de Staat in de onmogelijkheid gesteld zijn opdracht te 
vervullen zoals het behoort, en dient bij de berekening van de schade, de 
Staat de gevolgen te ondergaan van deze eenzijdig gedane vaststellingen. Voor 
deze berekening kunnen enkel de prijs van de gebroken paal, vermeerderd 
met de kosten van uittrekken van de oude paal en met die van het inheien 
van de nieuwe in aanmerking komen. Bijkomende kosten, ontstaan ter ge
legenheid van het normaal onderhoud en de verbetering van de kunstwer
ken der brug, kunnen niet in aanmerking worden genomen (34). 

156. Hinnen het geheel der kosten door de overheid gemaakt, dient immers 
onderscheid gemaakt te worden tussen de gewone en algemene onkosten van 
het bestuur voor het toezicht en het behoud van de waterwegen, en waar
van de uitgave geen schade uitmaakt in de zin van de artt. 1382 en 1383 
B.W., en de speciale of buitengewone onkosten van de administratie, 
veroorzaakt door een inbreuk op het algemeen scheepvaartreglement, wel
ke een schade kunnen vertegenwoordigen waarvoor vergoeding is verschul
digd (35). 

a.3) Bijzondere voorschriften inzake bet lichten van binnenschepen. 

157. De zorg om de veiligheid en vrijheid van de scheepvaart veronderstelt 
uiteraard dat deze laatste niet gehinderd wordt door gezonken schepen. Om 
die reden schrijft art. 49 A.S.R. voor dat de schipper wiens vaartuig gezon
ken is, het zo spoedig mogelijk moet vlotbrengen. Zoniet wordt er hem een 
termijn aangewezen door de hoofdingenieur-directeur van het ressort, na 
verloop waarvan desvoorkomend de nodige schikkingen van ambtswege, op 
zijn kosten en gevaar, genomen worden, overeenkomstig art. 102 A.S.R. 
(art. 49, lid 1 A.S.R.) (36) (37). 

34. Gent, 10 april 1961, R. W., 1961-62, 272. 
35. Cass., 6 maart 1939, Pas., 1939, I, 284. 
36. Een gelijkaardige bepaling is terug te vinden in art. 55 par. 2 Reglement voor het Zeekanaal van Brus

sel naar de Rupel. 
37. Aldus verlenen de art!. 49 en 102 A.S.R. aan de overheid, aan wie het beheer van de waterwegen 

is toevertrouwd, het recht aan de schipper van een gezonken vaartuig te bevelen dit weer vlot te maken 
en van ambtswege de nodige maatregelen te nemen op kosten en het risico van deze schipper, zo hij op 
dit bevel niet ingaat. De openbare overheid is belast met het toezicht op de regelmatigheid en de continuiteit 
van de openbare diensten. Uit deze wet van de continuiteit en de regelmatigheid van de openbare diensten 
worden het voorrecht 'du prealable' en het voorrecht van de ambtshalve uitgevoerde handeling afgeleid 
(zie noot onder Cass., 16 januari 1967, Pas., 1968, I, 584). Deze voorrechten van de overheid ontnemen 
echter in beginsel aan de betrokken personen het recht niet de wettelijkheid van de door het beheer genomen 
maatregelen te betwisten. 
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158. Het lichten van het binnenschip is een persoonlijke verplichting van 
de schipper. Door het lichten aan de Dienst voor de Scheepvaart over te 
laten voldoet de schipper niet aan deze persoonlijke verplichting zijn gezon
ken vaartuig zo spoedig mogelijk weer vlot te brengen. De Dienst voor de 
Scheepvaart licht het wrak immers in het algemeen belang, met name om 
het scheepvaartverkeer mogelijk te maken, en niet in opdracht van de schip
per of ter uitvoering van een met hem gesloten overeenkomst (38). 

159. Voor de betaling van de kosten voor het lichten van een gezonken schip, 
mag de overheid zich richten zowel tot de scheepseigenaar die nalaat het 
gezonken schip te lichten als tot de dader, verantwoordelijk voor de aanva
ring welke het zinken tot gevolg had (39). De aangesprokene heeft echter 
het recht de vastgestelde bedragen te betwisten. De door de overheid opge
geven staat van onkosten dient geen omstandige verrechtvaardiging in te hou
den, maar zijn vermeldingen dienen de aangesprokene toe te laten de aldus 
vastgestelde bedragen te betwisten (40). 

160. Anderzijds heeft de overheid die ambtshalve tot berging is overgegaan 
het recht alle kosten terug te vorderen verband houdende met de uitvoering 
van de vereiste maatregelen met het oog op de ambtshalve berging waartoe 
werd overgegaan, zonder dat onderscheid dient gemaakt te worden tussen 
de onkosten welke normaal behoren tot het beheer toevertrouwd aan de over
heid, in casu de Dienst voor de Scheepvaart, of tot het onderhoud van de 
waterwegen waarvoor hij instaat, en deze welke buitengewone uitgaven ver
tegenwoordigen (41). 

161. De rechtsgrond hiervoor is het Algemeen Scheepvaartreglement, ech
ter niet art. 1382-83 B.W. De kosten die de openbare overheid doet om zich 
te kwijten van zijn verplichtingen inzake havens of bevaarbare waterwegen 
vloeien voort uit een wettelijke of reglementaire verplichting. Door het vol
doen aan deze verplichting lijdt de overheid geen schade die in causaal ver
band staat met de eventuele fout van een derde, waardoor een schip gestrand 
is en de overheid in uitvoering van zijn wettelijke verplichtingen tot lichting 

38. Cass., 10 april 1979, Rechtspr.Antw., 1979-80, 238. 
39. Cass., 24 februari 1958, Pas., 1958, I, 681. Betwist is of ook de eigenaar van de lading van een gestrand 

of gezonken schip tegenover het Bestuur tot dezelfde verplichtingen gehouden is als de eigenaar van het 
schip (pro: Cass., 28 februari 1946, Pas., 1946, I, 90; contra: Brussel, 30 december 1941, Jur.Anvers, 1942, 
199; Gent, 26 maart 1959, Jur.Anvers, 1959, 296). Wei heeft de eigenaar van het gezonken schip het recht 
terugbetaling te vragen aan de eigenaar van de lading van de bedragen die hij aan het Bestuur betaalde we
gens de ambtshalve berging van de lading (zie eveneens: Gent, 26 maart 1959, Jur.Anvers, 1959, 296). 

40. Cass., 16 januari 1967, Jur.Anvers, 1968, 316. 
41. Cass., 16januari 1967, Jur.Anvers, 1968, 316. Vergelijk nochtans: Cass., 6januari 1939, Pas., 1939, 

I, 284, waar onderscheid gemaakt wordt tussen de gewone en algemene onkosten van het Bestuur voor het 
toezicht en het behoud van de waterwegen, en waarvan de uitgave een schade uitmaakt in de zin van de 
artt. 1382-1383 B.W. en de speciale of buitengewone onkosten van de Administratie veroorzaakt door een 
inbreuk op het Algemeen Scheepvaartreglement, welke een schade kunnen vertegenwoordigen waarvoor ver
goeding verschuldigd is. 
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van het wrak is overgegaan (42). Evenmin beschikt de overheid over een 
bevoorrechte vordering in de zin van art. 23 par. 1, 4 ° Zeewet (schade uit 
aanvaring). 

162. Uiteraard heeft ook de Dienst voor de Scheepvaart die, overeenkomstig 
de artt. 49 en 102 A.S.R. van ambtswege een vaartuig heeft geborgen, bet 
recht van de schipper de terugbetaling te vorderen van de kosten voor de 
uitvoering van de nodige maatregelen, zonder dat een onderscheid mag war
den gemaakt tussen de kosten welke normaal tot bet beheer van bedoelde 
Dienst of tot bet op hem rustende onderhoud van de waterwegen behoren, 
en die welke buitengewone uitgaven uitmaken (43). 

163. De bepalingen van de artt. 49, 50 en 102 A.S.R. zijn tevens toepasse
lijk op de lading van bet gezonken vaartuig en op elk voorwerp <lat in bet 
bed van de waterweg achtergelaten is en de scheepvaart zou kunnen hinde
ren of bet regiem van de waterloop schaden (art. 51 A.S.R.). De eigenaar 
van de lading van een gestrand of gezonken vaartuig is derhalve tegenover 
bet bestuur tot dezelfde verplichtingen gehouden als de eigenaar of de kapi
tein van bet vaartuig (44). Echter noch uit de artt. 49, 50, 51, 100, 101 en 
102 A.S.R. noch uit enige andere wettelijke bepaling blijkt <lat de eigenaar 
van een gezonken vaartuig die in gebreke is gebleven de lading te bergen, 
zich schuldig maakt aan een misdrijf (45). Bovendien is de eigenaar van de 
lading tegenover de Staat niet gehouden tot de kosten van ambtshalve 
berging, onverminderd bet recht van de eigenaar van bet gezonken schip 
terugbetaling te vragen aan de eigenaar van de lading van de bedragen die 
hij aan bet bestuur heeft betaald wegens de ambtshalve berging van de la
ding (46). 

42. In casu had de eigenaar van het door aanvaring in het Albertdok gezonken ms. Adro, niettegenstaan
de de gebodsbepaling van art. 29 Politieverordening Haven van Antwerpen, nagelaten zijn schip te lichten, 
zodat de Stad Antwerpen zelf tot lichting was overgegaan. Daar de Stad slechts een deel van de lichtings
kosten van de eigenaar van het mis Adro recupereerde, omdat deze zijn aansprakelijkheid beperkt had, 
richtte zij zich voor het saldo van haar vordering tot de eigenaar van het voor de aanvaring aansprakelijke 
mis Walter Kay, die eveneens de beperking inriep. De vereffenaar van het mis Walter Kay betwistte daarbij 
het bevoorrecht karakter van de saldovordering van de Stad op grond van art. 23, par. I, 4° Zeewet, doch 
ving zowel in eerste aanleg als beroep bot. Cassatie verbrak echter de beslissing op grond van de in nr. 161 
uiteengezette redenen. (Cass., 28 april 1978, Arr.Cass., 1978, 1004; Rechtspr.Antw., 1979-80, 11, met con
clusie advocaat-generaal DUMON, A.; R. W., 1978-79, 1695, met conclusie advocaat-generaal DUMON, 
A.; J. T., 1979, 179; Pas., 1978, 994, met noot; R.C.J.B., 1979, 261, noot MEINERTZHAGEN-LIMPENS, 
A. en R.G.A.R., 1979, nr. JOJO!, met conclusie advocaat-generaal DUMON, A. en noot MALHERBE, 
Ph .. Zie ook: Cass., 7 maart 1979, Arr.Cass., 1978-79, 796; R. W., 1978-79, 2663; Rechtspr.Antw., 1979-80, 
110 en Pas., 1979, 802). 

43. Cass., 16 januari 1967 (2 arresten), Pas., 1967, I, 577, met noot; Arr.Cass., 1967, 584, met noot 
en Rechtspr.Antw., 1968, 316. 

44. Cass., 29 februari 1946, Pas., 1946, I, 90. 
45. Cass., 16 januari 1967, Pas., 1967, I, 584 en Jur.Anvers, 1968, 316. 
46. Gent, 26 maart 1959, Jur.Anvers, 1959, 296. 
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a.4) Beschadiging van de waterweg, zijn aanhorigheden of van kunstwer
ken (art. 91, lid 1 en 2 en 98 A.S.R.). 

164. Art. 91, lid 2 en 3 A,S.R. verbiedt: 

- Het bed of de aanhorigheden der waterwegen op enige wijze te bescha
digen; 

- In het bed van de waterweg, in de grachten of greppels die er van afhan
gen, iets te werpen, te laten vlotten, of aflopen dat de bodem zou kun
nen verhogen, de scheepvaart belemmeren, de vrije waterafvoer hinderen 
of het water bederven. 

165. De eigenaars en schippers van de vaartuigen en gelijk welke gebruikers 
van de waterwegen of hun aanhorigheden zijn verantwoordelijk tegenover 
de Staat voor alle averij en schade door hen aan de waterweg, aan zijn aan
horigheden en aan de kunstwerken toegebracht door gelijk welk schip van 
de sleep (art. 98, lid 2 A.S.R.). 

166. De averij aan de waterweg, aan zijn aanhorigheden en aan kunstwer
ken wordt hersteld op kosten van de gebruikers, die daarvoor verantwoor
delijk zijn. Het bedrag van de voor die herstelling door de Staat uitgegeven 
som wordt met IOOJo verhoogd voor algemene administratiekosten (art. 98, 
lid 3 A.S.R.). De verantwoordelijke gebruikers zijn verplicht een borgtocht 
te leveren ten genoegen van het bestuur of onmiddellijk, hetzij in handen 
van de agent die de schade heeft vastgesteld, hetzij in handen van de door 
hem aangewezen kassier van de Staat, de som te consigneren die nodig geacht 
wordt om de Staat voor zijn uitgaven en kosten te dekken. Bij weigering 
worden de straffen van art. 100 A.S.R. toegepast (art. 98, lid 4 A.S.R.). 
Indien de averij veroorzaakt is door een schip waarvan men vreest dat het 
het land zal verlaten, voordat voormelde waarborgen zijn gegeven, doet de 
bevoegde ambtenaar of agent dat vaartuig aan de ketting leggen (art. 98, 
lid 5 A.S.R.). 

167. lnbreuken op de bepalingen van art. 91, lid 2 en 3 en 98 A.S.R. wor
den gestraft met de straffen voorzien in art. 100 A.S.R. De beschadiging 
van het bed van een waterloop of zijn aanhorigheden levert echter op zich
zelf enkel een fout op, waarvoor de dader strafrechtelijk of burgerrechte
lijk aansprakelijk is, als de daad bewust gesteld wordt (47). Oat is ondermeer 
niet het geval wanneer de schade te wijten is aan toeval of overmacht, zoals 
de daad van een derde. Bovendien komt art. 91 A.S.R. niet in aanmerking 

47. Cass., 29 oktober 1956, Pas., 1957, I, 196; Cass., 17 december 1962, Pas., 1963, I, 467 en R. W., 
1962-63, 1680; Cass., 5 februari 1968, Arr.Cass., 1968, I, 690 en Jur.Anvers, 1973, 409; Corr. Turnhout, 
8 december 1959, Jur.Anvers, 1960, 168. 
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voor schade toegebracht aan een steiger die eigendom 1s van een prive
persoon (48). 

b) Het opeisingsrecht. 

b.l) Het opeisingsrecht in oorlogstijd. 

168. Het spreekt voor zich dat het vervoer over de binnenwateren in perio
den van oorlog een zeer belangrijke rol kan vervullen, ondermeer in het ka
der van de ravitaillering van de bevolking. Met dit doe! voor ogen vond 
tijdens - en ook nog na - Wereldoorlog II een reorganisatie van de binnen
vaart plaats (49), waarvan de huidige toerbeurtreglementering het voor
naamste overblijfsel is. Van een daadwerkelijke opeising van de binnen
vaartuigen en hun bemanning was tijdens Wereldoorlog II nochtans geen 
sprake, maar we! werd zowel het eigen vervoer als het vervoer voor reke
ning van derden strikt gereglementeerd en werd daarmee de oorspronkelij
ke vrijheid van vervoer opgeheven. Deze maatregelen vonden precies hun 
oorsprong in de uitzonderlijke omstandigheden waarin Belgie verkeerde. Een 
en ander wordt uitvoeriger besproken in hoofdstuk 5. 

b.2) Het opeisingsrecht in vredestijd. 

169. Ook in vredestijd dient de overheid over het middel van de opeising 
te beschikken ter handhaving van de scheepvaart. Dit middel dient echter 
zeer voorzichtig gehanteerd te worden, daar rekening dient gehouden te wor
den met het (thans wettelijk erkend) stakingsrecht. Ongetwijfeld is het im
mers zo dat dit opeisingsrecht een inbreuk vormt op dit stakingsrecht, zodat 
het niet zonder meer kan worden toegepast. Het opeisingsrecht is alsdan 
slechts aanvaardbaar wanneer het noodzakelijk is ter waarborging van de 
vi tale behoeften van de bevolking, d. w .z. behoeften die zodanig fundamen
teel zijn voor een maatschappij dat hieraan geen afbreuk mag worden ge
daan, zelfs niet door een op zich gerechtvaardigde staking. 

170. Fundamenteel is dan ook de vraag of de handhaving van de scheep
vaart als een dergelijke vitale behoefte kan worden beschouwd. Hierop dient 
positief geantwoord. Op grond van de wet van 19 augustus 1948 betreffen
de de prestaties van algemeen belang in vredestijd (50) en i.h.b. het uitvoe-

48. Brussel, 24 mei 1974, Jur.Anvers, 1974, 61. 
49. zie o.a.: Besluit 20 september 1940 houdende organisatie van de binnenscheepvaart. 
50. Wet 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd, B.S., 21 augustus 

1948. Deze wet geldt echter voor deprive-sector, niet voor de openbare sector (zie BLANPAIN, R., Staking 
en opeising in de openbare sektor, Brussel, C.C.O.D., 1978, 29). Betwist is echter of, gelet ondermeer op 
het continu·iteitsbeginsel van de openbare dienst en het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid art. 
7, het stakingsrecht ook geldt in de openbare sektor. Deze discussie valt echter buiten het kader van dit 
boek. 
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ringsbesluit van 27 juli 1950 (51) word en voor de sector 'Open bare Wer
ken' als prestaties van algemeen belang beschouwd: 

a) De handhaving van de scheepvaart; 
b) De nodige ontruiming van rivier- en kanaalwater om het waterpeil van 

de kanaalvlakken te handhaven en de oevergronden voor overstromin
gen te behoeden; 

c) De werking van sluizen, stuwdammen en beweeglijke bruggen. 

171. Een en ander betekent dat een opeising van binnenschippers mogelijk 
is, doch dit slechts voor het vervullen van die prestaties die door het Pari
tair Comite van de Binnenscheepvaart als prestaties van algemeen belang 
voor de handhaving van de scheepvaart zijn aangeduid. Krachtens art. 1 
van de wet van 19 augustus 1948 behoort het immers aan de paritaire comi
tes om voor de ondernemingen die onder hun bevoegdheid ressorteren, ener
zijds de vitale behoeften te bepalen, en anderzijds de maatregelen, prestaties 
of diensten te bepalen en af te bakenen, die moeten verzekerd worden in 
geval van collectieve en vrijwillige stopzetting van de arbeid, of in geval van 
collectieve afdanking van het personeel, ten einde het hoofd te bieden aan 
zekere vitale behoeften, sommige dringende werken uit te voeren aan de ma
chines of aan het materiaal, sommige taken te volbrengen die geboden zijn 
door een geval van overmacht of een onvoorziene noodzakelijkheid. 

172. Voor de binnenvaart zijn deze prestaties en maatregelen vastgelegd bij 
K.B. van 9 mei 1951 (52). Ze hebben voornamelijk betrekking, enerzijds 
op het laden, lossen en meren van binnenschepen voor goederenvervoer en 
anderzijds op het slepen. Het belang van deze opeisingsmogelijkheid dient 
echter gerelativeerd te worden, vermits ze enkel bestaat ten overstaan van 
de in de binnenvaart in ondergeschikt verband tewerkgestelden, doch niet 
ten overstaan van de zelfstandige binnenschippers, die de grote meerder
heid uitmaken. Opeisingen van de binnenvaart op grond van deze wet zijn 
ons overigens niet bekend. 

173. Naast de wet van 19 august us 1948 kan tevens beroep gedaan worden 
op de wet van 30 juli 1971 betreffende de economische reglementering en 
de prijzen (53). Deze wet laat immers toe tegen betaling over te gaan tot 
opeising «van de produkten, grondstoffen, waren, goederen of dieren, 

51. K.B. 27 juli 1950 houdende bepaling van de te bevredigen levensbehoeften voor de uitvoering van 
de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd, B.S., 30 juli 1950. 

52. K.B. 9 mei 1951 waarbij de beslissing genomen door het Nationaal Paritair Comite van de binnen
scheepvaart in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang 
in vredestijd bindend gemaakt wordt, B.S., 26 juli 1951. 

53. Wet 30 juli 1971 betreffende de economische reglementering en de prijzen - wet houdende wijziging 
van de besluitwet van 22 januari 1945 betreffende het beteugelen van elke inbreuk op de reglementering 
inzake de bevoorrading van het land, B.S., 31 augustus 1971. 
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om ze ter bescbikking te stellen, betzij van de Staat, betzij van de openbare 
besturen of diensten, betzij van private personen of private inricbtingen ... » 
(art. 3, lid 4). De opeising mag slaan «betzij op de voorwerpen, betzij op 
de inricbting of bet materiaal waarmee zij worden ... vervoerd, ... ». Op grond 
van deze wet werd de binnenscbeepvaart eenmaal opgeeist, namelijk in 1975 
(54). 

2.2.3. Middelen van repressieve aard. 

a) De strafbepalingen in bet A.S.R. 

174. Elke inbreuk op bet A.S.R. en op de bijzondere reglementen die bet 
aanvullen, elke weigering gevolg te geven aan bevelen gegeven door een van 
de agenten vermeld in art. 101 A.S.R., elke fraude of poging tot fraude be
treffende de scbeepvaartrecbten, kan worden bestraft met gevangenisstraf 
van acbt tot veertien dagen en met geldboete van 26 tot 200 frank, of met 
een van die straffen alleen (art. 100 A.S.R.) (55). Elke overtreding op bet 
A.S.R. en op de bijzondere reglementen wordt vastgesteld bij proces-verbaal 
of door alle andere wettelijke middelen (art. 103 A.S.R.) door de in art. 
101 A.S.R. genoemde ambtenaren en agenten: 

1 ° de ingenieurs en conducteurs, belast met de dienst van de scbeepvaart 
of met de leiding van en bet toezicbt op de werken op de bevaarbare 
waterwegen of bun aanborigbeden, de agenten aangesteld voor de be
diening van of bet toezicbt over de bruggen, sluizen, overlaten, enz. of 
voor de bewaking en de politie der bevaarbare waterwegen, alsmede 
bet speciaal daartoe aangeduid personeel van de Dienst voor de Scbeep
vaart en van de «Office de la Navigation»; 

2° de controleur en de agenten, bijzonder belast met bet innen der scbeep-
vaartrecbten; 

3° de ambtenaren van de zeepolitie en bet loodswezen; 

4° de nationale rijkswacbt; 

5° de ambtenaren belast met de politie der gemeenten, palende aan de 
bevaarbare waterwegen. 

54. M.B. 17 september 1975, B.S., 18 september 1975, tweede uitgave. 
55. Art. 100 A.S.R. spreekt van de straffen voorzien door art. 1 van de wet van 6 maart 1818, zoals 

gewijzigd door art. 1 van de wet van 5 juni 1934 tot wijziging van de artikelen 1 en 2 der wet van 6 maart 
1818 «omtrent de straffen tegen de overtreders van algemene verordeningen uit te spreken of bij provinciale 
of plaatselijke reglementen vast te stellen» en van artikel 2 van de wet van 1mei1849 «betreffende de recht
banken van eenvoudige correctionele politie», B.S., 20 juni 1934. 
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175. Uit de stratbepalingen van art. 100 A.S.R. volgt dat elke inbreuk op 
het A.S.R. moet beschouwd worden als een wanbedrijf en niet als een over
treding, zodat deze inbreuken slechts strafrechtelijk verjaren na een termijn 
van 3 jaar (56). Ofschoon deze inbreuken wanbedrijven zijn wegens de door 
het reglement voorziene straf, zijn zij nochtans van dezelfde aard als over
tredingen wat het zedelijk bestanddeel van het misdrijf betreft. In zulkda
nige zaken bestaat de fout hierin, dat de dader vrijelijk een wettelijk of 
reglementair voorschrift heeft geschonden, zodat het feit hem kan worden 
toegeschreven. Iedere overtreding mits zij bewust en vrij gepleegd wordt, 
maakt een fout uit. Wordt zij echter gepleegd door toeval of overmacht of 
door het !outer feit van een derde, kan ze aan de dader niet toegeschreven 
worden en maakt ze dan ook geen fout uit (57). Op grond van art. 138, 
6° Sv. behoort de vervolging van deze wanbedrijven echter tot de bevoegd
heid van de politierechtbank. 

176. In dit kader dient er op gewezen dat de bepalingen van de zeewet krach
tens welke de scheepseigenaar zijn burgerlijke aansprakelijkheid in bepaal
de gevallen kan beperken (zie verder, hoofdstuk 3), niet inhouden dat het 
aanbieden van de afstandswaarde hem ontheft van zijn strafrechtelijke aan
sprakelijkheid wegens het overtreden van bepalingen van het Algemeen 
Scheepvaartreglement (58). De beperking van aansprakelijkheid heeft dan 
ook enkel invloed op de burgerlijke, maar niet de strafrechtelijke aanspra
kelijkheid. 

177. Vermelden we tenslotte nog dat inzake aansprakelijkheid uit onrecht
matige daad de schadelijdende partij niet alle schuldigen dient te dagvaar
den. Zo kan zij bv. haar eis beperken tot die personen die haar rechtstreeks 
schade hebben toegebracht door de waterweg te versperren en de vrije door
vaart onmogelijk te maken. De schippers die de blokkade oprichten, zijn 
immers solidair aansprakelijk voor de vertragingsschade (59). 

b) Art. 406 S.W. 

178. Hij die kwaadwillig het verkeer op de binnenwateren belemmert door 
enige handeling die een aanslag uitmaakt op de waterwegen, de kunstwer
ken of het materieel, of door enige andere handeling die het verkeer met 
of het gebruik van vervoermiddelen gevaarlijk kan maken of die ongeval
len kan veroorzaken bij het gebruik van of het verkeer met die vervoermid
delen, wordt gestraft met opsluiting (art. 406, lid 1 S.W.). Anderzijds wordt 
hij die kwaadwillig het verkeer op de binnenwateren belemmert door enig 

56. Cass., 31 januari 1944, Pas., 1944, I, 178. 
57. Cass., 17 december 1962, R. W., 1962-63, 1680 en Pas., 1963, 1, 467. 
58. Cass., 10 april 1979, Rechtspr.Antw., 1979-80, 238. 
59. Antwerpen, 10 november 1981, Rechspr.Antw., 1981-82, 141. 
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voorwerp dat een belemmering voor het verkeer met of het gebruik van ver
voermiddelen uitmaakt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie 
maanden, en met geldboete van 27 tot 1.000 Bef. (art. 406, lid 2 S.W.). 

3. Het onderhoud en de exploitatie der binnenwateren: 
de Dienst voor de Scheepvaart en de Office de la Navigation (60). 

3.1. Kenmerken van de Dienst voor de Scheepvaart en de Office de la 
Navigation. 

179. De Dienst voor de Scheepvaart en de Office de la Navigation werden 
door de wet van 17 mei 1976 (W.D.S.) (61) als openbare instellingen opge
richt en specifiek belast met het onderhoud en de exploitatie, in bet Neder
landse respectievelijk Franse taalgebied, van de door de Koning aangewezen 
waterwegen. De Dienst voor de Scheepvaart heeft zijn zetel te Hasselt, de 
Office de la Navigation te Luik (62). Beide staan onder bet toezicht van de 
Minister van Openbare Werken (art. l, tweede lid W .D.S.) en zijn opgeno
men in klasse B van de aan de Wet van 16 maart 1954 aan controle onder
worpen instellingen van openbaar nut (63). Elk van hen wordt beheerd door 
een raad van beheer waarvan de voorzitter en de !eden door de Koning wor
den benoemd, op voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de open
bare werken behoren (art. 5, eerste lid W.D.S.). De samenstelling van de 

60. In dit kader wordt geen aandacht besteed aan de regionalisering van het waterwegennet. Volledig
heidshalve dient echter opgemerkt dat tengevolge van de hervorming der instellingen in Belgie door de wet 
van 8 augustus 1988 (B.S., 13 augustus 1988) het onderhoud en de exploitatie der binnenwateren niet !anger 
uitsluitend behoort tot de bevoegdheid van de nationale overheid, maar thans ook bevoegdheden zijn toege
kend aan de regionale overheden. Zo zijn immers, op grond van art. 6, par.I, X Bijz. Wet Hervorming 
der lnstellingen, de gewesten, wat de openbare werken en het vervoer betreft, ondermeer bevoegd voor 2°) 
de waterwegen en hun aanhorigheden en 3°) de havens en hun aanhorigheden. Voorts dienen de Executie
ven betrokken te worden bij «het ontwerpen van de regels van de algemene politic en de reglementering 
op het verkeer en vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake verkeers- en vervoersmiddelen». 
Op het ogenblik van de totstandkoming van dit werk was het nog niet mogelijk alle gevolgen van deze opsplit
sing van bevoegdheden te overzien. 

61. Wet 17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de Scheepvaart en een 'Office de la Naviga
tion',B.S., 30 juni 1976. De wet is op 31 december 1976 in werking getreden (art. I K.B. 13 oktober 1976 
tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst 
voor de Scheepvaart en een 'Office de la Navigation', B.S., 5 november 1976, zoals gewijz. door K.B. 9 
december 1976 (B.S., 22 december 1976). In feite gaat het om een heroprichting, daar reeds door de wet 
van 13 augustus 1928 een Dienst der Scheepvaart/Office de la Navigation was opgericht (Wet 13 augustus 
1928 tot oprichting van den Dienst der Scheepvaart, B.S., 15 september 1928. Deze wet werd opgeheven 
door art. 14 .W.D.S. De K.B.'s genomen ter uitvoering van de wet van 13 augustus 1928, bleven echter 
van toepassing tot hun opheffing of wijziging (art. 13 W.D.S.)). Het ging alsdan om een enkele openbare 
instelling. Een splitsing bleek noodzakelijk omwille van aanhoudende problemen inzake werving van perso
neel, de toekenning van signalementen door oversten van een bepaalde taalrol aan personeelsleden van de 
andere taalrol alsmede in verband met de bevordering van personeelsleden (zie Memorie van Toelichting, 
Gedr.St., Senaat, 1974-75, nr. 672/1. Het in dienst zijnde personeel behoorde grotendeels tot de Neder
landse taalrol, wat grote moeilijkheden veroorzaakte op sociaal vlak). 

62. K.B. 27 juli 1976 tot vestiging van de zetel van de Dienst voor de Scheepvaart en de 'Office de la 
Navigation', B.S., 26 augustus 1976. 

63. Wet 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, B.S., 24 maart 
1954. 
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raden van beheer is bij organiek reglement vastgelegd (64). 

180. Het dagelijks bestuur is in handen van een directeur-generaal, die op 
voordracht van de respectieve raden van beheer, benoemd wordt door de 
Minister van Openbare Werken uit de ambtenarij van zijn departement of 
van de Dienst voor de Scheepvaart respectievelijk de Office de la Naviga
tion. Onder het gezag en het toezicht van de raad van beheer verzekert hij 
de werking van zijn organisme en neemt hij aan de raad van beheer dee! 
met raadgevende stem (art. 6 Organiek Reglement). De overige personeelsle
den worden door hun raden van beheer benoemd en ontslagen (art. 5 Orga
niek Reglement) (65) (66). 

181. De bevoegdheden die aan de Minister van Openbare Werken toege
kend zijn in het algemeen reglement betreffende de politie en de scheepvaart 
en in de bijzondere reglementen betreffende de scheepvaartwegen afhangende 
van de Dienst voor de Scheepvaart/Office de la Navigation, worden uitge
oefend door de raad van beheer, en de bevoegdheden die daarin toegekend 
zijn aan ambtenaren en beambten van Bruggen en Wegen, worden uitgeoe
fend door die van de Dienst voor de Scheepvaart/Office de la Navigation 
(art. 10 lid 1 Organiek Reglement). 
De bevoegdheden aan de ambtenaren en beambten van Bruggen en Wegen 

64. K.B. 21 oktober 1976 houdende het organiek reglement van de Dienst voor de Scheepvaart, B.S., 
11 november 1976 en A.R. 21 octobre 1976 portant le reglement organique de !'Office de la Navigation, 
M.B., 11novembre1976. De raad van beheer telt 13 !eden voor de Dienst voor de Scheepvaart en 15 voor 
de Office de la Navigation (art. I, lid I Organiek Reglement). Bij de latere oprichting van een haven, open
bare instelling met rechtspersoonlijkheid, wordt het aantal raadsleden met twee vermeerderd, een vertegen
woordiger van de nieuwe haven en een vertegenwoordiger namens het Rijk (art. I, lid 2 Organiek Reglement). 
Alie raadsleden worden benoemd voor een mandaat van 6 jaar, dat hernieuwbaar is (art. I, lid 2 Organiek 
Reglement). De benoeming van de vertegenwoordigers van het Rijk wordt in art. 2 van het Organiek Regle
ment geregeld. Art. 11 Organiek Reglement dat aan de raad van beheer de bevoegdheid verleent het bedrag 
van de te betalen sommen vast te stellen uit hoof de van alle toelatingen betreffende de waterwegen waarvan 
de uitbating aan de Dienst voor de Scheepvaart is toevertrouwd, werd door de Raad van State strijdig geacht 
met art. 4 W.D.S. (zie: R.v.St., 7 juni 1985, N.V.Unerg; nr. 25.441). 

65. Volledigheidshalve weze opgemerkt dat bij de inwerkingtreding van de wet het personeel van de Fran
se taalrol dat werkzaam was bij de bij de wet van 13 augustus 1928 opgerichte Dienst der Scheepvaart, van 
rechtswege overgeheveld werd naar de Office de la Navigation en het personeel van de Nederlandse taalrol 
naar de Dienst voor de Scheepvaart (art. 7 par. I W.D.S.). Hetzelfde is gebeurd met het onderhouds- en 
exploitatiepersoneel van de Franse resp. Nederlandse taalrol van het Bestuur der Waterwegen van het Mi
nisterie van Openbare Werken, werkzaam bij de waterwegen die tot het ressort van de Office de la Navi
gation resp. Dienst voor de Scheepvaart behoren (art. 7, par. 2 W .D.S.). 

66. Het personeel is onderworpen aan de bepalingen van het K.B. van 8 januari 1973 tot vaststelling van 
het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut (B.S., 23 februari 1973, err., B.S., 
22 maart 1973) (art. 8 W.D.S.). Bij M.B. van 18 oktober 1978 werd tevens een Sociale Dienst opgericht 
bij de 'Office de la Navigation' (B.S, 14 december 1978). Jn afwijking van artikel 8 en, gedurende een perio
de van zes maanden, ingaande op de datum van oprichting van de twee instellingen, werden de personeelsle
den benoemd door de Minister van Openbare Werken. Voor deze benoemingen mocht de Minister, om de 
goede werking van de dienst te verzekeren, afwijken van de bepalingen betreffende de werving, de verande
ring van graad en de bevordering van het K.B. van 8 januari 1973, met uitzondering van de artikelen 16, 
par. I, 1° tot 5°, en 17, 1° van het K.B. van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, 
van toepassing verklaard op het personeel van sommige instellingen van openbaar nut bij voornoemd ko
ninklijk besluit van 8 januari 1973 (zie: art. 9 W.D.S.). 
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toegekend, wat betreft de politie over de stroomtoestellen en de politie over 
het vervoer per as, mogen door de beambten van de Dienst voor de Scheep
vaart/Office de la Navigation, uitgeoefend worden (art. IO, lid 2 Organiek 
Reglement). 

182. De Dienst voor de Scheepvaart heeft hoedanigheid om in rechte op te 
treden in eigen naam om herstelling te bekomen voor de schade veroorzaakt 
aan kunstwerken voor wier onderhoud de Dienst aansprakelijk is (67). 

3.2. Territoriale bevoegdheid van de Office de la Navigation/ 
Dienst voor de Scheepvaart. 

183. Territoriaal strekt de bevoegdheid van de Office de la Navigation zich 
uit over volgende vaarwegen (68): 

l. de gekanaliseerde Maas vanaf de Franse grens tot het benedenhoofd 
van de sluis te Wezet; 

2. het Albertkanaal vanaf zijn oorsprong in de Maas te Luik tot aan de 
grens tussen de gemeenten Kanne en Eben-Emaal; 

3. het kanaal van Haccourt naar Wezet; 
4. het kanaal van Ternaaien naar Maastricht (Belgisch gedeelte); 
5. het kanaal van Monsin; 
6. de gekanaliseerde Ourthe van de Maas tot en met inbegrip de sluis 

nr. 3, te Angleur. 
7. de Lesse, vanaf de eerste vaste stuw, gelegen op ongeveer 840 m. bene

neden de brug genoemd «Pont a Lesse» tot aan de samenloop met de 
Maas; 

8. de Samber, vanaf de Franse grens tot aan de samenloop met de Maas; 
9. de Eau d'Heure, vanaf de samenloop met de Samber tot een punt gele

gen op 500 m. stroomopwaarts; 

184. De Dienst voor de Scheepvaart is op zijn beurt bevoegd voor: 

l. het Albertkanaal, vanaf de grens tussen de gemeenten Kanne en Eben-
Emaal tot en met het Straatsburgdok te Antwerpen; 

2. het kanaal van Briegden naar Neerharen; 
3. de Zuidwillemsvaart; 
4. het kanaal van Bocholt naar Herentals; 
5. het kanaal naar Beverlo; 
6. het kanaal van Dessel naar Kwaadmechelen; 

67. Brussel, 25 juni 1947, R. W., 1947-48, 122, noot; Rec.jur.dr.adm., 1947, 78, noot en R.G.A.R., 1947, 
nr. 4135. 

68. art. 2 K.B. 12 november 1976 houdende aanduiding van de bevaarbare waterwegen waarvan het on
derhoud en de exploitatie zijn toevertrouwd aan de Dienst voor de Scheepvaart en de 'Office de la Naviga
tion', B.S., 2 december 1976. 
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7. het kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten; 
8. het dok van Merksem; 

185. Het algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk en 
de bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen zijn van toepas
sing op de waterwegen die door de Dienst voor de Scheepvaart en de Office 
de la Navigation worden geexploiteerd (69). De overtredingen op deze re
glementen kunnen worden vastgesteld door het respectieve personeel van 
deze instellingen, dat daartoe speciaal door de raad van beheer is aangewezen 
(art. IO W.D.S.). 

3.3. Taken van de Dienst voor de Scheepvaart. 

186. Inzonderheid zijn de Dienst voor de Scheepvaart en de Office de la 
Navigation belast met (art. 4 W .D.S.): 

1. het regelen van de vaart en het stilliggen der vaartuigen binnen de 
grenzen der van kracht zijnde voorschriften; 

2. het onderhouden, herstellen, bedienen en uitrusten van sluizen en 
stuwen; 

3. het aanleggen, verbeteren, inrichten en outilleren van laad- en los
kaaien, alsmede het regelen van het gebruik daarvan; 

4. het onderhoud, de inrichting en de voorziening van oevers, kaaien 
en jaagpaden; 

5. de nodige baggerwerken voor de instandhouding der diepten; 
6. het organiseren van de sleep- en loodsdienst; 
7. het beheer van de bij de scheepvaart horende domeingoederen, het 

onderhoud en de exploitatie der beplantingen; 
8. het op peil houden van de waterwegen en het beheer der bevloeiingen, 

overeenkomstig de voorschriften van de Minister van Openbare Wer
ken; 

9. het innen van tolgelden, scheepvaart- en andere rechten wegens gebruik 
van de waterweg, van zijn outillage en van zijn aanhorigheden, als
mede van de watervangen; 

10. alle andere soortgelijke werkzaamheden die hun door de Koning wor
den opgedragen. 

69. art. I K.B. 9 deccmber 1976 bctrcffcndc de politic- en de schccpvaartrcglcmenten die van toepassing zijn op de water
wcgen die door de Dienst voor de Schccpvaart en de 'Office de la Navigation' worden geCxploiteerd, B.S .. 24 deccmber 1976. 
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187. Op grond van art. 4, 10 W .D.S. zijn de Dienst voor de Scheepvaart 
en de Office de la Navigation belast met het beheer en het onderhoud van 
de rijksbruggen over de door hen beheerde en geexploiteerde waterwegen 
(70). Beide instellingen zijn eveneens belast met het beheer en het onder
houd van de aan het Rijk toebehorende bruggen, brugjes en loopbruggen 
die niet over een waterweg liggen maar die zich bevinden binnen de grenzen 
van de aanhorigheden van de door de Dienst voor de Scheepvaart en de Of
fice de la Navigation beheerde waterwegen (71 ). De bruggen die samen door 
het Rijk en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen zijn ge
bouwd en die gelegen zijn op het domein van de door beide organismen be
heerde waterwegen, worden door deze laatsten beheerd en onderhouden 
overeenkomstig de bepalingen van de tussen het Rijk en de N.M.B.S. gesloten 
algemene en bijzondere overeenkomsten (72). 

3.4. De ontvangsten van de Dienst voor de Scheepvaart en de Office de 
la Navigation. 

188. De ontvangsten van de Dienst voor de Scheepvaart en de Office de la 
Navigation werden vastgelegd in art. 6, par. 1 W .D.S. 
Deze ontvangsten zijn: 

1. de scheepvaartrechten alsmede de taksen, belastingen en verschillende 
opbrengsten; 

2. de toelagen van de overheid, van verenigingen of van privepersonen. 

189. Voorts kunnen de Dienst voor de Scheepvaart en de Office de la Navi
gation, zonder tegenprestatie een beroep doen op de medewerking van de 
diensten van het Ministerie van Openbare Werken, voor de studie van de 
ontwerpen en voor de leiding der werken, voor electrische en mechanische 
uitrusting, alsmede voor het grote onderhoud, de reparatie, de herstelling 
en de verbouwing van die uitrusting (art. 6, par. 2 W .D.S.). 

70. art. I. K.B. 5 oktober 1977 betreffende de opdrachten van de Dienst voor de Scheepvaart en de 'Offi
ce de la Navigation', B.S., 22 oktober 1977, err. 22 december 1977. Deze opdracht word! uitgevoerd over
eenkomstig de volgende bepalingen : 
I. Voor de vaste bruggen die liggen in de door het Rijk beheerde wegen of in geconcedeerde wegen: het 

beheer en het onderhoud van de infrastructuur alleen met uitsluiting van de oplegtoestellen en de 
uitzettingsvoegen. 

2. Voor de vaste bruggen die liggen in een weg die door het Rijk noch beheerd is of noch geconcedeerd 
is: het beheer en het onderhoud van de gehele brug. 

3. Voor de bruggen beweegbaar over gans hun lengte: het beheer en het onderhoud van de gehele brug. 
4. Voor de bruggen die niet onder de toepassing vallen van de hierboven vermelde rubrieken I, 2 en 3, 

alsmede voor de steunpunten van de viadukten: het beheer en het onderhoud volgens de bijzondere 
overeenkomst die met het Rijk dient te worden afgesloten. 

71. art. 3 K.B. 5 oktober 1977. 
72. art.. 2 K.B. 5 oktober 1977. 
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4.De scheepvaartrechten. 

4.1. Algemeen begrip. 

190. De vaart op alle waterwegen onder het beheer van de Staat, met uit
zondering van die welke aan het getij onderhevig zijn (73), alsmede van de 
niet aan het getij onderhevige welke bij het desbetreffende reglement van 
rechten zijn vrijgesteld (art. 79, par. l A.S.R.), is onderworpen aan het be
talen van scheepvaartrechten. Deze rechten worden thans geregeld door de 
wet van 15 maart 1971 (74) en door de artikelen 79 tot en met 88 A.S.R. 
(75). en zijn verschuldigd door alle schepen en boten die de zee, de rivieren 
of de kanalen bevaren (art. 2 Wet Scheepvaartrechten), met uitzondering 
echter van de veerdiensten (art. 8 Wet Scheepvaartrechten). Op grond van 
art. 88.1 A.S.R., en op voorwaarde dat de schipper van een van de hieron
der opgesomde vaartuigen van bij het vertrek zich voorzien heeft van een 
vaarvergunning, die hem kosteloos wordt uitgereikt (art. 88.2 A.S.R.), zijn 
echter geen scheepvaartrechten verschuldigd voor: 

a) legervaartuigen of door het leger voor zijn operaties en vervoer gebruik
te vaartuigen, alsmede alle andere vaartuigen van de Staat die onder 
nationale vlag varen; 

b) ledige en geladen lichters van vaartuigen die een deel van hun lading 
hebben moeten lossen, hetzij wegens vermindering van de vastgestelde 
diepgang, hetzij uit enige andere toevallige oorzaak, als averij, enz. 
De rechten zijn verschuldigd voor de totale lading van het vaartuig, het 
geloste deel inbegrepen; 

c) vaartuigen bestemd voor de dienst der waterwegen, die op schriftelijk 
bevel van een beambte van het bestuur in de vaart gebracht worden; 

73. Met inbegrip van die welke onder het beheer van de Dienst voor de Scheepvaart of de Office de la 
Navigation staan (zie Memorie van Toelichting. Gedr.St., Senaat, 1969-70, nr. 15). 

74. Wet 15 maart 1971 betreffende de scheepvaartrechten te heffen op de waterwegen onder beheer van 
de Staat. B.S., 7 mei 1971. De heffing van scheepvaartrechten op de waterwegen onder beheer van de Staat 
vindt zijn oorsprong in de wet van 30 Florea!, jaar X (20 mei 1802). Deze wet werd vervangen door de 
Wet I juli 1865 betreffende de tollen op de bevaarbare waterwegen onder beheer van de Staat, B.S., 7 juli 
1865. err. B.S., 8 juli 1865. Alsdan werd de tonkilometer als heffingsgrondslag aangenomen. De voortschrij
dende muntontwaarding in de jaren • 20 noodzaakte tot een wijziging van deze wet waarbij het bedrag van 
de1e scheepvaartrechten werd opgetrokken (zie: K.B. 14 augustus 1933 betreffende de scheepvaartrechten, 
B.S., 16-17 augustus 1933). Een nieuwe wijziging vond plaats door het Regentsbesluit van 6 juli 1948 be
treffende het reglement betreffende de politie en de scheepvaart der bevaarbare waterwegen onder beheer 
van de Staat, B.S., 22-23 juli 1948. Door de wet van 15 maart 1971 werd opnieuw beoogd het bedrag der 
scheepvaartrechten aan te passen aan de huidige omstandigheden van 's lands economisch !even (zie: Me
morie van Toelichting, Gedr. St., Senaat, 1969-70, nr. 15). 

75. zoals gewijzigd door K.B. 5 mei 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 
houdende algemeen reglement van scheepvaartwegen van het Koninkrijk, en van het koninklijk besluit van 
7 september 1950 houdende de bijzondere reglementen voor sommige scheepvaartwegen, B.S., 5 juni 1975, 
err. 19juni 1975. 
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d) voor zover de tonnemaat minder dan drie ton bedraagt, de plezierboten, 
met of zonder motor, en de bootjes zonder motor; 

e) ijsbrekers; 

f) vaartuigen die ingevolge art. 47 A.S.R. verhaald worden en die later, 
wanneer de oorzaak van verplaatsing opgehouden heeft, naar bun eerste 
ligplaats terugkeren (76). 

g) vaartuigen, die door de aannemers worden gebruikt, hetzij voor de uit
voering van werkzaamheden tot onderhoud of verbetering van de water
wegen, hetzij voor vervoer in verband met deze werkzaamheden, voor 
zover die vaartuigen zich binnen de grenzen van de aanneming verplaat
sen; 

h) opduwers met een vermogen beneden IO paardekracht, op voorwaarde 
dat ze de schipper of de reder-eigenaar van bet geduwde vaartuig toe
behoren en geen vaste bemanning hebben. 

4.2. Bedrag der scheepvaartrechten. 

4.2.1. Algemene Regels. 

191. De wijze van berekening der scheepvaartrechten alsmede de tarieven 
zelf verschillen naargelang het doel waarvoor het schip gebruikt wordt of 
de specifieke aard van bet vaartuig. De tarieven zijn vastgelegd in de artike
len 79 tot 87 A.S.R. en werden het laatst gewijzigd en verhoogd door een 
K.B. van 28 april 1981 (77). Deze verhoging bleek noodzakelijk om het te
kort van de Rijksbegroting te beperken en om het begrotingsevenwicht van 
de Dienst voor de Scheepvaart en van de Office de la Navigation te ver
zekeren. 

4.2.2. Vrachtvaartuigen. 

192. Voor vrachtvaartuigen worden de scheepvaartrechten vastgesteld naar 

76. Om deze vrijstelling te genieten, moeten de schippers voorzien zijn van een verklaring opgesteld naar 
het bij het algemeen scheepvaartreglement behorende model en ondertekend door de conducteur van brug
gen en wegen van het gebied of door een met het toezicht op de waterwegen belaste beambte. 

77. K.B. 28 april 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen 
reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk en van het koninklijk besluit van 7 september 1950 
houdende de bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen, B.S., 30 april 1981. 
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verhouding van het gewicht der lading (in metrieke ton) (78) en van de af 
te leggen weg (in kilometer) (79). Zij mogen niet meer dan 10 centiem per 
kilometer bedragen (art. 3, par. l, lid l Wet Scheepvaartrechten). 
Voor het goederenvervoer bedragen de scheepvaartrechten actueel 7 centiem 
per tonkilometer (art. 79, par. 2, lid l A.S.R.). Onderdelen van een metrie
ke ton worden, wanneer zij meer dan 50/ I 00 bedragen voor een metrieke 
ton genomen. Anders worden zij verwaarloosd (art. 79, par. 2, lid 2 A.S.R.). 
Voor vlotten zijn dezelfde rechten verschuldigd als voor geladen varende 
vaartuigen (art. 82.1 A.S.R.) (80). 

193. Voor ledig varende vrachtvaartuigen worden de scheepvaartrechten vast
gesteld naar verhouding van het laadvermogen (in metrieke ton) en van de 
af te leggen weg (in kilometer). Zij mogen niet meer dan 100 Bef. bedragen 
(art. 3, par. 2 Wet Scheepvaartrechten). 
De schippers van ledigvarende vaartuigen voorzien zich van een vaarver
gunning, die hun door de ontvangers der scheepvaartrechten wordt afge
geven tegen betaling van een recht waarvan het bedrag als volgt wordt vast
gesteld (art. 80, par. 1 A.S.R.): 

78. Desbetreffend bepaalt art. 81 A.S.R. als volgt: 
I. De tonnage, te weten de werkelijke lading, die voor de berekening van de scheepvaartrechten in aanmer

king wordt genomen, word! volgens de gegevens van de meetbrief bepaald. 
2. Een volgens dezelfde principes opgemaakt connossement mag als grondslag voor de berekening van 

de rechten worden gebruikt. 
3. Bestaat er evenwel twijfel omtrent de in het connossement vermelde cijfers, dan is de in aanmerking 

te nemen tonnage die welke overeenkomt met het gemiddelde van de aan de ijkschalen opgenomen 
inzinkingen. Deze tonnage word! rechtstreeks van de meetbrief afgelezen, waarbij de inzinking van het 
Jedige vaartuig geacht word! gelijk te zijn aan die ten tijde van de meting. 

4. Kan de schipper de meetbrief niet voorleggen of is de meetbrief vervallen, dan worden, onvermin
derd de op de overtreding van artikel 8, eerste lid, 2°, gestelde straffen, de rechten voor een forfai
taire tonnage, gelijk aan het produkt van de vermenigvuldiging van de grootste lengte van de scheeps
romp met de grootste breedte ervan en met de gemiddelde diepgang van het vaartuig, verminderd 
met 25 centimeter, door de ontvanger ambtshalve, bij wijze van voorschot geheven. Bij overlegging van 
de meetbrief word! de tonnage overeenkomstig 3 hierboven berekend. Het te veel betaalde word! dan 
teruggeven onder de in artikel 87, par. 3, bepaalde voorwaarden. 

79. De berekeningswijze van deaf te Jeggen weg, wordt door art. 79, par. 3 A.S.R. als volgt geregeld: 
Voor het berekenen van deaf te leggen afstand worden de waterwegen ingedeeld in vakken, «havens», ge
naamd. Deze havens, met hun grenzen en hun samengevoegde afstanden vanaf het beginpunt van de water
weg, worden bepaald door de Minister van Openbare Werken, en door deze zo nodig gewijzigd. Gaat de 
reis van een vaartuig over verschillende havens dan word! de af te leggen afstand forfaitair van haven tot 
haven bepaald. In de aldus bepaalde totale afstand worden onderdelen van een kilometer, wanneer zij meer 
dan 500 m. bedragen, voor een kilometer genomen; anders worden zij verwaarloosd. Geschiedt de reis bin
nen een en dezelfde haven, dan zijn de rechten verschuldigd in verhouding tot de werkelijk af te leggen 
afstand, bepaald volgens afstandstafels die vastgesteld en eventueel gewijzigd worden op dezelfde wijze als 
de havens. De Minister van Openbare Werken is ertoe gemachtigd de bij dit reglement behorende afstandsta
fels te wijzigen en aan te vullen. 

80. Bij vlotten is het aantal tonnen gelijk aan het aantal kubieke meter, verkregen door de lengte met 
de breedte en met de gemiddelde ingedompelde hoogte van elk vlot te vermenigvuldigen (art. 82. l in fine 
A.S.R.). De kubieke inhoud wordt kosteloos gemeten door de ontvanger der scheepvaartrechten van het 
eerste kantoor dat wordt ontmoet, in bijzijn van de schipper van het vlot. Hij wordt gecontroleerd door 
de ontvanger der scheepvaartrechten van het Iaatste kantoor. In geval van betwisting word! het vlot geme
ten door een scheepsmeter, aan wie de schipper een vergoeding van 50 Bef. betaalt. Van deze meting word! 
melding gemaakt op de door de ontvanger afgegeven kwitantie van de betaalde rechten (art. 82.2 A.S.R.). 
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a) bij reizen van minder dan 20 kilometers: 
- 20 Bef. voor vaartuigen met een laadvermogen van 400 ton of minder; 

40 Bef. voor vaartuigen met een laadvermogen van meer dan 400 ton; 

b) bij reizen van 20 kilometer of meer: 
- 35 Bef. voor vaartuigen met een laadvermogen van 400 ton of minder; 
- 70 Bef. voor vaartuigen met een laadvermogen van meer dan 400 ton; 

De uitgereikte vergunning is geldig voor de heenreis tot de laadhaven. Er 
is een nieuwe vergunning vereist voor de terugreis, zo deze ook ledig ge
beurt (art. 80, par. l in fine A.S.R.). 

194. Als ledigvarende vaartuigen worden aangemerkt (art. 80, par. 2 A.S.R.): 

a) de vaartuigen met een lading van ten hoogste een halve ton, evenals 
die waarvan de inzinking volgens de ijkschaal ten hoogste l/4 deci
meter bedraagt; 

b) de pleziervaartuigen van ten minste drie ton; 

c) de motorvaartuigen die geballast moeten worden om de nodige indom
peling van de schroef te verkrijgen, voor zover het vlak van diepgang 
niet meer dan 5 centimeter hoger reikt dan het tweede vlak van ledige 
diepgang van het vaartuig (met ballast), zoals dit vlak overeenkomstig 
art. 68, 11° A.S.R. in de meetbrief is bepaald; 

d) de vaartuigen die enkel de nodige waterballast meevoeren om onder de 
kunstwerken te kunnen doorvaren, voor zover de hoogte van het ledige 
vaartuig boven de waterspiegel, met afgelegde stuurhut, groter is dan 
de vastgestelde doorvaarthoogte van die kunstwerken. 

4.2.3. Motorvaartuigen die een samenstel voortbewegen. 

195. Voor motorvaartuigen die een samenstel voortbewegen - een sleeptrein, 
een duweenheid of een gekoppelde formatie - worden de scheepvaartrech
ten vastgesteld naar verhouding van het motorvermogen (in paardekracht) 
(81) en van deaf te leggen weg (in kilometer). Zij mogen niet meer dan IO 
centiem per paardekrachtkilometer bedragen (art. 4, par. l, lid l Wet Scheep
vaartrechten). Het te heffen recht mag nooit lager zijn dan het recht dat 
voor het alleenvarende motorvaartuig zou zijn verschuldigd (art. 4, par. l, 
lid 2 Scheepvaartrechten). 

196. De bedragen zijn thans als volgt vastgesteld (art. 83, par. l A.S.R.): 

81. Het in aanmerking te nemen aantal paardekrachten is dat van het motorvermogen, zoals dit vermo
gen overeenkomstig art. 68, 12° A.S.R. in de meetbrief is ingeschreven (art. 83, par. 4 A.S.R.). 
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l 0 voor een vaart met vervoer van goederen : 

a) van 0 tot 60 pk: 3 centimes per paardekrachtkilometer. 
b) van meer dan 60 pk tot 150 pk: 2 centimes per paardekrachtkilo

meter met minimum van 3 Bef. per kilometer. 
c) van meer dan 150 pk tot 400 pk: 1,5 centime per paardekrachtkilo

meter met minimum van 3 Bef. per kilometer. 
d) meer dan 400 pk: 0, 7 centime per paardekrachtkilometer, met mini

mum van 6 Bef. per kilometer. 

2° voor een vaart zonder vervoer van goederen, warden bovenstaande 
bedragen gehalveerd. 

197. Voor alleenvarende sleep- en duwboten warden de scheepvaartrechten 
vastgesteld naar verhouding van het motorvermogen (in paardekracht) en 
van de af te leggen weg (in kilometer). Zij mogen niet meer dan 75 Bef. 
bedragen (art. 4, par. 2 Wet Scheepvaartrechten). De scheepvaartrechten 
bedragen thans (art. 83, par. 2 A.S.R.): 

a) voor reizen van minder dan 20 km.: 
- 15 Bef. voor sleep- en duwboten met een motorvermogen van ten 

hoogste 150 pk. 
- 35 Bef. voor sleep- en duwboten van meer dan 150 pk. 

b) voor reizen van 20 km en meer : 
- 30 Bef. voor sleep- en duwboten met een motorvermogen van ten 

hoogste 150 pk. 
50 Bef. voor sleep- en duwboten met een motorvermogen van meer 
dan 150 pk. 

198. Als sleep- of duwboten warden aangemerkt de motorvrachtvaartuigen 
die een of meer vaartuigen slepen of duwen. In dat geval zijn voor die vracht
vaartuigen de rechten verschuldigd, bepaald in de artikelen 79 of 80 A.S.R. 
naargelang ze geladen of ledig varen, en tevens de in art. 83, par. l A.S.R. 
bepaalde rechten (art. 83, par. 3 A.S.R. en art. 5 Wet Scheepvaartrechten). 

4.2.4. Vaartuigen die bezoldigd personenvervoer verrichten. 

199. Voor vaartuigen die bezoldigd personenvervoer verrichten met of zon
der reisgoed, warden de rechten vastgesteld naar verhouding van het bruto
bedrag der ontvangsten. Zij mogen niet meer dan 50Jo bedragen (art. 6, lid 
l Wet Scheepvaartrechten). De Koning kan echter een afzonderlijke rege
ling vaststellen voor geregelde passagiersdiensten met of zonder bagage (art. 
6, lid 2 Wet Scheepvaartrechten). Voor reizen met vertrek uit het buiten
land warden de rechten evenwel vastgesteld naar verhouding van het aantal 
vervoerde personen en van de op het Belgisch grondgebied af te leggen weg. 
Zij mogen niet meer bedagen dan 15 Bef. per persoon (art. 6, lid 3 Wet 
Scheepvaartrech ten). 
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200. Voor vaartuigen die personen tegen vergoeding vervoeren over water
wegen waarop scheepvaartrechten verschuldigd zijn, bedraagt het recht thans 
50Jo van de door het vervoer opgebrachte bruto-ontvangst (art. 84, par. I, 
lid I A.S.R.). Indien echter niet enkel het personenvervoer maar ook het 
vervoer van bagage of van andere goederen tegen vergoeding plaatsvindt, 
wordt het recht van 50Jo geheven op de totale door dat vervoer opgebrachte 
bruto-ontvangst (art. 84, par. I, lid 2 A.S.R.). Gaat de reis slechts gedeelte
lijk over waterwegen waarop scheepvaartrechten verschuldigd zijn, dan wordt 
het recht enkel geheven voor de over deze vaarwegen afgelegde reisweg (82). 
Het recht van 50Jo op de bruto-ontvangst wordt maandelijks betaald, uiter
lijk de tiende dag van de maand volgende op de ontvangst (art. 84, 
par. 2, lid l A.S.R.) (83). 

201. Bij reizen met vertrekplaats in het buitenland worden de scheepvaart
rechten echter vastgesteld volgens het aantal vervoerde personen en de af 
te leggen afstand over de Belgische waterwegen, waarop de scheepvaartrech
ten verschuldigd zijn. Die rechten bedragen 1,5 Bef. per persoon en per IO 
km. af te leggen weg zowel van de heen- als van de terugreis, waarvan elk 
begonnen traject van IO km. als volledig afgewerkt wordt aangemerkt. Het 
bedrag van de rechten mag per persoon echter nooit meer dan 15 Bef. per 
heen- en terugreis bedragen. De rechten worden betaald op het eerste ont
vangkantoor dat tijdens de reis wordt ontmoet of genaderd en dit op de wijze 
en volgens de voorschriften van art. 87 A.S.R. (art. 84, par. 3 A.S.R.). 

4.2.5. Bijzondere regel. 

202. Ongeacht de aard van het vaartuig of het doe! waartoe het bestemd 
is, wordt elk als scheepvaartrecht te heffen bedrag, indien het minder dan 
IO Bef. bedraagt, tot dit bedrag verhoogt (art. 9 Wet Scheepvaartrechten). 

4.3. Betalingswijze der scheepvaartrechten (art. 87 A.S.R.). 

4.3.1. Tijdstip en plaats van betaling (art. 87, par. 1 A.S.R.). 

203. Op de waterwegen onder beheer van de Staat worden de scheepvaart-

82. Het bedrag van het recht wordt berekend door de 50/o toe te passen op de uitkomst van de vermenig
vuldiging van de bruto-ontvangst met het aantal kilometers van de reisweg over de waterwegen waarop 
scheepvaartrechten verschuldigd zijn, gedeeld door het totale aantal afgelegde kilometers (art. 84, par. 1, 
lid 4 A.S.R.). Voor de berekening van de afstand gelden de regels voorzien in art. 79, par 3. A.S.R. (impli
ciet: art. 84, par. 1, lid 5 A.S.R.). 

83. De betaling geschiedt door starting of overschrijving op de postrekening van de rekenplichtige van 
de Exploitatiedienst der Scheepvaartwegen. Uiterlijk de dag van de betaling zendt de vervoerder aan de ge
noemde dienst een gewaarmerkte aangifte met opgave van de reden der betaling, het bedrag van het recht, 
de verschillende reizen waarvoor dit recht word! betaald alsmede de bruto-ontvangst per reis (art. 84, par. 
2, lid 2 A.S.R.). 
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rechten in eens voor het geheel van elke reis betaald, onverminderd de bij
komende rechten die eventueel worden geheven wanneer daarbij gevaren 
wordt over waterwegen onder het beheer van particuliere instellingen. Zij 
worden betaald op het dichtstbijgelegen ontvangkantoor, voor de afvaart, 
dan we! op het dichtstbijgelegen ontvangkantoor dat tijdens de reis wordt 
ontmoet. Geschiedt de gehele reis tussen twee ontvangkantoren, dan moe
ten de rechten op het ene of op het andere kantoor worden betaald. 

204. Om de betaling op het ontvangkantoor te verrichten, is de schipper 
gehouden zich daar aan te melden, voorzien van de meetbrief van zijn vaar
tuig en van het connossement betreffende de lading. Vervoert hij verschei
dene partijen goederen van verschillende aard, of voorziet hij gedeeltelijke 
lossingen in de loop van de reis, dan moet de schipper een connossement 
voor elke partij voorleggen. 

4.3.2. Bewijs van betaling (art. 87, par. 2 A.S.R.). 

205. Het kantoor waar de schipper de rechten betaalt, geeft hem daarvan 
kwitantie en reikt hem tevens een vaarvergunning uit. Beide stukken moe
ten samen met het connossement en de meet brief van het vaartuig vertoond 
worden op de eerste aanzegging van het toezichtspersoneel der scheepvaart
wegen, alsmede op de ontvang- of controlekantoren waar het vaartuig voorbij 
vaart. De kwitantie en de vaarvergunning moeten in elk geval op het laatste 
ontvangkantoor van de Staat, dat op de reis wordt ontmoet, overhandigd 
worden om daar te worden gecontroleerd. De ontvanger houdt de vergun
ning en ondertekent de kwitantie die hij aan de schipper teruggeeft, die ze 
bewaart om zich in geval van betwisting te verantwoorden. 

4.3.3. De controle van de betaling. Doel en gevolgen (art. 87, 
par. 3 A.S.R.). 

206. De controle bij aankomst moet het mogelijk maken de betaalde scheep
vaartrechten eventueel aan te passen. Blijkt er te weinig betaald te zijn, dan 
wordt het alsnog verschuldigde recht gei'nd door de ontvanger tegen afgifte 
van een aanvullende kwitantie. Wijst anderzijds de controle uit dat minstens 
meer dan 10 Bef. teveel betaald werd, dan kan de rechthebbende, eigenaar 
of schipper, de terugbetaling ervan eisen, mits hij op het ontvangkantoor 
een terugbetalingsaanvraag indient, eventueel samen met de bewijsstukken. 

207. Zo de terugbetalingsaanvraag steunt op een verandering van bestem
ming van het vaartuig in de loop van de reis, dan moeten de bewijsstukken 
noodzakelijkerwijze omvatten: 

1 ° de kwitantie van de op het vertrekkantoor betaalde scheepvaartrechten; 
2° de verklaring van een beambte van de waterweg, dat het vaartuig zijn 

reis heeft beeindigd op de als nieuwe bestemming aangegeven plaats; 
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3° voor een geladen vaartuig, het schriftelijk order van de eigenaar van 
het vaartuig, waarin de nieuwe bestemming wordt aangegeven. 

208. De beslissing tot terugbetaling kan enkel door het hoofd van de Ex
ploitatiedienst der Scheepvaartwegen worden genomen. Ze wordt schrifte
lijk aan de belanghebbende medegedeeld en tegelijkertijd wordt hem zijn 
kwitantie teruggestuurd. 

4.4. Bijzondere bepaling voor bet vervoer onderworpen aan de toerbeurt
reglementering (84). 

209. Voor ieder vervoer per binnenschip waarvoor het bevrachtingscontract 
wordt afgesloten door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Bin
nenvaart, zullen de scheepvaartrechten betaald op de scheepvaartwegen onder 
beheer van de Staat of van de Dienst voor de Scheepvaart, onafhankelijk 
van de vrachtprijs, door de vervoerder aan de betaler van deze vrachtprijs 
worden aangerekend voor het bedrag waarmee zij de som, berekend vol
gens de bepalingen van kracht op 30 juni 1975, overschrijden. Deze aanre
kening zal gestaafd worden door een duplicata van de kwitantie van de 
betaalde scheepvaartrechten. Te dien einde geeft het ontvangkantoor waar 
de scheepvaartrechten betaald worden samen met de kwitantie een duplica
ta daarvan aan de schipper af. In het bevrachtingscontract zal onder de ru
briek «Bijzondere Voorwaarden» melding worden gemaakt van de boven
staande regels. 

4.5. Strafrechtelijke bepalingen. 

210. Ontduiking der scheepvaartrechten is strafbaar met een samen met het 
ontdoken recht te betalen geldboete, gelijk aan tienmaal dit recht, zonder 
dat die geldboete minder dan 200 frank mag bedragen (art. 10, lid 1 Wet 
Scheepvaartrechten en art. 109, lid 1 A.S.R.). De eigenaar of, in voorko
mend geval, de huurder van het vaartuig naar gelang van het geval is bur
gerlijk aansprakelijk voor de betaling van het ontdoken recht, van de 
geldboete en van de verwijlintresten (art. 10, lid 2 Wet Scheepvaartrechten 
en art. 109, lid 2 A.S.R.). De opgelopen geldboeten kunnen verminderd of 
kwijtgescholden worden door de Minister van Openbare Werken (art. 10, 
lid 5 Wet Scheepvaartrechten en art. 109, lid 5 A.S.R.). 

211. De processen-verbaal, door de aangestelden van de Staat opgemaakt 

84. art. I M.B. 30 juni 1975 betreffende de voorwaarde tegen welke de bevrachtingen en verhuringen, 
tot stand gekomen door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, moeten worden geslo
ten, B.S., 9 augustus 1975, err. 22 augustus 1975. 

84 



om de overtreding vast te stellen, zijn rechtsgeldig tot het tegendeel bewe
zen is (art. 10, lid 3 Wet Scheepvaartrechten en art. 109, lid 3 A.S.R.). 
Vervolgingen voor invordering van rechten, renten, geldboeten en kosten 
die niet zouden kunnen gei'nd zijn door de ontvangstdienst der scheepvaart
rechten van de Staat, Ministerie van Openbare Werken, worden door het 
Bestuur der Registratie en Domeinen uitgeoefend op de wijze als in domein
zaken is bepaald (art. 10, lid 4 Wet Scheepvaartrechten en art. 109, lid 4 
A.S.R.). 

5. Aanvaringen op de binnenwateren. 

5.1. Het begrip 'aanvaring' en de aanvaringsregels. 

212. Onder 'aanvaring' verstaat men de raak tussen twee of meer (bin
nen)vaartuigen (85). De raak van een schip met een vast (86), ingedompeld 
(87) of vlottend (88) voorwerp daarentegen wordt niet als een aanvaring be
schouwd. Ook de botsing van een schip tengevolge van de bewegingen van 
een ander schip, dat te dicht bij het eerste schip vaart of met een te hoge 
snelheid vaart, is geen aanvaring (89). 

213. Voorzover de aanvaring door het Belgisch recht beheerst wordt, zie 
infra, dient rekening gehouden te worden met de voorschriften van titel VII 
Zeewet (art. 251-255), die een aantal algemene regels bevatten m.b.t. de aan
sprakelijkheid en de rechtsvorderingen inzake aanvaringen. Bij analogie wor
den deze regels uitgebreid tot de vergoeding der schade, door een schip hetzij 
door de uitvoering of het verzuim ener stuurbeweging hetzij door niet
inachtneming der verordeningen veroorzaakt hetzij aan een ander schip, het
zij aan de zich daarop bevindende zaken of personen, zelfs wanneer geen 
aanvaring heeft plaatsgehad (art. 256 Zeewet). Voorts dient rekening ge
houden te worden met het voorschrift van art. 270, lid 1 Zeewet dat de ver
jaring van het vorderingsrecht regelt. Deze bepalingen zijn op de binnenvaart 
van toepassing op grond van art. 278 Zeewet. 

5.2. Aanvaring en de toepasselijke wet. 

214. Aanvaringen kunnen zich zowel in de internationale wateren voordoen 
als in de territoriale. In het eerste geval wordt algemeen de toepassing van 

85. POLLET. J., o.c., 14; SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., or. 789; DE SMET R., 
o.c. or. 465; JACOBS, V., Ledroit maritime beige, t.II, or. 912; Cass., I februari 1926, Pas., 1926, I, 206. 

86. vb. de raak met een kade, staketsel, vuurtoren, boei. 
87. vb. de raak met een anker of een wrak. 
88. vb. een kraan, een ponton, een ijsbank, een wrak. 
89. zie: DE WEERDT, I,, «Aanvaring - Rechtsleer en Rechtspraak 1940-1983», Eur. Vervoerr., 1985, 

210; SMEESTERS, C., en WINKELMOLEN, G., o.c., or. 1148. 
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de 'wet van de vlag' aanvaard. Indien echter de aanvaring in de Belgische 
wateren heeft plaatsgevonden, wordt - bogend op een schijnbaar eeuwen
lange traditie (90) op grand van het Belgisch internationaal privaatrecht, 
de aansprakelijkheid, alsook de scha:deomvang, en in het bijzonder de be
perking van aansprakelijkheid van de scheepseigenaar (91), door de 'lex lo
ci delicti commissi' beheerst. Derhalve is de Belgische wet van toepassing, 
telkens een aanvaring, zelfs met internationale binding (92), in Belgie 
plaatsvindt. 

215. Het feit dat m.a.w. de bij de aanvaring betrokken schepen aan vreem
de rederijen toebehoren en/of de gevolgen van het scheepvaartongeval bin
nen de vreemde rechtssfeer vallen, doet niets terzake (93). De territoriale 
wateren zijn door hun nauwe afhankelijkheid van het domein te land on
derworpen aan de macht van de oeverstaat tot verzekering van politie en 
veiligheid (94). Onder voorbehoud van de Belgische internationale openba
re orde, warden dan oak de extracontractuele aansprakelijkheid en de ge
volgen daarvan bepaald door de wetten van het land waar het feit plaatsvond, 
dat tot die aansprakelijkheid aanleiding gaf (95). 

216. Deze stelling steunt op de leer van het Hof van Cassatie in zijn mijl
paalarrest van 17 mei 1957 (96). Hierin stelde het Hof van Cassatie dat de 
wetten die bepalen of een feit een onrechtmatige daad uitmaakt en aanlei
ding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, conform art. 3, eerste lid B.W., 

90. Volgens sommige auteurs zou het ontstaan van deze regel te situeren zijn in de periode van het con
flictenrecht zelf, nl. bij de canonisten van de dertiende eeuw alsmede bij Bartol us en Baldus in de veertiende 
eeuw. Volgens anderen geldt als vroegste bron het werk van Burgundus, een Gentse advokaat uit de zeven
tiende eeuw (zie desbetreffend: ERAUW, J., «Hoofdlijnen van de argumentatie voor een betere verwij
zingsregel inzake de internationale gevallen van aansprakelijkheid», R. W., 1981-82, 2519). Volgens Erauw 
daarentegen kan deze regel zoals wij hem kennen niet bogen op enige traditie (ERAUW, J., o. c., 2520). 
Voor een meer gedetailleerde schets van de geschiedenis van deze regel, leze men ERAUW, J ., De onrecht
matige daad in het internationaal privaatrecht, in Reeks aansprakelijkheidsrecht, Brussel, Samson, 1982, 
30-100. 

91. Cass., 17 mei 1957, Pas., 1957, I, 1111 en R.C.J.B., 1957, 192 noot VANDER ELST, R; Cass., 
23 november 1962, Pas., 1963, I, 374; R. W., 1962-63, 1198 en Rechtspr.Antw., 1963, 306; Kh. Oostende, 
18 april 1961, Rechtspr.Antw., 1961, 207, noot L.V.S.; Brussel, 26 februari 1965, Rechtspr.Antw., 
1965, 149. 

92. zie o.a DE VOS, L., Le probleme des conflits de lois, Brussel, Bruylant, 1946, t.11, nr. 715; POUIL
LET, P., Manuel de droit international beige, Brussel, 1947, nr. 317; ERAUW J., o.c., 105-110; VAN
DER ELST R., «Application de la 'lex loci delicti' en matiere de responsabilite civile dans la jurisprudence 
beige», Clune/, 1955, 300; DE CEUSTER, J., «De 'lex loci delicti'- regel en de tand des tijds - Een schets 
van de Belgische (en Nederlandse) verwijzingsregels ter zake van onrechtmatige daad», noot onder Antwer
pen, 21 mei 1979, R. W., 1979-80, 2708; SCHUERMANS, L., SCHRIJVERS, J., SIMOENS, D., VAN 
OEVELEN, A. en SCHAMP, H., «Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad. Schade en schade
loosstelling (1977-1982)», T.P.R., 1984, 592, nr. 25. 

93. Kh. Antwerpen, 20 juni 1974, Jur.Anvers., 1974, 273. 
94. In het kader van een aanvaring werd de algemene regel bevestigd door Cass., 23 november 1962, Pas., 

1963, I, 374; R. W., 1962-63, 1198 en Rechspr.Antw., 1963, 306. 
95. Cass., 27 november 1964, R.C. J.B., 1965, 99; Cass., 17 mei 1957, Pas., 1957, I, 1111; Gent, 16 juni 

1962, R. W., 1962-63, 845; Brussel, 26 februari 1964, Rechtspr.Antw., 1965, 149; Kh. Antwerpen, 4 sep
tember 1969, Jur.Anvers, 1970, 69. 

96. Cass., 17 mei 1957, Pas., 1957, I, 1111 en R.C.J.B., 1957, 192, noot VANDER ESLT, R. 
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beschouwd worden als wetten van politie en veiligheid (97). Hiermee volgt 
het Hof van Cassatie de stelling verdedigd door de Supreme Court van de 
Verenigde Staten van Amerika in zijn arrest Merganser v. Norwalk Victo
ry, waarbij het een aanvaring betrof op de Benedenschelde tussen het Ame
rikaanse zeeschip 'Norwalk Victory' en het Engelse zeeschip 'Merganser' 
en waarbij de aansprakelijkheid alsook de beperking ervan, - zowel naar 
het principe ervan als naar de omvang -, volgens het Belgisch recht werd 
bepaald (98). 

217. Sedert dit arrest wordt de 'lex loci delicti'- regel als een multilaterale 
verwijzingsregel beschouwd en niet !anger als een zuivere beschikking van 
intern recht (99). Dit betekent dat de Belgische rechter de vreemde wet zal 
moeten toepassen zo de onrechtmatige daad in het buitenland plaatsvond, 
zelfs indien er enkel Belgen bij betrokken zijn (100). Hierop worden slechts 
2 afwijkingen toegelaten, nl. wanneer de vreemde wet indruist tegen de Bel
gische internationale openbare orde en zo een verdragsbepaling een andere 
wet toepasselijk maakt (101). 

218. De 'lex loci delicti'- regel geldt echter niet alleen ten overstaan van de 
dader, maar ook in de verhouding dader - burgerlijk aansprakelijke partij. 

97. Onder 'wetten van politie en veiligheid' moet worden verstaan «des lois de droit prive qu'elles soient 
ou ne soient pas d'ordre public, qui regissent, dans le but de maintenir dans les relations sociales qui se 
nouent sur le territoire l'harmonie et l'equilibre favorable a la protection des personnes et de leur patrimoi
ne, les faits juridiques et les activites profesionnelles qui s'y realisent, ainsi que certaines conditions de for
mation et certains effets d'actes juridiques consideres en tant que faits ou en tant qu'activites se localisant 
sur le territoire» (V ANDER ELST, R., Les /ois de police et de siirete, Brussel, Parthenon, 1955, t.11, 436). 

98. Merganser v. Norwalk, Supreme Court, 14 maart 1949, Supreme Court Reporter, nrs. 121 en 130, 
Oct. Term., 1948, vol. 69, p.622 (voor een bespreking zie: GANSHOF VAN DER MEERSCH, W., advies 
bij Cass., 23 november 1962, Rechspr.Antw., 1962, 306). Waar aanvankelijk in de Verenigde Staten de 
'lex loci delicti' - regel steeds stringent werd toegepast, is men hierop geleidelijk teruggekomen. Dit gebeur
de voor het eerst in het befaamde arrest van 1963 van het Opperste Gerechtshof van de Staal New York 
'Babcock v. Jackson', waar het Hof de eis tot schadevergoeding volgens de lex fori, in casu het recht van 
de Staat New York, beoordeelde, nu bleek dat de meeste aanknopingspunten met deze Staat waren en niet 
met de Staat waar het (auto)ongeval plaatsvond (Babcock v. Jackson, 12 N.Y. 2D 473, 191 N.E. 2d 279 
(1963)). Geleidelijk aan werd de 'lex loci delicti' - regel als criterium door de Amerikaanse rechtspraak en 
rechtsleer verlaten en werd geopteerd voor een beoordeling geval per geval (voor een bespreking van de 
evolutie in Amerika, zie: SCHUERMANS, L., en LAVRYSEN-VAN EUPEN, P., «Onrechtmatige daad 
en schadeloosstelling naar Belgisch internationaal Privaatrecht», T.P.R., 1974, 671). 

99. Het Hof van Cassatie stapt hierdoor af van zijn vroegere rechtspraak verdedigd in zijn arrest van 
26 november 1908 en besproken door DE CEUSTER, J., o.c., 2708 en SCHUERMANS, L., en LAVRYSEN
VAN EUPEN, P., o.c., 651; zie Cass., 26 november 1908, Pas., 1909, I, 25. 

JOO. Weliswaar werden pogingen ondernomen om de wet van de vlag aanvaardbaar te maken wanneer 
de betrokken schepen alle onder dezelfde vlag vaarden (zie BOUCKAERT, F., «Het Stoomvaartmaatschappij 
- arrest en de Lex Loci Delicti als verwijzingsregel voor de burgerlijke aansprakelijkheid», R. W., 1963-64, 
757). 

JOI. Deze stelling werd door de rechtspraak herhaaldelijk toegepast: Cass., 10 december 1976, Pas., 1977, 
1, 413 en Arr.Cass., 1977, 408; c'"ass., 24 januari 1977, Pas., 1977, l, 553; Arr.Cass., 1977, 563 en J. T., 
1977, 410; Cass., 30 oktober 1981, R. W., 1981-82, 2120; J. T., 1982, 649 en R.G.A.R., 1983, nr. 10567; 
Luik, 21februari1978, fur.Liege, 1978-79, 161; Bergen, 15 december 1976, Pas., 1977, I, 147 en R.G.A.R., 
1978, nr. 9860; Kh. Antwerpen, 6 september 1982, B.R.H., 1983, 102; Rb. Mechelen, 2 februari 1982, R. W., 
1983-84, 597. 
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Art. 1384 B.W. valt derhalve volledig binnen bet toepassingsgebied van de 
lex loci delicti commissi (102). Ook de verjaring, bet tenietgaan van bet recht 
om schadevergoeding te vorderen alsmede de rechtstreekse vordering van 
bet slachtoffer tegen de verzekeraar van de dader, als modaliteit van vol
doening aan de aansprakelijkheidsverplichting, vallen onder bet toepassings
gebied van de lex loci delicti commissi (103). 

219. Sedert bet Cassatiearrest van 17 mei 1957 is de lex loci delicti regel, 
op een uitzondering na (104), steeds door de rechtspraak toegepast (105). 
In de rechtsleer daarentegen bestaat minder eensgezindheid. Zo pleit Erauw 
ervoor, onverminderd internationale overeenkomsten ter zake op de onrecht
matige daad de wet toepasselijk te verklaren van de plaats waar ze gepleegd 
wordt, tenzij de dader en de benadeelde hetzij een zelfde woonplaats heb
ben, hetzij een civielrechtelijke band die voor de onrechtmatigheid bepa
lend is. In de laatste twee gevallen wordt respectievelijk de wet van die 
woonplaats en de wet die de bedoelde rechtsband beheerst, toegepast (106). 

5.3. Aanvaring en het aansprakelijkheidsbewijs. 

5.3.1. Algemene regel: foot, schade en oorzakelijk verband. 

a) foot. 

220. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor een aanvaring zonder bet be
wijs van een fout, schade en bet oorzakelijk verband tussen beide (107). Het 
betreft een loutere toepassing van de algemene principes inzake onrechtma
tige daad (artt. 1382-1383 B.W.), waarbij dient uitgegaan van bet principe 

102. zie BOUCKAERT, F., o.c., 755 en VANDER ELST, R., Lois de Police et de surett!, t.ll, 1963, 
nr. 77, 245. 

103. zie o.a. SPANOGHE, E. en BOUCKAERT, F. «Overzicht van rechtspraak (1961-65). lnternatio
naal Privaatrecht», T.P.R., 1966, nr. 82-83 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

104. Brussel, 13 april 1961, R.W., 1962-63, 1202 en J.T., 1961, 387, noot VANDER ELST, R. In dit 
arrest werd voorrang gegeven aan de wet van de vlag. Het betrof een aanvaring tussen een Nederlands en 
een Noors zeeschip op de Nederlandse Scheide. In eerste aanleg was de Nederlandse wet als wet van de 
plaats van de aanvaring toegepast. Het Hof te Brussel oordeelde echter dat rekening dient gehouden te wor
den met het feit dat scheepsafstand en aansprakelijkheidsbeperking juridische instellingen zijn eigen aan 
het zeerecht en door de verschillende staten ter aanmoediging van de zeevaart en in het bijzonder van hun 
scheepvaartondernemingen ingericht. Het Hof besloot dat de keuze van de wet van de vlag «de eenheid 
verzekert van de beperkingsregelen die het pand der schuldeisers beheersen, wanneer opeenvolgende aanva
ringen in verschillende nationale waters zich zouden voordoen of wanneer samenloop van delictuele, quasi
delictuele en/of contractuele schuldvorderingen zouden ontstaan - wat zich weliswaar terzake niet voor
doet, maar een mogelijkheid uitmaakt waarmede bij het vastleggen van een stelregel rekening mag en zelfs 
moet gehouden worden». 

105. zie Cass., 27 november 1964, R.C.J.B., 1966, 98, noot RIGAUX, F. en R. W., 1964-65, 1681 (het 
betrof een aanvaring in de Nederlandse territoriale wateren); Brussel, 26 februari 1965, R.G.A.R., 1965, 
7441 (In dit arrest is het Hof van Beroep teruggekomen op zijn vroeger ingenomen standpunt); Kh. Oosten
de, 18 april 1961, Rechtspr.Antw., 1961, 207; Kh. Antwerpen, 20 juni 1974, Rechtspr.Antw., 1974, 274. 

106. ERAUW, J., o.c., 2526. 
107. Kh. Antwerpen, 17 mei 1990, onuitg., A.R. nr. 7066/89. 
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dat de wet geen enkel vermoeden van fout op het aanvarend schip legt (108). 
Ook een theoretische fout volstaat niet om het aanvarend schip aansprake
lij k te stellen. In die zin werd geoordeeld dat het meren in een verboden 
zone een dergelijke theoretische fout is zonder invloed op de verantwoorde
lijkheid, indien de varende schepen de tijd en de gelegenheid hebben gehad 
om hun maneuver aan te passen aan deze onvoorziene omstandigheden (109). 
Zo ook kan men aan een schip niet verwijten zijn bakboordoever te hebben 
aangehouden wanneer het voorrang had in de bocht van een rivier waar het 
kruisen onmogelijk was of alleszins gevaarlijk, en waar men zich dienten
gevolge niet moest verwachten een kruisend vaartuig te ontmoeten. Het be
hoort aan diegene die een onoverzichtelijke bocht nadert, zich er van te 
vergewissen dat de weg vrij is en daartoe iemand op de voorplecht te plaat
sen (110). 

221. In dit kader dient tevens de rechtspraak vermeld te worden met betrek
king tot maneuvers van het laatste ogenblik. Een dergelijk maneuver, dat 
mogelijk op zich verkeerd is, maar werd uitgevoerd met de bedoeling een 
dreigende aanvaring alsnog te vermijden, brengt immers, volgens vaste 
rechtspraak (111), geen aansprakelijkheid mee. Dit is ondermeer het geval 
wanneer een schipper, verrast door een stofwolk ten gevolge van het over
laden van maniok waardoor de zichtbaarheid op het kanaal tot nu! wordt 
herleid, achteruit slaat en daardoor een aanvaring veroorzaakt (112). Wan
neer een vaartuig het risico van een aanvaring geschapen heeft door het niet 
naleven van een voorrangsregel, kan aan de voorranghebbende niet verwe
ten worden de gevolgen van de aanvaring te beperken door een roermaneu
ver i.p.v. het anker te werpen. De omstandigheid dat een maneuver van het 
laatste ogenblik slecht gekozen werd en het verhoopte gevolg niet had, brengt 
geen verantwoordelijkheid mee (113). Het betreft meestal een feitenkwestie. 

b) Oorzakelijk verband. 

222. Niet enkel dient er een toerekenbare fout te zijn, maar bovendien dient 
aangetoond dat deze fout in oorzakelijk verband staat met de toegebrachte 
schade (114). Hieraan is voldaan wanneer blijkt dat bij ontstentenis van de 
fout de schade zich niet of zich niet op dezelfde wijze had voorgedaan (115). 

108. Kh. Antwerpen, 19 november 1953, Jur.Anvers, 1953, 357; Brussel, 16 mei 1969, Rechtspr.Antw., 
1969, 431. 

109. Kh. Antwerpen, 27 juni 1955, Jur.Anvers, 1956, 67. 
110. Kh. Antwerpen, 9 maart 1972, Rechtspr.Antw., 1972, 69. 
111. Brussel, 20 december 1974, Rechtspr.Antw., 1964, 308; Kh. Antwerpen, 13 mei 1953, Jur.Anvers, 

1953, 439; Brussel, 14 juni 1956, Jur.Anvers, 1956, 416. 
112. Kh. Gent, 24 december 1985, Intern. Vervoerr., 1986, all. 3, 36. 
113. Kh. Antwerpen, 14 april 1967, Jur.Anvers, 1967, 324. 
114. Cass., 27 maart 1980, Arr.Cass, 1980, 946 en Pas., 1980, I, 931. 
115. Cass., 23 april 1980, Arr.Cass., 1980, 1056 en Pas., 1980, I, 1046; Cass., 30 mei 1980, Arr.Cass., 

1980, 1214 en Pas., 1980, I, 1204. 
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Geoordeeld werd dat geen oorzakelijk verband bestond tussen een scheep
vaartongeval en de toevallige afwezigheid van de schipper-eigenaar, wan
neer blijkt dat de schipper de foute maneuvers van de schippersvrouw niet 
noodzakelijk zou hebben kunnen verhinderen (116). Ook het geven van een 
verkeerd geluidssignaal bracht, volgens de rechtbank, geen aansprakelijk
heid mede wanneer vaststond dat daardoor geen misvatting omtrent de wer
kelijke bedoeling was ontstaan (117). 

223. Begaat daarentegen we! een met de aanvaring in oorzakelijk verband 
staande fout, het vaartuig dat de Scheide onder zijn reglementaire helft van 
het vaarwater opvaart, maar er zich toe beperkt vaart te verminderen wan
neer het een mistbank invaart die de zichtbaarheid tot een scheepslengte 
beperkt, terwijl het aangewezen was, rekening houdend met de nabijheid 
van andere schepen de machine onmiddellijk te stoppen en zelfs te ankeren. 
Oat geldt ook voor het aangevaren vaartuig dat verzuimt zijn reglementaire 
kant van het vaarwater te houden, en dat zich dwarsstrooms laat afdrijven 
(118). 

224. Het onreglementair gemeerd liggen van vaartuigen, waardoor het vaar
water versmald wordt, zonder evenwel het kruisen van schepen in de ver
nauwing onmogelijk te maken en zonder een onvoorzienbare hindernis te 
zijn, werd daarentegen niet in causaal verband geacht met een aanvaring 
tussen vaartuigen die elkaar in de vernauwing raken (119). 

c) schade. 

225. Het slachtoffer van een aanvaring heeft recht op volledig herstel van 
de geleden schade, inclusief de stilligschade voor de tijdsduur der herstel
lingen. Wanneer deze laatste ter gelegenheid van een jaarlijks classificatie
nazicht de schade laat herstellen, behoren de kosten gemeen aan alle uit te 
voeren werkzaamheden, verdeeld te worden naar verhouding van de tijds
duur of desgevallend van de hoegrootheid van de uitgaven vereist voor het 
herstel van de aanvaringsschade en voor de overige herstellingen of nazich
ten (120). 

226. De schade die tegensprekelijk door de prive-experten wordt opgeno
men, tengevolge van een aanvaring in Belgie, moet volgens de Belgische nor
men worden berekend. Een lagere prijsraming door een buitenlandse firma 

116. Antwerpen, 27 oktober 1982, Rechtspr.Antw., 1893-84, 365. 
117. Kh. Antwerpen, 1december1970, Jur.Anvers, 1971, 143. 
118. Brussel, 7 februari 1966, Jur.Anvers, 1966, 304. 
119. Kh. Antwerpen, 21oktober1971, Rechtspr.Antw., 1971, 464. 
120. Brussel, 20 april 1972, Rechtspr.Antw., 1972, 122. 
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opgesteld, kan niet in aanmerking genomen worden. Het feit dat het de scha
delijdende partij vrijstaat de herstelling te laten uitvoeren waar zij wil of 
zelfs ze helemaal niet te laten uitvoeren, belet niet dat zij recht heeft op vol
ledige vergoeding (121). 

227. Wie een gemeerd liggend schip wil verhalen en tijdens deze verrichtin
gen een eerder kleine scheur in de romp onder de waterlijn veroorzaakt, moet 
niet alleen die nogal minieme schade vergoeden, maar ook alle schade die 
voortspruit uit het zinken van het schip wegens die lek (122). 

5.3.2. Aanstelling van een deskundige. 

228. Teneinde de aansprakelijkheid voor de aanvaring te bepalen is het ge
bruikelijk hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk, een deskundige te laten aan
stellen met als opdracht «de oorzaken en omstandigheden van de aanvaring 
te bepalen» (123). Voorzover de aanstelling gerechtelijk geschiedt, wordt 
de taak van de deskundige meestal toevertrouwd aan een kapitein ter lange 
omvaart, dee! uitmakend van de Nautische Commissie bij de Rechtbank van 
Koophandel te Antwerpen (124). In regel gebeurt deze aanstelling na dag
vaarding in kort geding voor de voorzitter van de rechtbank van koophan
del, op grond van art. 584 Ger. W. Daar het verzoek tot expertise in zee
en binnenscheepvaart steeds als urgent wordt beschouwd (125), voorziet art. 
1037 Ger. W. dat de dagvaarding van dag tot dag en zelfs van uur tot uur 
mag worden gegeven. Op grond van art. 267 Zeewet en 584 Ger.W. mag 
de aanstelling bij uiterste hoogdringendheid zelfs op eenzijdig verzoekschrift 
gebeuren. 

229. Het verzoek tot aanstelling van een gerechtsdeskundige wordt bijna 
steeds ingewilligd. Hierop is slechts een uitzondering, namelijk indien het 
verzoek tot aanstelling van een deskundige manifest te laat is en aldus 

121. Kh. Antwerpen, 5 december 1968, Jur.Anvers, 1971, 62. 
122. Gent, 7 april 1975, Jur.Anvers, 1974, 419. 
123. Brussel, t december 1951, Jur.Anvers, 1951, 375: 

«En matiere de navigation, !'usage exige qu'apres un abordage le dommage soit immediatement decrit par 
les experts choisis a Anvers au sein de la Commission des experts nautiques nommes par le tribunal de com
merce. Si cette designation ne peut se faire a !'amiable, Jes interesses disposent d'une procedure qui est a 
ce point rapide que quetques heur apres l'abordage, !'expert peut se trouver sur les lieux.» 
«La victime d'un abordage qui desire obtenir la reparation de son dommage est tenue de se conformer a 
cette regle. Si elte neglige de le faire, le juge pourra refuser de considerer sa demande d'indemnite, s'it n'est 
pas etabli par les faits de la cause que son bateau a ete aborde dans des conditions tetles que !'on peut diffi
cilement admettre qu'il n'en serait resulte aucun dommage quelconque». 

124. l.v.m. de historiek van deze Nautische Commissie, zie: BAUDEZ, L., Ontstaan van de Nautische 
Commissie bi} de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, in Liber Amicorum Lionel Tricot, Antwer
pen, Kluwer, 1988, 51-60. 

125. Zie: LURQUIN, P., Traite de /'expertise en toutes matieres, t.I., Bruse!, Bruylant, 1985, nr. 385. 
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deze aanstelling de rechten van de verdediging zou schaden (126). De recht
banken oordelen echter soeverein hierover. W aar in de oude rechtspraak 
een verzoek tot aanstelling een jaar of langer na de feiten manifest werd 
afgewezen (127), lijkt de recentere rechtspraak meer en meer geneigd aan 
de verzoeker steeds langere termijnen te verlenen. Aldus wordt zelfs een ver
zoek tot aanstelling bijna 2 jaar na de feiten nog aanvaard (128) ! Op die 
manier wordt de passiviteit van de verzoeker, die bijna twee jaar lang heeft 
stilgezeten, alsnog beloond. Deze handelswijze is des te betreurenswaardi
ger daar, niettegenstaande het feit dat het door de deskundige verstrekte 
advies noch de partijen, noch de rechtbanken bindt, bijna steeds de conclu
sies van deze experten zonder meer door de rechtbanken worden overgeno
men (129). 

5.4. De verschillende aanvaringsregels in de Zeewet. 

5.4.1. Aanvaring tengevolge van toeval of overmacht of twijfelachtige aan
varing (art. 251, lid 1 en 2 Zeewet). 

230. Men heeft met overmacht te maken indien de aanvaring geheel vreemd 
is aan de wil van de kapitein of indien geen enkele fout of nalatigheid kan 
worden toegeschreven aan het aanvarend schip (130). Toeval is eerder een 
onverwachte gebeurtenis of een daad van een derde, waardoor de eigen ver
antwoordelij kheid wordt uitgesloten. Van een twijfelachtige aanvaring 
tenslotte is sprake wanneer het onmogelijk is de preciese oorzaken teach
terhalen die de aanvaring hebben veroorzaakt (131). Dit is het geval wan
neer de juiste omstandigheden van de aanvaring onbekend zijn gebleven, 
wanneer men de snelheid van de in de aanvaring betrokken schepen niet 
kan vaststellen, het onmogelijk is na te gaan welk van beide schepen zijn 
reglementaire kant van het vaarwater hield, wanneer niet kan worden nage
gaan welk de plaats is waar de aanvaring plaatsgreep en het onmogelijk is 
een gekarakteriseerde fout van een der schepen te bewijzen (132). In geval 
van twijfelachtige aanvaring, draagt elk zijn eigen schade (art. 251, lid l 
Zeewet in fine). Oat geldt ook in geval hetzij de schepen, hetzij een hunner 
voor anker liggen op het ogenblik van de aanvaring (art. 251, lid 2 Zeewet). 

126. zie: Kh. Antwerpen, 5 juni 1956, Jur.Anvers, 1956, 471; Kh. Antwerpen, 28 juni 1952, Jur.Anvers, 
l 952, 461. 

127. Werd als laattijdig beschouwd: 1 jaar na de feiten (Kh. Antwerpen, 5 juni 1956, Jur.Anvers, 1956, 
471); 2 jaar na de feiten (Kh. Antwerpen, 28 juni 1952, Jur.Anvers, 1952, 461). 

128. Het verzoek tot aanstelling van een deskundige werd ingewilligd, nu de vordering werd ingeleid voor 
het verstrijken van de verjaring en de schade tegensprekelijk werd geraamd, terwijl de voorhanden zijnde 
gegevens onvoldoende waren om de aansprakelijkheid te beoordelen en niets toeliet te veronderstellen dat 
de expert niet bij machte zou zijn om de nodige objectieve gegevens te verzamelen. 

129. POLLET, J., o.c., nr. 29 
130. SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., nr. 1149. 
131. POLLET, J., o.c., nr. 49. 
132. Kh. Antwerpen, 18 juni 1958, Jur.Anvers, 1958, 416. 
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5.4.2. Aanvaring te wijten aan de schuld van een der schepen 
(art. 251, lid 3 Zeewet). 

231. Indien de aanvaring te wijten is aan de schuld van een der schepen, 
moet de schade warden vergoed door het schip, dat deze veroorzaakt heeft 
(art. 251, lid 3 Zeewet). Om uit te maken of een schip al dan niet schuld 
heeft aan de aanvaring, zal meestal een gerechtsexpertise warden bevolen 
zoals hoger werd beschreven. In de grate meerderheid der gevallen zal de 
fout van het aanvarend schip te vinden zijn in een overtreding van de vaar
voorschriften van het Algemeen Scheepvaartreglement of de Bijzondere 
Scheepvaartreglementen, bv. niet naleven van de regels betreffende het krui
sen en oplopen van vaartuigen, soms oak zal de fout te vinden zijn in een 
gebrek aan goede zeemanschap. 

232. Zo vereist de goede zeemanschap dat in een vaarwater zonder stroom 
het afvarend schip voorrang heeft op het opvarend. Het onregelmatig me
ren van een vaartuig is een !outer theoretische fout wanneer de elkaar tege
moetkomende schepen de door dit vaartuig gevormde vernauwing van op 
een behoorlijke afstand hebben kunnen zien, zodat er geen sprake kan zijn 
van enige verrassing of onvoorzienbare hindernis (131). Zo oak behoort het 
tot de regels van de goede zeemanschap dat, bij gebreke aan beurtregeling, 
die de volgorde van doorgang van de bruggen in de dokken van Antwerpen 
bepaalt, de kunstwerken zouden binnengevaren warden naargelang van de 
aankomst der vaartuigen. Deze feitelijke voorrang waarvan in beginsel het 
eerst aangekomen vaartuig geniet, geldt enkel niet wanneer de ligging van 
de schepen of de plaatselijke omstandigheden de toepassing ervan moeilijk 
of onmogelijk maken (134). 

233. Wanneer een oploopmaneuver in een nauw vaarwater wordt uitgevoerd, 
vertoont dit steeds een zeker gevaar, zodat de goede zeemanschap een waak
zame aandacht van de betrokken schepen vereist en de oploper oplegt het 
maneuver slechts uit te voeren wanneer het watervlak voldoende breed is 
rekening gehouden met de omstandigheden. Wanneer het opgelopen schip 
het maneuver aan matige snelheid, op een behoorlijke dwarse afstand, uit
gevoerd heeft en nadat het opgelopen schip, bij het uitwijken naar stuur
boord, te kennen heeft gegeven dat het de bedoeling van het ander vaartuig 
begrepen had en het nodige gedaan had met het oog op het tegenboord oplo
pen mogelijk te maken, treft het oplopende vaartuig geen verwijt (135). 

133. Kh. Antwerpen, 31 mei 1972, Rechtspr.Antw., 1972, 188, 
134. Kh. Antwerpen, 25 juni 1970, Jur.Anvers, 1970, 358. 
135. Kh. Antwerpen, 7 maart 1968, Jur.Anvers, 1969, 32. 
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234. Een schip dat een vernauwing nadert moet voorrang verlenen aan een 
schip dat deze vernauwing reeds is opgevaren (136). Het schip dat een an
der schip voorbijvaart op minder dan 500 meter van een sluis, een brug of 
enig ander kunstwerk met enkele doorvaart, in strijd met art. 18, 3° A.S.R., 
draagt uitsluitend de aansprakelijkheid voor de aanvaring met bet opgelo
pen schip zelfs wanneer zou bewezen zijn dat dit laatste van de ene oever 
naar de andere voer (137). 

235. Het opgelopen schip is verantwoordelijk voor de aanvaring, indien bet 
de voorschriften van art. 18 A.S.R. niet heeft nageleefd en ondermeer niet 
naar bakboord is uitgeweken en geen vaart heeft verminderd (138). Zo ook 
is bet vaartuig dat de invloed van de vloedstroom slecht berekent, zodat bet 
gedreven wordt tegen een aantal langs de Scheldekaaien in overtal gemeer
de schepen, uitsluitend aansprakelijk voor de aanvaring (139). Anderzijds 
moet de schipper die met zijn schip achter een met de schroef maneuvre
rend vaartuig vaart, zelf instaan voor de schade die zijn schip door deze 
onvoorzichtige vaarwijze oploopt, wanneer bet door bet schroefwater te
gen de kade wordt geslagen (140). 

236. Wanneer verschillende binnenvaartuigen van bun aanlegplaats vertrek
ken om zich bij bet openstellen van een sluis naar de ingangsgeul te bege
ven, is bet vaartuig dat door overhaasting gedreven, een gevaarsituatie schept, 
alleen aansprakelijk voor de hieruit volgende aanvaring (141). 

237. Een gemeerd schip is volledig aansprakelijk voor de aanvaring tussen 
zijn schroef in beweging en een lichter die zich moet verhalen langs zijn boord 
om deel te nemen aan de ontlading van bet schip, wanneer de trage rotatie 
van de schroef niet zichtbaar was aan bet wateroppervlak en dit gevaar niet 
speciaal is gesignaleerd aan de schipper (142). 

238. In geval bet kruisen stuurboord op stuurboord niet werd aangekon
digd door bet aangepaste signaal van twee korte stoten, berust de verant
woordelijkheid van de aanvaring uitsluitend bij de schipper die beweert 
misleid te zijn door de koers die de ander volgde (143). Zo ook is uitslui
tend aansprakelijk voor een aanvaring bet voor stroom varend vaartuig dat 
bet vaarwater oversteekt om bet opdraaiend schip te ontwijken, zijn 
verkeerde oever inneemt en in aanvaring komt met een tegen stroom 

136. Corr.Rb. Antwerpen, 14 januari 1964, Jur.Anvers, 1966, 30. 
137. Kh. Antwerpen, 26 september 1966, Jur.Anvers, 1967, 179. 
138. Kh. Antwerpen, 24 oktober 1968, Rechtspr.Antw, 1971, 55. 
139. Kh. Antwerpen, 26 februari 1970, Rechtspr.Antw., 1970, 259. 
140. Kh. Antwerpen, 18 maart 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 330. 
141. Kh. Antwerpen, 21 februari 1972, Rechtspr.Antw., 1972, 41. 
142. Kh. Antwerpen, 14 januari 1959, Jur.Anvers, 1960, 31. 
143. Kh. Luik, 28 mei 1971, Jur.Anvers, 1971, 46. 
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varend vaartuig, dat onder zijn reglementaire oever vaart (144). 

5.4.3. Aanvaring met wederzijdse schuld (art. 251, lid 4-6 Zeewet). 

239. Vanzelfsprekend is het mogelijk dat de aanvaring te wijten is aan de 
wederzijdse schuld van de bij de aanvaring betrokken schepen. In dat geval 
zal elk schip aansprakelijk zijn in verhouding tot de zwaarte van zijn schuld. 
Kan echter, volgens omstandigheden, de verhouding niet worden vastgesteld, 
of blijkt de schuld van wederzijde even groot te zijn, dan wordt de aanspra
kelij kheid gedeeld (art. 251, lid 4 Zeewet). Dit laatste is ondermeer het ge
val wanneer blijkt dat de tegenliggers hun route hebben vervolgd in de mist 
zonder aangepaste geluidssignalen, met overdreven snelheid en zonder uit
kijk op het schip (145). 

240. De voorrang van doorvaart aan het vaartuig dat in het hoofdvaarwa
ter vaart, geldt normaliter zelfs wanneer dit vaartuig zelf een nevenvaargeul 
kwam te verlaten (146). Indien nochtans het het hoofdvaarwater volgend 
vaartuig zijn voorrang heeft afgestaan, kan het zich hierop niet meer beroe
pen om een later maneuver te rechtvaardigen dat het naar het vaartuig aan 
wie het oorspronkelijk de doorgang heeft gelaten, bracht (147). Zo ook gaat 
het vaartuig dat zich in het hoofdvaarwater bevindt, niet vrij uit en draagt 
het een vierde van de verantwoordelijkheid, wanneer het onder de verkeer
de zijde van het vaarwater in de nabijheid van een gevaarlijk kn~ispunt vrij
wel drijft en weet dat het een hinder vormt voor schepen, die het 
hoofdvaarwater onder hun stuurboordwal moeten invaren (148). Wanneer 
overigens het vaartuig dat het hoofdvaarwater gebruikt, onverhoeds ach
teruit slaat zonder zijn overstuurmaneuver door het reglementair geluids
signaal te hebben aangekondigd, is het alleen aansprakelijk wanneer het in 
aanvaring komt met een uit een nevenvaarwater varend schip. 

241. De schade, veroorzaakt hetzij aan de schepen, hetzij aan dezer ladin
gen, hetzij aan de klederen of verdere have van het scheepsvolk, van de pas
sagiers of van andere zich aan boord bevindende personen, wordt door de 
schuldige schepen gedragen, in verhouding van hun aansprakelijkheid, zo
als hoger uiteengezet, zonder solidariteit tegenover derden (art. 251, lid 5 
Zeewet) (149). De schuldige schepen zijn wel solidair verantwoordelijk tegen
over derden voor de schade veroorzaakt door dood of verwonding, 
behoudens verhaal van het schip dat een hoger aandeel betaald heeft dan 

144. Kh. Antwerpen, 8 juni 1972, Rechtspr.Antw., 1972, 266. 
145. Brussel, 14 februari 1969, Jur.Anvers, 1969, 122. 
146. Kh. Antwerpen, 29 september 1970, Jur.Anvers, 1970, 371. 
147. Kh. Antwerpen, 10 juni 1970, Jur.Anvers, 1970, 344. 
148. Kh. Antwerpen, 5 december 1968, Jur.Anvers, 1971, 62. 
149. Brussel, 19 april 1958, Rechtspr.Antw .. 1958, 232. 
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welk het, overeenkomstig art. 251, lid 4 Zeewet, bepaaldelijk moet dragen 
(art. 251, lid 6 Zeewet). De schuldige schepen hebben de ene tegenover de 
andere echter geen verhaal voor hun eigen schade, die als enige oorzaak heeft 
de fout die door ieder van hen werd begaan (150). 

S.S. Bijzondere toepassingsgevallen. 

S.S.l. Aanvaring door een sleeptrein. 

242. In zake binnenvaart heeft de kapitein van de sleepboot de leiding van 
de sleep, en is de foutieve navigatie van de sleep bv. een foutieve kruising, 
principieel aan hem te wijten (151). De gesleepte schepen kunnen slechts aan
sprakelijk worden gesteld zo zij persoonlijk een fout of nalatigheid hebben 
begaan (152). De 'sleeptrein' maakt geen universitas uit, waarvan alle deel
nemers collectief aansprakelijk zijn voor de schade aan derden veroorzaakt 
(153). Zelfs indien sleepboot en sleepschip aan dezelfde eigenaar toebeho
ren, mag deze laatste zijn aansprakelijkheid beperken tot de afstandswaar
de van de sleepboot, zelfs zo hij tegelijkertijd ook kapitein van het sleepschip 
is (154). Anders echter is het wanneer niet de sleepboot maar het sleepschip 
de leiding van de sleep had. Alsdan is ten aanzien van de schadelijder het 
sleepschip samen met de sleepboot aansprakelijk, wanneer het sleepschip 
niets gedaan heeft om de fouten van de sleepboot te voorkomen of te ver
helpen (155). Men kan echter het gesleepte schip niet verwijten een maneu
ver in extremis, ter ontwijking van een door de sleepboot geschapen 
gevaarlijke toestand, niet te hebben uitgevoerd (156). 

S.S.2. Aanvaring door een duweenheid. 

243. Duwbak en duwboot vormen een duweenheid, zijnde een starre ver
binding van vaartuigen (157). De duwboot mag niet als sleepboot worden 

150. Kh. Antwerpen, 27 juni 1968, Jur.Anvers, 1970, 49. 
151. POLLET, J., o.c., nr. 427 in fine. 
152. ROLAND, R., HUYBRECHTS, M., en ROLAND, S., o.c., nr. 19; VAN DOOSSELAERE, J., 

«Sommaires de decisions inedites recemment rendues en matiere d'abordage fluvial», Jur.Anvers, 1951, 
300, II. 

153. Gent, 17 november 1967, R.W., 1967-68, 1151. 
154. Brussel, 15 december 1967, R. W., 1967-68, 1236 (de scheepseigenaar was enkel kapitein van de sleep

boot); Kh. Antwerpen, 9 mei 1965, Rechtspr.Antw., 1970, 37 (hier was de eigenaar zowel kapitein van de 
sleepboot als van het sleepschip). ROLAND, R., HUYBRECHTS, M. en ROLAND, S., o.c., nr. 19 be
treuren dit standpunt: «Vraag is of niet alle elementen van de sleep als afstandsobject in aanmerking ko
men, wanneer de gezagvoerder van de sleepboot - die aan de sleep een verkeerde koers of een overdreven 
snelheid oplegt, - ook eigenaar is van de gesleepte vaartuigen. Geldt in dit geval niet als regel dat elk element 
van de sleep autonoom is daar het een eigen commando heeft en tot op zekere hoogte zelfstandig maneu-
vreert ?». 

155. Antwerpen, 23 juni 1975, Rechtspr.Antw., 1975-76, 135. 
156. Kh. Antwerpen, 9 mei 1968, Jur.Anvers, 1970, 37. 
157. Antwerpen, 15 november 1951, Rechtspr.Antw., 1955, 121 en R. W., 1952-534, 2274. 
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beschouwd. Het gaat om een uitermate afzonderlijk schip, gelet op zijn 
gebruikswijze. Een duwbak daarentegen is gewoonlijk zeer eenvoudig en veel 
goedkoper van constructie dan een sleepschip. De duwbak kan vrijwel nooit 
mee maneuvreren, zodat de risico's van de vaart met een duwkonvooi ge
woonlijk hoger liggen dan die met een sleep, precies omdat het duwkon
vooi vaak moeilijker maneuvreerbaar is. Derhalve kan juridisch geen 
volledige assimilatie worden aanvaard tussen duwboten en sleepboten (158). 

244. Tegenover derden vormt de duweenheid een schip, dat als geheel de 
verantwoordelijkheid van de navigatie draagt (159). De door een onderdeel 
van de duweenheid gepleegde fout brengt dan ook de aansprakelijkheid van 
de gehele duweenheid mee (160). Ook al worden de kapitein en het scheeps
volk van de duwboot niet de aangestelden van de eigenaar van de duwbak 
in de zin van art. 1384 B. W., toch zal deze laatste op grond van de bepalin
gen van art. 46, par. 1 en 273 Zeewet burgerrechtelijk aansprakelijk wor
den gehouden (161). De aansprakelijkheid kleeft immers aan het schip zelf 
(162). Derden hoeven overigens niet na te gaan op welk onderdeel van de 
duweenheid de bemanningsleden zich bevinden (163). De mogelijkheid van 
ontkoppeling van duwboot en duwbak kan niet aan derden worden tegen
gesteld (164). Deze laatsten kunnen zich tegelijkertijd verhalen op de eige
naar van de duwboot en van de duwbak. De eigenaars van duwboot en 
duwbak zijn in solidum aansprakelijk voor de aanvaringsschade, maar elk 
van hen kan zijn aansprakelijkheid op grond van art. 273 Zeewet beperken 
tot de afstandswaarde van het hem toebehorende vaartuig (165). 

5.5.3. Aanvaring door gekoppelde schepen. 

245. Gekoppelde schepen maken geen sleep noch een universitas uit zoals 
in de duwvaart, maar vormen een geheel voor de uitvoering van navigatie
maneuvers (166). Wanneer twee gekoppelde schepen een overtreding van 
het reglement begaan, plegen zij dan ook beide dezelfde fout en zijn zij sa-
men gehouden de door de derde geleden schade te vergoeden. · 
De gekoppelde schepen dragen onderling elk voor de helft in de schade van 
de derde bij (16 7). 

158. Kh. Antwerpen, 4 september 1969, Rechtspr.Antw, 1969, 69. 
159. Kh. Antwerpen, 29 september 1972, Rechtspr.Antw., 1973, 477. 
160. Brussel, 3 november 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 205; Kh. Antwerpen, 29 september 1972, 

Rechtspr.Antw., 1973, 477. 
161. Cass., 11 september 1951, Rechtspr. Antw., 1951-52, 30 en R. W., 1951-52, 1076; Antwerpen, 18 

november 1981, R. W., 1982-83, 2274. 
162. ROLAND, R., HUYBRECHTS, M. en ROLAND, S., o.c., nr. 21. 
163. Kh. Antwerpen, 29 september 1972, Rechtspr.Antw., 1973-74, 477. 
164. Brussel, 14 februari 1969, Rechtspr.Antw., 1969, 122. 
165. Antwerpen, 15 november 1951, Rechtspr.Antw., 1955, 121 en R.W., 1952-53, 2274. 
166. Brussel, 23 februari 1956, Jur.Anvers, 1956, 249. 
167. Kh. Antwerpen, 18 december 1969, Jur.Anvers, 1970, 259. 
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Het betreft een aansprakelijkheid in solidum (168). Voor bun eigen schade 
dienen zij zelf in te staan. (169). 

5.6. Proceduriele voorschriften. 

5.6.1. Het instellen van rechtsvorderingen. 

246. De rechtsvordering tot vergoeding van de ten gevolge van de aanva
ring geleden schade is niet onderworpen aan protest of enige andere bijzon
dere formaliteit (art. 252 Zeewet). Het verhaal op bet aanvarend schip kan 
worden ingesteld tegelijkertijd tegen de persoon van zijn kapitein of van 
zijn eigenaars (art. 253, lid 1 Zeewet) als tegen de bevrachter (170). 
De kapitein is enkel persoonlijk aansprakelijk indien er zijnerzijds schuld 
of nalatigheid is (art. 253, lid 2 Zeewet). De kapitein of de eigenaar van 
bet aangevaren schip mogen optreden voor rekening van het scheepsvolk, 
van de derde inladers, van de passagiers en van elke andere partij, die door 
de aanvaring schade leed (art. 254, lid 1 Zeewet). De eis, door de kapitein 
of de eigenaar ingesteld wegens de door bet schip geleden schade behoudt 
de rechten van de overige belanghebbenden (art. 254, lid 2 Zeewet). 

5.6.2. De verjaring van vorderingen voortspruitend uit aanvaring. 

247. Art. 270, lid 1 Zeewet bepaalt dat elke rechtsvordering tot vergoeding 
van door aanvaring veroorzaakte schade verjaart twee jaren na de gebeur
tenis (171). Schijnbaar in strijd met dit voorschrift wordt nochtans door de 
rechtspraak aanvaard dat de verjaringstermijn vijf jaar bedraagt, indien een 
strafrechtelijk feit aan de aanvaring ten gronde ligt (172). Deze verlenging 
van de korte verjaringstermijn van twee jaar tot vijf jaar wordt gesteund 
op de bepalingen van de artikelen 26 en 28 Vt.Sv. Krachtens art. 26 Vt.Sv. 
verjaart de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf, door ver
loop van vijf jaren, te rekenen van de dag waarop bet misdrijf is gepleegd, 
en kan zij niet verjaren voor de strafvordering (173). Art. 28 Vt.Sv. voegt 
hieraan toe dat deze bepaling van toepassing is in alle door bijzondere 

168. Brussel, 19 april 1958, Jur.Anvers, 1958; 232; Pol. Beveren, 16 oktober 1970, Jur.Anvers, 1971. 
169. Kh. Antwerpen, 19 oktober 1967, Eur. Vervoerr., 1968, 240. 
170. Kh. Luik, 28 mei 1971, Jur.Anvers, 1971, 46. 
171. art. 270, lid I Zeewet werd ingevoerd door de Wet 12 augustus 1911, B.S., 23 augustus 1911 ter 

uitvoering van art. 7 van de Internationale Conventie voor U nificatie van Zekere Regels inzake Aanvaring 
en het daarbij horende Protocol. Op grond van art. 278 Zeewet geldt art. 270, lid I Zeewet voor de binnen
vaart. De Conventie zelf geld! echter niet voor de binnenvaart. 

172. Antwerpen, 7 januari 1976, Jur.Anvers, 1975-76, 313, met advies van de substituut-procureur-generaal 
V ANDEPLAS; zie tevens de onuitgegeven rechtspraak geciteerd door KEGELS, T., «De verjaring van vor
deringen voortspruitende uit aanvaring. Het probleem van de nationale wet die moet wijken voor de inter
nationale verdragsbepaling», T.B.H., 1989, 1060-1061. 

173. De verjaring van de uit een misdrijf ontstane burgerlijke rechtsvordering raakt overigens de openba
re orde (zie: Cass., 8 juli 1955, Pas .. 1955, I, 1218 en Arr.Cass., 1955, 917; zie ook Gedr.St . ., Kamer, 
1958-59, nr. 271/4, biz. 4-6). 
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wetten geregelde zaken. 

248. In de praktijk heeft de door art. 270, lid 1 Zeewet vooropgezette verja
ringstermijn nog weinig belang, daar bijna steeds een strafrechtelijk feit aan 
de aanvaring ten gronde ligt. Dit volgt uit de bijzondere zorgvuldigheidsplicht 
die door art. 102 bis A.S.R. (174) aan iedere schipper wordt opgelegd: 

«De schipper moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen hetzij om 
zijn schip voor averij te vrijwaren, hetzij om geen schade toe te bren
gen aan schepen van derden, hetzij, a/gemeen genomen, om generlei 
gevaar voor deze derden op te /everen. 
Hij kan zich aan deze verplichting niet ontheffen door aan te voeren 
dat sommige te nemen voorzorgsmaatrege/en niet uitdrukke/ijk in de 
wetten en reglementen zijn voorgeschreven. » 

249. Nu deze bijzondere zorgvuldigheidsplicht is opgenomen in het A.S.R., 
wordt zij eveneens strafrechtelijk beteugeld, conform de voorschriften van 
art. 100 A.S.R. De ruime bewoordingen van art. 102 bis A.S.R. brengen 
mee <lat elke aanvaring een stafrechtelijk karakter vertoont, daar immers 
telkens zich een aanvaring voordoet de schipper niet de nodige voorzorgs
maatregelen heeft genomen om geen schade toe te brengen aan schepen van 
derden. Weliswaar zijn de bepalingen van het algemeen scheepvaartregle
ment niet op alle vaarwegen van toepassing (zie hoger), maar ook de meeste 
andere reglementen voorzien een soortgelijke bepaling of verwijzen naar het 
A.S.R., <lat alsdan van toepassing wordt verklaard (175). 

174. Di! artikel werd ingevoegd door he! Regentsbesluit 18 september 1945 lot aanvulling van he! alge
meen reglemenl betreffende de politie en de scheepvaart - Door schippers le nemen maatregelen om hun 
materieel en di! van derden tegen averij te vrijwaren, B.S., 22-23 oktober 1945. 

175. Oil is bv. het geval in de Politieverordening van de Haven van Antwerpen. 
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HOOFDSTUK 3: DE SCHEEPSEIGENAAR 
EN DE SCHEEPSBEMANNING 

1. De scheepseigenaar. 

1.1. De scheepseigenaar op de Belgische binnenvaartmarkt. 

250. De wijze waarop de eigendom van binnenschepen verkregen wordt, werd 
in hoofdstuk l besproken. In tegenstelling tot de zeevaart wordt de Bel
gische binnenvaartmarkt gekenmerkt door een zeer groot aantal individue
le scheepseigenaars die eigenaar zijn van een schip. Liefst 1433 op 1933 bin
nenschepen zijn actueel eigendom van schippers met een schip. Deze situatie 
is verklaarbaar vanuit het gegeven dat in tegenstelling tot de zeevaart, de 
binnenvaart een bij uitstek familiaal karakter vertoont, waarbij het schip 
niet louter het vervoermiddel is, maar tevens de woonst van het ganse gezin. 
Sommigen slagen erin na vele jaren hard werk een tweede schip aan te ko
pen, dat dan meestal door een van de kinderen wordt bevaren. Dit verklaart 
de aanwezigheid van 154 bezitters van 2 schepen in Belgie. Het aantal daad
werkelijke reders, met meer dan 2 schepen is echter schaars. 18 reders met 
elk 3 schepen, 14 reders met 4 tot 10 schepen en slechts 4 rederijen tellen 
meer dan 10 schepen (1). 

1.2. De aansprakelijkheid van de scheepseigenaar. 

1.2.1. Ontstaansgeschiedenis. 

251. De aansprakelijkheid van de scheepseigenaar, en i.h. b. de mogelijk
heid tot beperking ervan - het zogenaamd abandon - wordt als een van de 
meest specifieke instellingen van het zee- en binnenvaartrecht beschouwd. 
Nochtans, waar dit abandonrecht voor de zeevaart kan bogen op een zeer 
oude traditie (2), werd echter pas in de Belgische zeewet van 1908 (3) voor 
het eerst de mogelijkheid tot abandon uitgebreid tot de binnenvaart (4). 
De scheepseigenaar kon kiezen tussen abandon in natura en beperking van 
aansprakelijkheid tot een forfaitaire som van 200,- Bef. per ton. 

I. gegevens: l.T .B., jaarverslag 1989. Volledigheidshalve zij er op gewezen dat na de Europese sloopre· 
glementering het aantal binnenschepen aanzienlijk zal gedaald zijn. 

2. Men neemt aan dat het instituut van het abandon in de Middeleeuwen ingang heeft gevonden, aanvan· 
kelijk in het Westelijk dee! van het Middellandse Zeegebied (zie SMEESTERS, R., «Waarom moet de kwestie 
der verantwoordelijkheid van den scheepseigenaar internationaal geregeld worden?», R. T., 1940, 379; VAN 
DOOSSELAERE, G., De la responsabilite des proprietaires de navires, Brussel, Larcier, 1910, 134-135, 
nr. 27). 

3. Wet 4 september 1908 betreffende de zeevaart en de binnenscheepvaart, B.S., 25 september 1908. 
4. Aan de invoering van het abandon liggen dezelfde motieven ten grondslag als aan de invoering van 

de hypotheek (zie Hoofdstuk I, voetnoot 61 ). 
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252. Door de Belgische zeewet van 1928 (5) werd dit beperkingsbedrag ver
hoogd tot 500, - Bef. of 100 Belga's per ton (6) en werd bovendien de af
stand in natura van het schip afgeschaft. De aansprakelijke scheepseigenaar 
behield nog enkel de keuze tussen de afstand van de waarde van het schip 
en de vracht of de beperking tot hogergenoemde forfaitaire som. De aan
sprakelijkheidsregels werden voor de binnenvaart vastgelegd in art. 273 Zee
wet, dat echter hoofdzakelijk verwees naar de artt. 46 - 53 Zeewet, die voor 
de zeevaart golden en die, op enkele uitzonderingen na (7), eveneens op de 
binnenvaart van toepassing waren. 

253. De regeling kon echter niet ten voile bevredigen. Vooral de beperkings
bedragen lieten naarmate de duurtijd van de wet langer werd, de schuldei
sers steeds meer in de kou staan. De verschillende muntontwaardingen en 
feitelijke verminderingen van de koopkracht van de Belgische frank na 1928 
(8), brachten mee dat het bedrag van 500,- Bef. anno 1989 nog slechts wei
nig voorstelde. Daar waar voor de zeevaart de reglementering van 1928 
werd gewijzigd door het Verdrag van Brussel van 10 oktober 1957 (9) en 

5. Wet 25 november 1928 houdende zee- en binnenvaart, B.S., 11 januari 1929. Door deze wet werden 
de bepalingen van het Wetboek van Koophandel in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het 
Brussels Zeevaartverdag van 25 augustus 1924 (Verdrag 25 augustus 1924 strekkend tot vaststelling van een
vormige regelen betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen, goedg. 
Wet 20 november 1928, B.S., 1-2 juni 1931). De bepalingen van dit Zeeverdrag werden in de interne wetge
ving opgenomen en op de binnenvaart van toepassing verklaard. 

6. De verhoging van het beperkingsbedrag was noodzakelijk daar het bedrag van 200 Bef.- tengevolge 
van de steeds voortschrijdende muntontwaarding zo goed als waardeloos was geworden. In 1926 werd de 
Belgische munt gestabiliseerd en gedevalueerd met factor 7 (art. 5 K.B. 25 oktober 1926 betreffende de 
muntstabilisatie, B.S., 25 oktober 1926, genomen in uitvoering van de Wet 16 juli 1926 betreffende maatre
gelen te nemen ter verbetering van den financieelen toestand, B.S., 17 juli 1926). Terzelfdertijd werd de 
wisselkoers en pariteit van de Belgische frank tegenover het buitenland bepaald in veelvouden van 5 frank, 
Belg a genaamd. 

7. Zo verschilden de beperkingsbedragen: 1.400 -Bef. per ton voor materiele schade in het zeerecht en 
500,-Bef. per ton in de binnenvaart. Maar dit verschil in bedragen tussen zee- en binnenvaart was nochtans 
slechts ogenschijnlijk, daar het !outer afhing van de onderscheiden berekeningswijze van de tonnemaat in 
beide sectoren: een zeeton stemt overeen met 2,53 metrische ton of Moorsowton. (zie SMEESTERS, C., 
en WINKELMOLEN, G., o.c., t.l., nr. 150). Bovendien was voor de zeevaart een bijkomend bedrag van 
1.400,-Bef. voorzien ingeval van lichamelijke schade, daar waar dit niet gold voor de binnenvaart. Voorts 
waren er nog enkele kleine verschilpunten die in art. 273 Zeewet werden opgesomd. 

8. Reeds in 1935 was, tengevolge van de aanzienlijke prijsdalingen in de crisisperiode 1929-1935, de wet
gever tussengekomen (Muntwet 30 maart 1935, B.S., 31maart1935). Alsdan werd de Belgische mum gede
valueerd met meer dan een derde tegenover zijn vroegere waarde. In 1944 volgde een nieuwe wettelijke 
devaluatie, waarbij een vlottende stabiliteit werd ingevoerd. Door de wet van 12 april 1957 werd het nieuwe 
muntstatuut vastgelegd (Wet 12 april 1957 betreffende het muntstatuut, B.S., 15 april 1957). Tenslotte vond 
een nieuwe muntdevaluatie plaats op 21 februari 1982, maar in tegenstelling tot de voorgaande, werd deze 
noch in een wet noch in een K.B. vastgelegd, maar volgt zij uit een akkoord tussen de centrale banken van 
de lidstaten van de E.E.G. en de verschillende ministeries van financien. 

9. lnternationaal Verdrag IO oktober 1957 nopens de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren 
van zeeschepen. Op internationaal vlak is dit Verdrag op 31 mei 1968 in werking getreden (art. 11, l 0 ). 

In Belgie is het Verdrag slechts op 31 januari 1976 in werking getreden (Wet 18 juli 1973 houdende goedkeu
ring van het Internationaal Verdrag van 10 oktober 1957 nopens de beperking van de aansprakelijkheid 
van eigenaren van zeeschepen, B.S., 29 januari 1976). Door de wet werden echter de bepalingen van de 
zeewet, ook voor de zeevaart, niet afgeschaft. Gelet echter op de voorrang van het internationaal recht op 
het nationale recht, waren de met het verdrag strijdige bepalingen van het interne recht niet !anger geldig 
(zie VANHOOFF, J.P., Maritiem recht en Maritieme Verzekeringen, Antwerpen, 1986, 76). 
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ondermeer de forfaitaire beperkingsgrenzen aanzienlijk verhoogd werden 
(10), diende de binnenvaart te wachten tot de wet van 11 april 1989 (11) 
(12). Door deze wet werden niet enkel de bedragen gewijzigd maar werd 
de aansprakelijkheidsregeling op verschillende punten fundamenteel her
zien (13). 

1.2.2. Krachtlijnen van de huidige reglementering. 

a) Toepassing van de bepalingen van het LLMC- Verdrag op de binnenvaart. 

254. Door art. 1 van de wet van 11april1989 werd het Verdrag van Londen 
van 19 november 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor mari
tieme vorderingen, kortweg LLMC - Verdrag genoemd, in de interne Bel
gische rechtsorde opgenomen ter vervanging van het hogergenoemd Verdrag 
van Brussel van 10 oktober 1957 (14). 

10. 1000 frank Poincare per ton ingeval van materiele schade en 3100 frank Poincare per ton ingeval 
van lichamelijke schade, al dan niet in samenloop met materiele schade (art. 3 Verdrag van Brussel van 
10 oktober 1957). Sedert dit Verdrag is bovendien de afatand van de tegenwaarde van het schip niet !anger 
mogelijk. 

11. Wet 11 april 1989 houdende goedkeuring van diverse internationale akten inzake de zeevaart, B.S., 
6 oktober 1989. Technische Fiche: Gedr.St., Kamer, 1988-89, nr. 536/1 (Ontwerp van wet) en nr. 536-2 
(Verslag); Hand., Kamer, 1988-89, 19 december 1988 (Bespreking) en 20 december 1988 (Stemming); Gedr.St., 
Senaat, 1988-89, nr. 544/1 (Ontwerp overgezonden door de Kamer) en nr. 544/2 (Verslag); Hand., Senaat, 
1988-89, 7 maart 1989 (Bespreking) en 8 maart 1989 (Stemming). 

12. Wei werden de bedragen voor de binnenvaart herzien in de Conventie van Geneve van I maart 1973 
(Convention relative ii la limitation de la responsabilite des proprietaires de bateaux du 1.3.1973 (CLN) 
et son Protocole du 5.7.1978). Verder dan een voorontwerp van wet houdende goedkeuring en uitvoering 
van deze Conventie kwam men echter in Belgie niet. Voor een bespreking van deze Conventie: zie VAN 
RAEPENBUSCH, S., «Vers une nouvelle limitation de la responsabilite des proprietaires de bateaux de 
la navigation interieure», R.G.A.R., 1982, nr. 10532, nr. 25. 

13. Ofschoon deze herziening van de aansprakelijkheid in de binnenvaart enkel maar kon worden toege
juichd, kan anderzijds toch de vraag gesteld worden of deze wijziging op dat ogenblik wel opportuun was. 
Tijdens een diplomatieke conferentie die op 3 en 4 november 1988 plaatsvond te Straatsburg werd immers 
met eenparigheid van stemmen de «Convention de Strassbourg sur la limitation de la responsabilite en navi
gation interieure CLNI' aangenomen, met als doe! binnen de verschillende Rijnvaartlanden een uniforme 
regeling tot stand te brengen inzake de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar in de binnenvaart. Of
schoon de regeling in principe bestemd is voor alle binnenschepen die op de Rijn of de Moezel varen, of 
op zijrivieren ervan, wordt aan de verschillende lidstaten de mogelijkheid opengelaten de regeling tot de 
vaart op alle binnenwateren uit te breiden (zie art. 15, lid 2 CLNI). Door de Raad van State werd er daarom 
op aangedrongen met de wijziging van de aansprakelijkheidsregels voor de binnenvaart te wachten tot de 
Conventie in werking zal getreden zijn (Advies R.v.St., Gedr.St., Kamer, 1988-89. nr. 63511, 23). Dit is 
drie maanden nadat drie staten een ak te van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding hebben 
neergelegd. Volgens de wetgever kon hieraan geen gevolg worden gegeven daar het handhaven van het oude 
art. 273 Zeewet en de vervanging van de artikelen waarnaar het verwijst aanleiding zouden geven tot rechts
onzekerheid, en bovendien de aansprakelijkheidsgrenzen van het oude art. 273 Zeewet, vastgelegd bij de 
Zeewet van 1928, niet meer beantwoorden aan de hedendaagse economische toestand (zie: Memorie van 
Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1988-89, nr. 635/I, 9). 

14. Tegelijk werden drie andere Verdragen goedgekeurd en in de Belgische interne orde opgenomen: het 
Verdrag betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid inzake het vervoer over zee van nucleaire stoffen, op
gemaakt te Brussel op 17 december 1971; het Protocol bij het Internationaal Verdrag van 1969 op de bur
gerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Londen op 19 november 
1976; het Verdrag betreffende het vervoer over zee van passagiers en hun reisgoed, opgemaakt le Athene 
op 13 december 1974 en zijn Protocol, opgemaakt te Londen op 19 november 1976. 
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Ofschoon het LLMC - Verdrag specifiek de aansprakelijkheid uit hoofde 
van zeevorderingen beoogt, is nochtans in art. 15, lid 2 LLMC - Verdrag 
de mogelijkheid voorzien om het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot 
de binnenvaart. De Belgische wetgever heeft van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt, zodat, behoudens de hierna besproken uitzonderingen, deze Ver
dragsregels ten volle voor de binnenvaart gelden. Voorts worden de oude 
artikelen 46-54 Zeewet en art. 273 Zeewet door nieuwe bepalingen vervan
gen (art. 2 Wet 11 april 1989). 

b) Het beginsel van de onbeperkte en zakelijke aansprakelijkheid 
(art. 46 Zeewet). 

b. l) Overeenkomsten met het oude art. 46 Zeewet. 

255. Net zoals voorheen gaat ook het nieuwe art. 46 Zeewet uit van de on
beperkte aansprakelijkheid van de scheepseigenaar, en dit zowel op persoon
lijk vlak voor de eigen fouten, handelingen en verzuimen (art. 46, par. 1) 
als op burgerlij k vlak (art. 46, par. 2 en 3). Burgerlijk is hij aansprakelijk 
voor de handelingen van de kapitein en staat hij in voor de verbintenissen 
door deze laatste aangegaan in het uitoefenen van zijn dienst (art. 46, par. 
2). Burgerlijk is hij tevens aansprakelijk voor de handelingen van de be
manning, van de loods en van andere als dusdanig werkzaam zijnde aan
gestelden, in het uitoefenen van hun respectieve diensten (art. 46, par. 3). 

256. Hiermee bevestigt dit artikel het door rechtsleer en rechtspraak (15) 
gehuldigd beginsel van de zakelijke aansprakelijkheid. Volgens dit beginsel 
wordt bij wege van fictie de schade niet geacbt veroorzaakt te zijn door de 
scheepseigenaar zelf, of <liens aangestelden, maar door bet scbip zelf: «Ce 
n'est pas le commettant qui est responsable, c'est le navire. La responsabi
lite est plutot dans son origine et dans sa justification, une responsabilite 
reelle. Voila pourqoui elle pese sur le proprietaire (16)». De aansprakelijk
heid van de scheepseigenaar zoals in art. 46 Zeewet gedefinieerd is dan ook 
geen toepassing van het algemeen beginsel van art. 1384 B. W, maar is de 
uitdrukking van een regel eigen aan bet zeerecbt (17). De regel van de ge
bondenbeid van de scbeepseigenaar kan immers niet thuisgebracht worden 

15. SMEESTERS, C., en WINKELMOLEN, G., o.c., 95; ROLAND, R. en HUYBRECHTS, M., 
«Maritiem recht. Overzicht van Rechtspraak», T.P.R., 1968, 460; ROLAND, R., HUYBRECHTS, M., 
en ROLAND, S., o.c., 92; Brussel, 12 maart 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 27. 

16. SMEESTERS, C, en WlNKELMOLEN, G., o.c., nr. 109. De aansprakelijkheid wortelt in de eigen
dom zelf van het schip en blijft derhalve bestaan, zelfs indien er geen band van ondergeschiktheid aanwezig 
is tussen de scheepseigenaar en de aangestelde (Antwerpen, 16 maart 1977, Rechtspr.Antw., 1977, 8). 

17. Brussel, 10 januari 1957, Jur.Anvers, 1957, 211. Zie eveneens: ABRAM, M., « L'affreteur qui a choisi 
le capitaine est-ii responsable des engagements et des fautes de ce capitaine en vertu de l'article 1384 du 
Code Civil?», R.I.D.M., 1906-07, XXII, 559. 
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in het verbintenissenrecht, noch in het zakelijke recht (18). Volledigheids
halve dient hierbij opgemerkt <lat de regel van art. 46 Zeewet nieti van open
bare orde is, zodat er steeds van mag worden afgeweken (19). 

b.2) Verschilpunten met het oude art. 46 Zeewet. 

257. De tekst van het nieuwe art. 46 Zeewet verschilt ogenschijnlijk slechts 
weinig van de oude tekst. lnderdaad, werden de bewoordingen van het ou
de artikel 46 Zeewet volledig hernomen. Slechts twee, <loch zeer belangrijke 
wijzigingen werden aangebracht. De eerste betreft de expliciete vermelding · 
van de loods in de categorie van personen voor wie de scheepseigenaar bur
gerlijk aansprakelijk is (art. 46, par. 3). Volgens de wetgever was deze in
voeging noodzakelijk omdat anders geen verhaal meer mogelijk is op de 
scheepseigenaar wegens fouten van de loods (20). We menen nochtans <lat 
<lit niet de ware reden is. Vooreerst is er geen noodzaak aan dergelijke ver
melding, daar de scheepseigenaar op grond van art. 251 Zeewet ten over
staan van het slachtoffer van een aanvaring in elk geval aansprakelijk is voor 
de fouten van de Ioods. Verder dient o.i. de loods, van zodra hij zich aan 
boord bevindt ter uitvoering van zijn taak, als een, het weze tijdelijk, be
manningslid te worden beschouwd, voor wiens fouten de scheepseigenaar 
steeds burgerlijk aansprakelijk is. 

258. De ware beweegreden dient o.i. dan ook elders gezocht en meer be
paald in het Cassatiearrest van 15 december 1983 (21), volgens hetwelk, 
afwijkend van de vroegere rechtspraak, de loods niet !anger beschouwd 
wordt als de aangestelde van de scheepseigenaar, maar valt onder de uit
sluitende bevoegdheid van de Staat, die voor de fouten van de loods aan
sprakelijk is. Het Cassatiearrest liet daarbij in het midden of de loods als 
een orgaan dan we! als een aangestelde van de Staat diende te worden 
beschouwd. Het arrest had dan ook aanzienlijke gevolgen voor de Staat, 
waartegen een cascade aan verhaalsvorderingen werd ingediend. 

18. DE WEERDT, I., «De aansprakelijkheid van de scheepseigenaar naar Belgisch en Nederlands recht, 
Overzicht van rechtspraak 1976-1984», T.B.H., 1986, nr. 32. 

19. zie ROLAND, R., HUYBRECHTS M. en ROLAND, S., o.c., 92. Deze auteurs wijzen er echter op 
dat een afwijkende overeenkomst wel tegenstelbaar moet zijn aan de cognossementshouder; zie !evens: Bru~
sel, 25 april 1958, Jur.Anvers, 1958, 126; Antwerpen, 10 oktober 1979, Rechtspr.Antw., 1979-80, 272. 

20. Memorie van Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1988-89, nr. 536/1. 
21. Cass., 15 december 1983, Arr.Cass., 1983-84, 443; Pas., 1984, I, 418, met conclusie van de advokaat

generaal LIEKENDAEL; R. W., 1984-85, 1247; R.G.A.R., 1984, nr. 10.845, met conclusie; TB.H., 1984, 
500 en Rechtspr.Antw., 1983-84, 203, noot DELWAIDE, L.; Voor een bespreking van dit arrest, zie: 
BOCK EN, H, «De burgerlijke aansprak elijkheid van de loods: problemen en mogelijke oplossingen», T. P.R., 
1986, 789-821; BOON, E., «Evolutie in de overheidsaansprakelijkheid ook in het zeerecht? Hel Cassatiear
rest van 15 december 1983», in Liber Amicorum Lionel Tricot, 83-93; DELWAIDE, L., «De aansprake
lijkheid van de staat voor de fouten van een loods bij de aanvaring», (noot onder Cass., 15 december 1983), 
Rechtspr.Antw .. 1983-1984, 235-263. 
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Door de wet van 30 augustus 1988 (22) werd echter het verhaal op de Staat 
retroactief uitgesloten en werd bovendien de persoonlijke aansprakelijkheid 
van de loads beperkt tot gevallen van opzet en zware fout (23). Door die 
wet werd echter de hoedanigheid van de loads, tijdens de uitoefening van 
zijn diensten aan board van het schip, niet vastgelegd. Dit is daarentegen 
we! het geval in het nieuwe artikel 46, par. 3 Zeewet, waarin de wetgever 
de rechtspraak daterend van voor het hogergenoemd Cassatiearrest, herstelt 
en van de loads een aangestelde van de scheepseigenaar maakt. De tekst 
van art. 46, par. 3 Zeewet laat hierover geen twijfel bestaan. De scheepsei
genaar is burgerlijk aansprakelijk voor de fouten «( ... )van de loads en van 
andere ( ... ) aangestelden, ( ... )». 

259. Nieuw is verder de toevoeging van een par. 4 bij art. 46 Zeewet, waar
door art. 18 van de wet van 31 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten toepasselijk wordt gemaakt op de persoonlijke aansprakelijkheid 
van de aangestelden van de scheepseigenaar of hulpverlener voor schade, 
bij de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst in dienst van het schip, toe
gebracht aan de scheepseigenaar of derden. De inlassing van deze paragraaf 
werd nodig geacht omdat de wetten die de arbeidsovereenkomst van de per
sonen in dienst van het schip regelen geen gelijkaardige bepaling bevatten 
(24). Inzonderheid voor de binnenvaart was deze inlassing gewenst, nu bij 
gebreke aan dergelijke regel, herhaaldelijk naast de scheepseigenaar oak de 
zetschipper, die niet beperken kon, werd aangesproken (25). Voor de zee
vaart was elke persoonlijke gehoudenheid van de aangestelden van de 
scheepseigenaar sedert de inwerkingtreding van het Verdrag van Brussel van 
1957, art. 6, niet meer mogelijk. 

c) Het beginsel van de aansprakelijkheidsbeperking (art. 47 Zeewet). 

c.1) De regel: bet beperkingsrecht. 

22. Wet 30 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van 
vaartuigen, B.S., 17 september 1988. 

23. Deze wet werd onmiddellijk omwille van zijn retroactiviteit aanzienlijk bekritiseerd. (Zie: VAN OE
VELEN, A., «De wet van 30 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 3 november 1967 betreffende het 
loodsen van zeevaartuigen: te verregaande aansprakelijkheidsvrijstelling en een ongehoord verre retroacti
viteit», R. W., 1988-89, 946-959; LIBERT, H., «De loods: dank zij een ongelukkige wet een beroep in de 
juridische kijkern, R. W., 1988-89, 1244; VAN OEVELEN, A., «Nawoord op de reactie van prof. H. LI
BERT», R. W., 1988-89, 1245). Volgens het Arbitragehof tast de retroactiviteit van de wet weliswaar het 
beginsel van rechtszekerheid aan, maar is zij verantwoord omdat de wetgever enerzijds de aansprakelijk
heidsregeling heeft willen behouden die hij in 1967 niet had willen wijzigen en die in de rechtspraak voor 
1983 alsmede in de rechtsleer werd afgeleid uit art. 5 van de Loodswet van 1967 en uit art. 64 en 251 Zeewet, 
en anderzijds zich bekommerd heeft om de aanzienlijke budgettaire gevolgen die op onvoorziene wijze voor 
de betrokken overheden voortvloeien uit de wijziging van de rechtspraak (Arbitragehof, 5 juli 1990, R. W., 
1990-91, 291). 

24. zie Memorie van Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1988-1989, nr. 536/1. 
25. Zie Cass., 13 januari 1976, R.H. V., 1976, 539; Jur.Anvers, 1977-78, 304 en R. W., 1976-77, 1695; 

TRICOT, L., noot onder Corr.Rb. Mechelen, 17 juni 1948, Jur.Anvers, 1949, 151. 
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260. Art. 47 Zeewet huldigt het beginsel van de beperking van aansprake
lijkheid (26) en geeft daarmee onmiddellijk aan dat ook anno 1989 het aban
don nog steeds als een van de hoekstenen van het zee- en binnenvaartrecht 
moet warden beschouwd. Toch wordt het steeds moeilijker de rechtvaardi
ging ervan te vinden in het hogergenoemde beginsel van de zakelijke aan
sprakelijkheid, nu door de nautische evolutie en de hoogwaardige techno
logische mogelijkheden, de risico's van de scheepvaart in vergelijking met 
de landrisico's van andere bedrijfstakken niet veel grater zijn (27). Ook is 
de link met het oorsprankelijk gedachtegoed van de zakelijke aansprake
lijkheid, geconcretiseerd in de personalisatie van het schip, voorgoed ver
dwenen (28), nu voortaan ook de afstand van de waarde van het schip, de 
vracht en het toebehoren niet langer mogelijk is. 

261. Het bestaansrecht van het abandon was de laatste jaren dan ook meer 
en meer ter discussie komen te staan in de rechtsleer. In het bijzonder wordt 
eraan verweten een exorbitant privilege in het leven te raepen, daar waar 
de risico's verbonden aan het maritiem vervoer niet veel grater zijn dan de
ze in andere sectoren van de economie (29). Door de voorstanders ervan 
wordt de rechtvaardiging van het behoud van het systeem meer en meer 
gezocht bij de (moeilijke) verzekerbaarheid van de maritieme risico's (30), 
al gaat dit argument moeilijk op voor de binnenvaart, waar in het algemeen 
de risico's niet zeer hoog zijn. Veeleer dient het behoud van het systeem o.i. 
verklaard te warden vanuit een conglomeraat van economische en psycho
Jogische factoren. Vanuit economisch oogpunt stimuleert de mogelijkheid 
tot beperking van aansprakelijkheid de scheepvaart in het algemeen en de 
scheepsbouw in het bijzonder. Psychologisch zou afschaffing ervan een ne
faste invloed kunnen uitoefenen op deze economische pluspunten. 

26. Volledigheidshalve weze opgemerkt dat de vraag of beperking van aansprakelijkheid mogelijk is, als
ook de omvang ervan, naar Belgisch recht beoordeeld wordt volgens de regel van de' lex loci delicti commis
si' (Cass., 17 mei 1957, Pas., 1957, I, 1111 en R.C.J.B., 1957, 192, noot VANDER ELST, R.; Cass. 23 
november 1962, R. W., 1962-63, 1197; Jur.Anvers, 1963, 306; Pas., 1963, I, 374; R.C.J.B., 1963, 223, noot 
RIGAUX, F.; Rev.dr.int.comp., 1963, nr. 7021; Kh. Oostende, 18 april 1961, Rechtspr.Antw., 1961, 207, 
noot L.V.S., Brussel, 26 februari 1965, Rechtspr.Antw., 1965, 149; a contrario: Brussel, 13 april 1961, 
R.W., 1962-63, 1202 en J.T., 1961, 387, noot VANDER ELST, R.). 

27. BUYL, P., «Beperkte aansprakelijkheid en verzekerbaarheid: twee variaties op hetzelfde thema?», 
in Liber amicorum Lionel Tricot, Antwerpen, Kluwer, 1988, 110. 

28. In het traditionele gedachtegoed van het abandon stood de scheepseigenaar zijn scheepsvermogen af 
en beperkte aldus het executieobject van de schuldeisers. Dit heeft sommige auteurs ertoe geleid te spreken 
van een 'beperking van het executieobject' (zie ROLAND, R., HUYBRECHTS, M. en ROLAND, S., o.c., 
95). Het vermogen van de scheepseigenaar werd aldus opgesplitst in een land- en zeefortuin, al bleef de 
scheepseigenaar ten opzichte van de schuldeisers met zijn integraal vermogen verbonden (Brussel, 26 maart 
1954, Jur.Anvers, 1954, 195). 

29. zie ondermeer LU REAU, P., «Fondament et evolution historique de la limitation de responsabilite 
des proprietaires de navires. L'opposition de l' administration», D.M.F., 1974, 703; VAN RAEPENBUSCH, 
S., o.c., nr. 5 en de aldaar aangehaalde argumenten pro en contra het behoud van het abandonrecht. 

30. CLETON, R., Zeerecht-Ontwikkelingen 1982-1985, Zwolle, I 985, 4; BUYL, P., o.c., 111. A contra
rio: PUTTFARKEN, H.J., Beschriinkte Reederhaftung, Hamburg, 1981, 5; RODIERE, R., «Le particula
risme du droit maritime», D.M.F., 1973, 265; CHAVEAU, P., «Quelques reflexions sur la limitation de 
la responsabilite de l'armateurn, Ann.de droit maritime et aerien, 1975, 13. 
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c.2) Aansprakelijkheidsbeperking en de toepasselijke wet. 

262. Volgens vaste Cassatierechtspraak heeft de aansprakelijkheid van de 
scheepseigenaar, onverschillig welke de grondslag van die beperking is, be
trekking op de wijze en de omvang van het schadeherstel (31). We verwij
zen hierbij naar datgene wat werd uiteengezet in het kader van de bespreking 
van de aanvaringen op de binnenwateren. Derhalve zal in geval van aanva
ring niet enkel de aansprakelijkheid maar ook de beperking ervan warden 
beoordeeld door de Belgische wet. Van de toepassing van deze 'lex loci de
licti regel' werd slechts eenmaal afgeweken, namelijk in een arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel van 13 april 1961 waarin de voorrang werd gege
ven aan de wet van de vlag. In casu ging het om een aanvaring tussen een 
Nederlands en een Noors zeeschip op de Nederlandse Scheide (32). In eerste 
aanleg was de Nederlandse wet als wet van de plaats van de aanvaring toe
gepast. Het Hof te Brussel oordeelde echter dat rekening dient gehouden 
te warden met het feit dat scheepsafstand en aansprakelijkheidsbeperking 
juridische instellingen zijn eigen aan het zeerecht en door de verschillende 
staten ter aanmoediging van de zeevaart en in het bijzonder van hun scheep
vaartondernemingen ingericht. Het Hof besloot dat de keuze van de wet 
van de vlag «de eenheid verzekert van de beperkingsregelen die het pand 
der schuldeisers beheersen, wanneer opeenvolgende aanvaringen in verschil
lende nationale waters zich zouden voordoen of wanneer samenloop van 
delictuele, quasi-delictuele en/of contractuele schuldvorderingen zou ont
staan - wat zich weliswaar terzake niet voordoet, maar een mogelijkheid uit
maakt waarmee bij het vastleggen van een stelregel rekening mag en zelfs 
moet gehouden warden». 

263. De door het Hof van Beroep toegepaste wet van de vlag heeft het voor
deel meer rechtszekerheid te bieden dan de lex loci delicti regel, daar toe
passing van de wet van de vlag het voordeel biedt dat, voorzover beperking 
volgens·deze wet toegelaten is, deze steeds op dezelfde wijze en tot eenzelf
de bedrag zal leiden. De lex loci delicti regel daarentegen kan er toe leiden 
dat !outer op grand van de toevallige omstandigheid van de plaats waar de 
aanvaring zich voordoet de scheepseigenaar nu eens wel, en dan weer niet 
zal mogen beperken of de ene maal tot een aanzienlijk lager bedrag dan de 
andere maal. Bovendien sluit de toepassing van de wet van de vlag het best 
aan bij de hogeruiteengezette gedachte dat het niet de scheepseigenaar is die 
voor het schadegeval aansprakelijk wordt geacht, maar in feite het schip 
zelf. De aansprakelijkheid kleeft dan ook aan het schip zelf, zodat het in 
wezen niet de scheepseigenaar is maar het schip dat al dan niet zijn 

31. Cass., 17 mei 1957, Pas., 1957, I, till en R.C.J.B., 1957, 192, noot VANDER ELST, R; Cass. 23 
november 1962, Pas., 1963, I, 374; R. W., 1962-63, 1198 en Rechtspr.Antw., 1963, 306; Kh. Oostende, 
18 april 1961, Rechtspr.Antw., 1961, noot L.V.S.: Brussel, 26 februari 1965, Rechtspr.Antw., 1965, 149. 

32. Brussel, 13 april 1961, R.W., 1962-63, 1202 en J.T., 1961, 387, noot VANDER ELST, R. 
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aansprakelijkheid kan beperken. Wat er ook van zij, de rechtspraak lijkt 
alsnog niet geneigd van de lex loci delicti regel af te stappen. 

c.3) De tot beperking gerechtigde personen. 

264. Art. 1 LLMC - Verdrag somt de personen op die gerechtigd zijn hun 
aansprakelijkheid te beperken. Ze worden ingedeeld in drie categorieen: de 
scheepseigenaar, de redders en de verzekeraars. Onder «scheepseigenaarn 
wordt niet enkel verstaan de eigenaar, maar tevens de bevrachter en beheer
der van een schip, alsmede degene in wiens handen de exploitatie ervan ge
legd werd (33). Onder «redder» wordt verstaan iedere persoon die diensten 
heeft bewezen rechtstreeks verband houdende met hulpverleningswerkzaam
heden, zoals deze worden opgesomd in art. 2, litt. d), e), en t). In de wet 
van 11 april 1989 werd de term «redder» vervangen door «hulpverlenern 
(34). Tenslotte, - en dit is nieuw - wordt voortaan het beperkingsrecht ook 
verleend, aan de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt voor vorderin
gen waarvoor overeenkomstig de regels van het LLMC - Verdrag beperking 
mogelijk is. Beperking is uiteraard ook mogelijk in hoofde van «een per
soon voor wiens handeling, onachtzaamheid of nalatigheid de scheepseige
naar of reder aansprakelijk is» (art. 1, lid 4 LLMC - Verdrag), hieronder 
verstaan de aangestelden. 

c.4) De beperkingsgronden. 

265. De vorderingen waarvoor thans beperking mogelijk is worden in art. 
2 LLMC - Verdrag opgesomd, met dit verschil dat voor de binnenvaart be
perking mogelijk is voor alle onder dat artikel genoemde vorderingen (art. 
273, 1° Zeewet), daar waar voor de zeevaart beperking voor de onder punt 
d) en e) opgesomde vorderingen uitgesloten werd (art. 47, par. 1 Zeewet) (35). 

266. Nieuw is dat voortaan de beperking kan worden ingeroepen voor vor
deringen om het even of ze op een overeenkomst dan we! op een onrecht
matige daad zijn gebaseerd, of krachtens een wettelijke bepaling. 

33. De Memorie van Toelichting spreekt van de 'scheepseigenaar, de reder, de reder exploitant, de hulp
verlener tijdens reddingsoperaties en hun aangestelden' (Gedr.St., Kamer, 1988, nr. 536/l, biz. 3). 

34. Met de termen redder en hulpverlener wordt duidelijk hetzelfde bedoeld, zoals uit art. 54 Zeewet blijkt. 
De wijziging van de term «redden> in « hulpverlenern is gebeurd op ad vies van de Raad van State (zie Advies 
R.v.St., Gedr.St., Kamer, 1988, nr. 536/l). De Franse term 'assistant' werd wel behouden. 

35. Deze mogelijkheid tot uitsluiting is voorzien door art. 18, lid l LLMC - Verdrag en beoogt de staten 
de mogelijkheid te bieden de belangen van de scheepvaart te verzoenen met die van de overheid die instaat 
voor het vrijmaken of vrijhouden van de openbare vaarwateren in het algemeen belang van de vrijheid en 
de veiligheid van de scheepvaart (zie: Memorie van Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1988, nr. 536/l, biz. 
11 ). Teneinde nochtans de commerciele aantrekkelijkheid van de Belgische havens niet in het gedrang te 
brengen, heeft de wetgever het opportuun geoordeeld een bijzondere regeling uit te werken, opgenomen 
in de artikelen 12 tot 18 van de wet van l l april 1989 onder de hoofding scheepvaartongevallen. Deze rege
ling geldt niet voor de binnenvaart. 
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In de nieuwe reglementering wordt voorts niet langer gebruik gemaakt van 
het begrip «slechte zeemanschap» (faute nautique), dat onder de oude re
glementering aanleiding heeft gegeven tot een omvangrijke rechtspraak (36). 
Tenslotte wordt voortaan, en nu ook voor de binnenvaart, het principe van 
de schuldvergelijking toegepast. Dit impliceert dat wanneer een persoon, die 
gerechtigd is zijn aansprakelijkheid te beperken, tegen de schuldeiser een 
vordering heeft die voorkomt uit dezelfde gebeurtenis, de respectieve vor
deringen met elkaar worden verrekend en de bepalingen m.b.t. de beper
king slechts van toepassing zijn op het eventuele saldo (37). 

267. De in art. 2 LLMC - Verdrag opgesomde vorderingen hebben betrek
king op: 

a) dood of letsel dan wel verlies of beschadiging van zaken (hieronder 
begrepen beschadiging van kunstwerken van havens, dokken en water
wegen, alsmede hulpmiddelen bij de navigatie), ontstaan aan boord van 
of in rechtstreeks verband met de exploitatie van het schip of met hulp
verleningswerkzaamheden, alsmede daaruit voortvloeiende schade; 

b) schade voortvloeiend uit vertraging bij het vervoer over zee van lading, 
passagiers of hun bagage (38); 

c) andere schade die voortvloeit uit inbreuk op andere rechten uit over
eenkomst, en die ontstaat in rechtstreeks verband met de exploitatie 
van het schip of hulpverleningswerkzaamheden; 

d) het volbrengen, verwijderen, vernietigen of het onschadelijk maken van 
een gezonken, vergaan, gestrand of verlaten schip, daarbij inbegrepen 
alles wat zich aan boord bevindt of heeft bevonden; 

e) het verwijderen of het onschadelijk maken van de lading van het schip 
(39); 

f) vorderingen van een andere persoon dan de aansprakelijke persoon 

36. Door de rechtspraak werd onder deze 'slechte zeemanschap' verstaan zowel de scheepvaartfouten, 
i.e. deze die in het sturen van hec schip gepleegd worden, als de in hec beheren van hec schip begane fouten, 
i.e. deze die het technisch beheer betreffen. Dit begrip is vreemd aan de verrichtingen die uitsluitend de 
lading van het schip betreffen (Cass., 2 oktober 1959, R.H. V., 1960, 100, Pas., 1960, 1, 145). Zie verder: 
Cass., 4 december 1947, Pas., 1947, 515 en Jur.Anvers, 1947, 390; Cass., 21 maart 1979, Arr.Cass., 1978-79, 
839). 

37. Art. 5 LLMC - Verdrag. Dit beginsel was reeds voorzien in het Verd rag van Brussel van IO oktober 
1957, doch niet in het Verdrag van Brussel van 25 august us 1924 en in de oude zeewet. In praktijk komt 
dit neer op het principe van de schuldvergelijking. 

38. De mogelijkheid tot beperking voor vertragingsschade is volledig nieuw en komt ook niet voor in 
de Haagse en Visbysche regels. 

39. Conform art. 2, par. 2 LLMC - Verdrag zijn vorderingen voor de verwijdering van het wrak of de 
lading niet aan beperking onderhevig wanneer de vordering voortvloeit uit een contract met de aansprake
lijke persoon i.e. de aansprakelijke scheepseigenaar. 
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met betrekking tot maatregelen die zijn genomen ter voorkoming of ver
mindering van schade, waardoor de aansprakelijke persoon zijn aan
sprakelijkheid overeenkomstig dit Verdrag kan beperken, alsmede ver
dere door zulke maatregelen veroorzaakte schade. 

268. Art. 3 LLMC - Verdrag somt vervolgens de vorderingen op waarvoor 
de beperking uitgesloten is. Het betreft de vorderingen: 

a) uit hoofde van hulpverlening of wegens bijdrage in averij-grosse (40); 

b) terzake van schade door verontreiniging door olie in de zin van het 
Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor ver
ontreiniging door olie. Op grond echter van art. 47, par. 2 Zeewet mag 
de scheepseigenaar voor dergelijke schade we! zijn aansprakelijkheid 
beperken overeenkomstig de bepalingen van het lnternationaal Verdrag 
inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreining 
door olie, en van de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969 
en van het Protocol bij dit V erdrag, opgemaakt te Londen op 19 novem
ber 1976. 

c) onderworpen aan een internationaal verdrag of nationale wetgeving, 
waardoor beperking van aansprakelijkheid voor kernschade geregeld of 
verboden wordt; 

d) tegen de eigenaar van een nucleair schip ter zake van kernschade. Der
gelijke schade wordt echter geregeld door het Verdrag betreffende de 
burgerlijke aansprakelijkheid inzake het vervoer over zee van nucleaire 
stoffen, opgemaakt te Brussel op 17 december 1971. 

e) van ondergeschikten van de scheepseigenaar of de redder, wier werk
zaamheden verband houden met het schip of de hulpverleningswerk
zaamheden, daaronder begrepen vorderingen van hun erfgenamen, recht
hebbenden of andere personen, die gerechtigd zijn zulke vorderingen in 
te stellen, indien de scheepseigenaar of redder volgens de wet die op de 
arbeidsovereenkomst van toepassing is, niet gerechtigd is zijn aanspra
kelijkheid voor zulke vorderingen te beperken, of indien hij zulks slechts 
kan doen tot een hoger bedrag dan dat bedoeld in art. 6. 

c.5) De uitsluiting van het beperkingsrecht. 

269. Op grond van art. 4 LLMC - Verdrag is geen beperking mogelijk, in
dicn bewezen wordt dat de schade in hoof de van de aansprakelijke persoon 
het gcvolg is van zijn persoonlijk handelen of nalaten, begaan hetzij 

4-0. Deze vorderingen waren reeds uitgesloten door bet Verdrag van Brussel van 10 oktober 1957. Het 
oude artikel 46 Zeewet daarentegen stond de scbeepseigenaar we! toe zijn aansprakelijkbeid te beper
ken voor bet deel in de averij-grosse dat te zijnen laste kwam. 
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met opzet zodanige schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met het be
wustzijn dat zodanige schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. Reeds 
in het Zeevaartverdrag van Brussel van 1924 alsook in het oude art. 46 Zee
wet was de mogelijkheid tot beperking uitgesloten in geval van persoonlijke 
fout van de scheepseigenaar (41). Ofschoon de wettekst dit niet zo stelde, 
werd echter alsdan door de rechtspraak de beperkingsmogelijkheid enkel 
uitgesloten voorzover het om een opzettelijk gepleegde fout ging. In alle an
dere gevallen werd de persoonlijke fout als een nautische fout beschouwd, 
waarvoor beperking mogelijk bleef (42). 

c.6) De beperkingsbedragen. 

270. Voor de binnenvaart worden de aansprakelijkheidsgrenzen vermeld in 
art. 6 LLMC - Verdrag alsook de grondslag van de berekening vastgesteld 
door de Koning, die overigens bevoegd is deze gegevens ten alien tijde aan 
te passen, rekening houdend met de economische toestand (art. 273, par. 
3). Het begrip «economische toestand» wordt in de wet zelf niet verder geex
pliciteerd. Uit de Memorie van Toelichting (43) blijkt dat dit begrip werd 
overgenomen uit art. 1409 Ger.W., met de bedoeling de Koning een maat
staf ter hand te doen, die Hem moet toelaten alle omstandigheden en facto
ren te laten meespelen om tot aanpassing over te gaan. 
De bevoegdheid van de Koning is, aid us de wetgever, niet arbitrair. Door 
de Raad van State werd voorgesteld de woorden «met de economische 
toestand» te vervangen door de bewoordingen «met de schommelingen van 
het indexcijfer van de consumptieprijzen» (44). Door de wetgever werd hierop 
niet ingegaan nu de beperkingsbedragen «geen enkel verband houden met 
het indexcijfer der consumptieprijzen, maar we! met de prijzen, gang
baar in de betrokken economische sector (45)». 

271. Aan te bevelen was in elk geval dat bij de vaststelling en aanpassing 
van de beperkingsbedragen rekening werd gehouden met de muntfluctua
ties, die het gevolg kunnen zijn zowel van de -of revaluaties, als van in -of 
deflatoire effecten, en die rechtstreeks invloed uitoefenen op de hoogte van 
de uitgekeerde bedragen. 

41. Art. 47 Zeewet voorzag echter dat indien de scheepseigenaar tegelijkertijd kapitein of schipper was 
hij zich niet mocht beroepen op de beperking van zijn aansprakelijkheid voor zijn verzuimen, tenzij deze 
voortspruiten uit gebrek aan zeemanschap en voor de verzuimen van de personen in dienst van het schip. 

42. zie o.a. Brussel, 25 januari 1968, Rechtspr.Antw., 1968, 342; Kh. Antwerpen, 17 oktober 1966, 
Rechtspr.Antw., 1967, 62; Brussel, 24 mei 1968, Rechtspr.Antw., 1968, 342; Kh. Antwerpen, 2 oktober 
1969, R. W., 1969-70, 867. 

43. Memorie van Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1988-89, nr. 635/1, biz. 10. 
44. Advies R.v.St., Gedr.St., Kamer, 1988-89, nr. 536/1, biz. 25. 
45. Memorie van Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1988-89, nr. 635/1, biz. 17. 
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Door de rechtspraak (46) werd immers steeds geweigerd met deze muntont
waardingen rekening te houden, enerzijds op grond van het stilzwijgen van 
de Zeewet van 1928 en de voorbereidende werkzaamheden ervan, anderzijds 
op grond van het in art. 1895 B. W. neergelegd beginsel van het nomina
lisme, conform hetwelk een verbintenis tot betaling van een bepaalde som 
in een bepaalde munt ongewijzigd blijft ondanks de waardefluctuaties van 
die munt (47). 

272. Bij K.B. van 27 november 1989 werden de bedragen voor de binnen
vaart vastgelegd (48). Met het mogelijk impact van muntontwaardingen 
wordt echter geen rekening gehouden. Wei worden de beperkingsbedragen 
gedifferentieerd op grond van de aard van het vaartuig en de exploitatiewij
ze ervan. De nieuwe reglementering ziet er als volgt uit (art. 2 K.B., par. I): 

a) m.b.t. vorderingen door dood of lichamelijk letsel: 

1) voor een vaartuig, niet bestemd tot het vervoer van goederen, i.h.b 
een passagiersschip: 10.000,- Bef. per kubieke meter waterverplaat
sing tot het vlak van de grootste diepgang; 

2) voor een vaartuig dat bestemd is voor het vervoer van goederen: 
10.000,- Bef. per ton laadvermogen van het vaartuig; 

46. Kh. Antwerpen, 29 november 1954, Rechtspr.Antw., 1955, 255, bevestigd door Brussel, IO januari 
1957, Rechtspr.Antw., 1957, 222. Het Hof overwoog dat «noch in de wettekst noch in de voorbereidende 
werken van voormelde wet (wet van 1928) verklaard wordt dat de vastgestelde som van 250 Helga's of 1.400 
frank met de latere wijzigingen van de goudwaarde van de munteenheid gepaard moet gaan; dat derhalve 
art. 46 paragraaf II Zeewet, gewijzigd door de wet van 25 november 1928 een maximumbedrag in nationale 
munt heeft vastgesteld waarop zekere schuldeisers in de door de wet bepaalde gevallen aanspraak mogen 
maken; dat zulk bedrag overeenkomstig het principe van art. 1895 B.W. niet vatbaar is voor wijziging». 
Deze rechtspraak wordt in de rechtsleer goedgekeurd (VAN RIJN, J., en HEENEN, J., «Le droit mariti
me», R.C.J.B., 1957, 213). 

47. Aldus poneert art. 1895 B.W. de regel 'een frank, is een frank', zoals deze door het Hof van Cassatie 
in zijn arrest van 27 mei 1926 werd aangenomen: «Malgre la depreciation de la valeur de la monnaie fiduci
aire dont le cours est force, la valeur egale de !'unite monetaire du franc est restee identique.» (Cass., 27 
mei 1926, Pas., 1926, I, 389). Ondertussen heeft het Hof zijn oorspronkelijk standpunt enigszins verlaten 
en geoordeeld dat het in de wettelijke munt vastgestelde bedrag van de aan de schadelijder verschuldigde 
bedragen moet berekend warden met inachtname van de wettelijke koopkracht van de munt op het bedoel
de gebied, op de datum van de rechterlijke beslissing (Cass., 27 juni 1974, Arr.Cass., 1974, 1222 en Pas., 
1974, I, 1125; zie ook Cass., I juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1056). Tevens wordt aan de rechter de verplich
ting opgelegd met de muntontwaarding en effectieve koopkrachtvermindering rekening te houden, op straf
fe van schending van art. 1382 B.W., dat een integrale schadevergoeding vereist (Cass., 20 juni 1977, 
Arr.Cass., 1977, I, 1053; Cass., 9 mei 1979, Arr.Cass., 1978-79, 1072). In geval van feitelijke muntont
waarding zal de economische waarde van de munt moeten warden gehanteerd (zie: RONSE, J., Schade 
en schadeloosstel/ing, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1954, 299, nr. 427.5). In concreto komt dit hier 
op neer dat schadevergoedingen moeten word en begroot in economische fr an ken, d.w .z. rekening houdend 
met de werkelijke koopkracht van de munt op het ogenblik waarop de rechter uitspraak doet. De toepassing 
van art. 1895 B.W. op het vlak van de onrechtmatige <laden is overigens betwistbaar (zie desbetreffend: 
SCHUERMANS, L., «lnflatie en vergoeding», R.G.A.R., 1978-79, 10090/1). Door verschillende auteurs 
wordt er namelijk op gewezen dat het slachtoffer van een onrechtmatige daad recht heeft op een volledig 
herstel van de schade, waarbij rekening wordt gehouden met de reele, economische waarde van de munt 
(zie RONSE, J., o.c., 299, nr. 427.5 en de verwijzingen naar rechtsleer aldaar). 

48. K.B. 27 november 1989 betreffende de uitvoering en inwerkingtreding van de wet van 11 april 1989 
houdende goedkeuring en uitvoering van diverse internationale akten inzake de zeevaart, B.S., I december 
1989. 
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3) voor een duw- of sleep boot: 35 .000,- Bef. voor elke KW van het 
vermogen van de voortbewegingswerktuigen; 

4) voor drijvende tuigen: hun waarde op het tijdstip van de schade
verwekkende gebeurtenis; 

b) m.b.t. alle andere vorderingen: de helft van de onder letter a) genoem
de bed rag en. 

Voor hulpverleners van binnenvaartuigen, die daarbij geen werkzaamheden 
verrichten vanaf een zeevaartuig of die daarbij uitsluitend werkzaamheden 
verrichten aan boord van het binnenvaartuig, worden de aansprakelijkheids
grenzen berekend volgens een laadvermogen van 350 ton (art. 2, par. 2 K.B.). 

273. Art. 3, par. 1 van het K.B. voorziet een aansprakelijkheidsplafond met 
betrekking tot vorderingen, voortkomend uit eenzelfde gebeurtenis, terza
ke van dood of letsel van passagiers van een vaartuig (49). Voor die vorde
ringen beloopt de aansprakelijkheidsgrens van de scheepseigenaar een bedrag 
van 5,5 miljoen Bef. per hoofd, vermenigvuldigd met het aantal passagiers 
dat het vaartuig op het moment van de gebeurtenis daadwerkelijk heeft ver
voerd. Deze grenzen kunnen niet lager zijn dan 36 miljoen Bef. per vaar
tuig en niet hoger dan: 

a) 150 miljoen Bef.: voor vaartuigen met max. 150 passagiers 
b) 300 miljoen Bef.: voor vaartuigen met max. 180 passagiers 
c) 600 miljoen Bef.: voor vaartuigen met meer dan 180 passagiers 

274. Belangrijk is dat voor hogergenoemde aansprakelijkheidsbedragen voor
taan niet enkel de binnenvaartuigen zelf in aanmerking komen, maar bo
vendien een aantal vaar- en drijvende tuigen, voor zover zij enkel op de 
binnenwateren (50) worden gebruikt. In concreto gaat het om (art. 1, par. 
1 K.B.): 

1 ° - vaartuigen geexploiteerd door een open bare overheid of door een 
openbare dienst, wie ook de eigenaar ervan is; 

- vaartuigen aangewend voor de pleziervaart of voor wetenschappelijk 
onderzoek; 

49. Hieronder verstaan «alle vorderingen uit dien hoofde ingesteld door of namens een aan boord van 
dat vaartuig vervoerde persoon: 

a) krachtens een overeenkomst tot het vervoer van passagiers of 
b) die, met toestemming van de vervoerder, een voertuig of levende dieren begeleidt, waaromtrent 

een overeenkomst van goederenvervoer is gesloten». (art. 3, par. 2 K.B.). 
50. Als binnenwateren worden beschouwd de wateren vermeld in art. 5, eerste lid van het Verdrag van 

Geneve van 29 april 1958 inzake de territoriale zee en de aangrenzende zone (goedg. bij wet 29 juli 1971, 
B.S., 2 februari 1972), alsmede de wateren behorend tot de havens, die worden omschreven door het politie
en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust. 
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- draagvleugelboten; 
- veerponten; 
- duwboten; 

2° drijvende tuigen als baggermolens, kranen, elevatoren en alle andere 
drijvende en verplaatsbare werktuigen en materiaal van soortgelijke 
aard; 

Zeilplanken en andere tuigen voor strandvermaak of waterrecreatie warden 
echter niet als vaartuigen of drijvende tuigen in de zin van art. I, par I van 
het K.B. beschouwd (art. I, par. 2 K.B.). 

c. 7) Beperking in de sleep- en duwvaart. 

275. Reeds in het kader van de bespreking van de aanvaringen op binnen
wateren hebben we gewezen op de bijzondere positie van de sleep- en duw
vaart met betrekking tot hun aansprakelij kheid naar aanleiding van 
aanvaringen. We herinneren er hier aan dat, in tegenstelling tot de duw
vaart, de 'sleeptrein' geen universitas uitmaakt, waarvan alle deelnemers col
lectief aansprakelijk zijn voor de schade aan derden veroorzaakt (51 ), waaruit 
volgt dat zelfs indien de sleepboot en sleepschip aan dezelfde eigenaar toe
behoren, deze laatste zijn aansprakelijkheid mag beperken tot de afstands
waarde van de sleepboot, zelfs zo hij tegelijkertijd oak kapitein van het 
sleepschip is (52). De gesleepte schepen kunnen slechts aansprakelijk war
den gesteld zo zij persoonlijk een fout of nalatigheid hebben begaan (53). 
Indien nochtans niet de sleepboot maar het sleepschip de leiding van de sleep 
had, is ten aanzien van de schadelijder het sleepschip wel samen met de sleep
boot aansprakelijk, wanneer het sleepschip niets gedaan heeft om de fou
ten van de sleepboot te voorkomen of te verhelpen (54). 

276. Waar duwboot en duwbakken wel als een universitas warden beschouwd 
(55), brengt de door een onderdeel van de duweenheid gepleegde fout de 

51. Gent, 17 november 1967, R. W., 1967-68, 1151. 
52. Brussel, 15 december 1967, R. W., 1967-68, 1236 (de scheepseigenaar was enkel kapitein van de sleep

boot); Kh. Antwerpen, 9 mei 1965; Rechtspr.Antw., 1970, 37 (hier was de eigenaar zowel kapitein van de 
sleepboot als van het sleepschip). ROLAND, R., HUYBRECHTS, M., en ROLAND, S., o.c., nr. 19 be
treuren dit standpunt. Zie desbetreffend voetnoot 154 onder hoofdstuk II. 

53. ROLAND, R., HUYBRECHTS, M., en ROLAND, S., o,c, nr. 19; VAN DOOSSELAERE, J., «Som
maires de decisions inedites recemment rendues en matiere d'abordage fluvial», Jur.Anvers, 1951, 300, II. 

54. Antwerpen, 23 juni 1975, Rechtspr.Antw., 1975-1976, 135. 
55. Antwerpen, 15 november 1951, Rechtspr.Antw., 1955, 121 en R. W., 1952-53, 2274. 
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aansprakelijkheid van de gehele duweenheid mee (56). Ook al worden de 
kapitein en het scheepsvolk van de duwboot niet de aangestelden van de 
eigenaar van de duwbak in de zin van art. 1384 B. W., toch zal deze laatste 
op grond van de bepalingen van art. 46, par. 1 en 273 Zeewet burgerlijk 
aansprakelijk worden gehouden (57). De aansprakelijkheid kleeft immers 
aan het schip zelf (58). Derden hoeven overigens niet na te gaan op welk 
onderdeel van de duweenheid de bemaningsleden zich bevinden (59) en kun
nen zich tegelijkertijd verhalen op de eigenaar van de duwboot en van de 
duwbak. De eigenaars van duwboot en duwbak zijn in solid um aansprake
lijk voor de aanvaringsschade, maar elk van hen kan zijn aansprakelijkheid 
op grond van art. 273 Zeewet beperken tot de afstandswaarde van het hem 
toebehorende vaartuig (60). 

d) Proceduriele voorschriften bij de aansprakelijkheidsbeperking. 

d.1) De vrije keuze tot vorming van een beperkingsfonds. 

277. De scheepseigenaar of hulpverlener die de beperking van aansprake
lijkheid wenst in te roepen, kan zijn intenties kenbaar maken door de vor
ming van een beperkingsfonds. Onmiddellijk weze echter opgemerkt dat de 
beperking van aansprakelijkheid ook zonder de vorming van een dergelijk 
fonds kan warden ingeroepen (art. 10 LLMC - Verdrag). Wei voorziet het 
LLMC - Verdrag (art. 10, eerste lid) dat een Staat, partij bij het Verdrag, 
in zijn nationale wet kan bepalen dat, wanneer een vordering wordt ingesteld 
bij een van zijn gerechten, een aansprakelijke persoon zich uitsluitend op 
het recht op beperking van aansprakelijkheid kan beroepen, indien een be
perkingsfonds is gevormd. Door de wet van 11 april 1989 wordt deze ver
plichting echter niet opgelegd, zodat de scheepseigenaar de keuze behoudt. 
Het beroep op de beperking van aanspakelijkheid houdt overigens geen er
kening van aansprakelijkheid in (61). 

d.2) Krachtlijnen van de procedure tot vorming van het beperkingsfonds. 

278. In aansluiting met de uitdrukkelijke bedoeling van het LLMC-Verdrag 
is er naar gestreefd de vorming van het beperkingsfonds zo snel mogelijk 
tot stand te brengen (62). 

56. Brussel, 3 november 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 205; Kh. Antwerpen, 29 september 1972, 
Rechlspr.Anlw., 1973, 477. 

57. Cass., II september 1951, Rechlspr.Anlw., 1951-52, 30en R. W., 1951-52, 1076; Antwerpen, 18 no-
vember 1981, R. W., 1982-83, 2274. 

58. ROLAND, R., HUYBRECHTS, M. en ROLAND, S., o.c., nr. 21. 
59. Kh Antwerpen, 29 september 1972, Rechtspr.An/w. 1973-74, 477. 
60. Antwerpen, 15 november 1951, Rechlspr.Anlw., 1955, 121 en R.W., 1952-53, 2274. 
61. art. I, lid 7 LLMC - Verd rag. Ofschoon niet uitgedruk t in de zeewet van 1928, werd deze regel niette

min door de rechtspraak algemeen aanvaard. 
62. tic: Gedr. SI., Kamer, 1988, nr. 536/I, bit. 6 
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De te volgen procedure is vastgelegd in de nieuwe artikelen 48 tot en met 
52 Zeewet, alsmede 11 en 12 LLMC - Verdrag. Voor deze regeling werd zo
veel mogelijk gebruik gemaakt van procedures die in de rechtspraktijk da
gelijks warden toegepast namelijk deze van het kort geding en deze van de 
vereffening-verdeling inzake faillissement (63). Ofschoon art. 11.1 LLMC 
- Verdrag de vorming van een beperkingsfonds heeft voorbehouden voor 
zeevorderingen, geldt volgens art. 9 van de wet van 11 april 1989 deze rege
ling echter ook voor de binnenvaart. 

279. Wie een beperkingsfonds wenst te vormen, dient hiertoe bij de voor
zitter van de rechtbank van koophandel die krachtens art. 627, 10° Ger. W. 
bevoegd is, een verzoekschrift (64) in te dienen <lat op straffe van nietigheid 
de vermeldingen dient te bevatten voorzien in art. 1026 Ger. W. Bij het ver
zoekschrift moet de verzoeker de door hem gewaarmerkte lijst van de hem 
bekende schuldeisers voegen ten aanzien van wie hij meent zijn aansprake
lijkheid te kunnen inroepen (65), alsmede alle stukken tot staving van de 
berekening van het wettelijk bedrag van de aansprakelijkheidsbeperking (art. 
48, par. 1 Zeewet). Alvorens op verslag van de vereffenaar beschikking te 
verlenen van de vorming van het beperkingsfonds (art. 48, par. 5 Zeewet), 
gaat de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel na of het opgegeven 
bedrag overeenkomt met het bedrag waartoe de aansprakelijkheid kan be
perkt warden. Is <lit niet het geval dan beveelt hij het stellen van een garan
tie, waarvan het bedrag overeenkomt met het bedrag waartoe de 
aansprakelijkheid kan warden beperkt, vermeerderd met een provisie voor 
dekking van de wettelijke interesten voor een door de voorzitter geschikt 
geachte tijdsduur (art. 48, par. 3 Zeewet). Eens het fonds, al dan niet na 
het stellen van garantie, gevormd is, kunnen de schuldeisers hun rechten 
nog enkel hierop doen gelden. 

280. Zodra de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar vaststaat, gaat de 
door de rechtbank aangestelde vereffenaar over tot uitdeling van het fonds 
aan de schuldeisers (art. 50, par. 1 Zeewet), na een ontwerp van verdeling 
opgemaakt te hebben (art. 51, par. 2 Zeewet) (68). 

63. Memorie van Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1988, nr. 536/1, biz. 6 
64. De indiening van een verzoekschrift houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in (art. 48, par. 2 

Zeewet). 
65. De woonplaats van de bekende schuldeisers dient hierbij slechts te worden vermeld als dit mogelijk 

is. De wetgever heeft hierbij rekening gehouden met het feit dat dit gegeven in de praktijk vaak onbekend 
is en heeft aldus willen vermijden dat het verzoekschrift wegens het ontbreken van een of meer dezer ver
meldingen nietig zou worden verklaard (zie: Memorie van Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1988-89, nr. 53611, 
biz. 7). 

66. De verzoeker en eventueel de curator van zijn faillissement moeten opgeroepen worden voor alle ver
richtingen van de procedure tot vereffening en verdeling van het beperkingsfonds (art. 49, par. 2 Zeewet). 

67. zie: Memorie van Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1988-89, nr. 536/l, biz. 7. 
68. In geval van betwisting van het ontwerp van verdeling doet de rechtbank van koophandel wier voor

zitter van het geding heeft kennis gen omen, uitspraak op verslag van de vereffenaar (art. 51, par. 2 in fine 
Zeewet). 
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De uitdeling van het fonds aan de schuldeisers geschiedt naar evenredigheid 
van hun bevestigde en geverifieerde schuldvorderingen. De betaling aan de 
schuldeiser maakt overigens een einde aan het vorderingsrecht tegenover de 
beperkende scheepseigenaar. Eens alle schuldvorderingen vereffend, komt 
het eventuele saldo van het fonds toe aan degene die het gevormd heeft, 
of zo deze ondertussen is failliet gegaan, aan de failliete boedel (art. 52 
Zeewet). 

d.3) Omrekening van in vreemde munt uitgedrukte bedragen. 

281. Indien de scheepseigenaar of de hulpverlener geen beperkingsfonds 
vormt, worden de bedragen van de beperkte aansprakelijkheid in de natio
nale munt omgerekend op de respectieve data van de betalingen (art. 53 Zee
wet). ls daarentegen we! een beperkingsfonds gevormd, dan worden de in 
vreemde munt uitgedrukte bedragen in de nationale munt omgerekend bij 
de verificatie, overeenkomstig art. 48, par. 3 Zeewet, van het bedrag waar
toe de scheepseigenaar wil beperken. Bestaat er voor de vaststelling van de 
vorming van het beperkingsfonds aanleiding tot verbetering, in de een of 
andere zin, van de omrekening in Belgische frank van het bedrag van de 
beperkte aansprakelijkheid, dan wordt die verbetering uitgesproken bij be
schikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel, die bepaalt 
binnen welke termijn de voorgeschreven maatregelen ten uitvoer worden ge
legd (art. 48, par. 6 Zeewet). 

1.3. Het hulp- of bergloon. 

282. De eigenaar van een binnenschip is een hulp- of bergloon verschuldigd 
aan diegene die, binnen bepaalde grenzen en beperkingen, een handeling 
tot helpen (assistance) of bergen (sauvetage) van het schip heeft gesteld. De 
desbetreffende regels zijn vastgelegd in titel VIII Zeewet (artt. 257 - 265) 
en gelden op grond van art. 278 Zeewet eveneens voor de binnenvaart. De 
basisregel ligt vervat in art. 257, lid 1 Zeewet en luidt dat «elke handeling 
tot helpen of bergen die een nuttige uitslag heeft opgeleverd aanleiding geeft 
tot een billij k loom>. 

283. Uit het voorgaande blijkt dat twee soorten handelingen tot betaling 
van een loon aanleiding kunnen geven, namelijk handelingen tot helpen en 
tot bergen. Men spreekt van helpen indien de handeling bestaat in een hulp 
aan een schip in gevaar, zonder dat echter deze gevaarstoestand zodanig is 
dat de bemanning van het geholpen schip niet !anger meester over dit 
schip is. Is dit meesterschap verdwenen, hetzij doordat de bemanning het 
schip reeds verlaten heeft, hetzij zich nog aan boord bevindt, maar in de 
onmogelijkheid is het schip nog te besturen, dan heeft men met berging 
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te maken (69). 

284. Het bedrag van het verschuldigde loon wordt door partijen bij over
eenkomst begroot, en bij gebreke daaraan, door de rechter (art. 261, lid 
1 Zeewet). Hetzelfde geldt voor de verhouding waarin <lat loon onder de 
bergers moet worden verdeeld en voor de verdeling onder de eigenaar, de 
gezagvoerder en de verdere personen, in dienst van elk der reddende sche
pen (art. 261, lid 2 Zeewet). Aldus heeft de kapitein van het bergingsschip 
recht op een gedeelte van het hulp- en bergloon <lat aan de scheepseigenaar 
toekomt. Dit recht vloeit niet voort uit het arbeidscontract van de kapi
tein (70). 

285. Loon is verschuldigd ook dan wanneer de hulp of berging heeft plaats 
gehad onder schepen, behorende aan dezelfde eigenaar (art. 260 Zeewet). 
Echter, geen loon is verschuldigd wanneer de verleende dienst geen nuttige 
uitslag oplevert (art. 257, lid 2 Zeewet). Hetzelfde geldt indien de bergings
werkzaamheden werden uitgevoerd in weerwil van het uitdrukkelijk en re
delijk verbod van het geholpen schip (art. 258 Zeewet). 

286. De sleepboot heeft alleen recht op loon voor het helpen of bergen van 
het gesleepte schip of <liens lading, wanneer door die boot buitengewone 
diensten zijn bewezen die niet beschouwd kunnen worden als begrepen in 
de sleepovereenkomst (art. 259 Zeewet). lndien tijdens de uitvoering van 
een sleepovereenkomst de sleepboot ten gevolge van overmacht buitenge
wone diensten levert die niet beschouwd worden als begrepen in de sleepover
eenkomst, handelt de sleepboot als een derde en heeft hij eventueel recht 
op hulploon (71). De sleepboot die een in nood verkerend schip ter hulp 
snelt en er in slaagt te verhinderen <lat het verder afdrijft, in afwachting <lat 
beter uitgeruste sleepboten het in veiligheid brengen, heeft recht op een 
hulploon beperkt tot de herstellingskosten die voortspruiten uit de tijdens 
de hulpverlening geleden schade (72). 

287. Het versch uldigde loon mag in geen geval de waarde der geredde za
ken overtreffen (art. 257, lid 3 Zeewet). In geval van betwisting over de hoe
grootheid van het hulploon, zal <lit worden vastgesteld door de rechter 
overeenkomstig de bepalingen van art. 263 Zeewet (73). Dit betekent <lat 
de rechter in de eerste plaats zal moeten kijken naar de bekomen uitslag, 
de moeite en de verdiensten van hen die hulp verleenden, het gevaar waar
aan het geholpen schip, zijn passagiers, bemanning en lading, alsmede 

69. SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., nr. 969 
70. Brussel, 18 mei 1970, R.W., 1970-71, 32. 
71. Scheids.Uitpr., 28 augustus 1974, Rechtspr.Antw., 1974, 239. 
72. Kh. Antwerpen, 21 januari 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 213. 
73. Brussel, 7 mei 1952, R. W., 1952-53, 13. 
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de bergers en het geredde schip hebben blootgestaan, de gebruikte tijd, de 
geleden kosten en schade en de door de bergers gelopen risico's van verant
woordelijkheid en andere, en tenslotte de waarde van het door hen gewaag
de materieel, waarbij desvoorkomend rekening wordt gehouden met de 
bijzondere bestemming van het hulpaanbrengende schip. Slechts in de tweede 
plaats wordt rekening gehouden met de waarde der geredde zaken (art. 263 
lid 1 Zeewet). Deze bepalingen gelden ook voor de verdeling voorzien bij 
art. 261, lid 2 Zeewet (art. 263, lid 2 Zeewet) (zie verder). 

288. Werd als een billijk loon beschouwd een bedrag van 20.000,- Htl. toe
gekend aan de eigenaar van een hulpbiedend vaartuig, dat speciaal uitge
rust was voor hulpverlening en dat zonder zelf risico's te !open, het in nood 
verkerend schip heeft leeggepompt - handeling die vijftien uren in beslag 
nam- terwijl men het lek dichtte en de koopwaar oversloeg, en dit alles zon
der enig gevaar dat het hulpkrijgend schip onmiddellijk zou zinken (74). 

289. De rechter kan het loon verminderen of doen verminderen indien blijkt 
dat de bergers door eigen schuld de berging of de hulp noodzakelijk hebben 
doen worden of zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal, heling of ande
re bedrieglijke feiten (art. 263, lid 3 Zeewet). 

290. Geen loon is verschuldigd door de geredde personen (art. 264, lid 
Zeewet). De redders van mensenlevens, die opgetreden zijn ter gelegenheid 
van het ongeval dat tot hulp- of bergingsdiensten aanleiding gaf, hebben 
recht op een billijk aandeel in het loon, aan de bergers van het schip, van 
de lading en van hun toebehoren toegekend (art. 264, lid 2 Zeewet). 

291. Elke hulp- of bergingsovereenkomst, op het ogenblik en onder de in
vloed van de nood gesloten, kan, ten verzoeke van een van de partijen, door 
de rechter vernietigd of gewijzigd worden, indien hij oordeelt dat de bedon
gen voorwaarden niet billijk zijn (art. 262, lid 1 Zeewet). Wanneer bewezen 
is dat de toestemming van een van de partijen mede een gevolg is van be
drog of van verzwijging, of wanneer het loon, in een of andere zin op bo
venmatige wijze buiten verhouding staat tot de bewezen dienst, kan de 
overeenkomst, ten verzoeke van de belanghebbende partij, door de rechter 
worden vernietigd of gewijzigd (art. 262, lid 2 Zeewet). 

74. Brussel. 25 november 1966. Rechtspr.Antw., 1967, 134. 
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2. De scheepsbemanning. 

2.1. De binnenschipper. 

2.1.1. Begrip 'binnenschipper'. 

292. Onder binnenschipper verstaat men 'diegene die met een binnenschip 
vaart'. Men onderscheidt daarbij de 'eigenschipper' en de 'zetschipper'. Daar 
waar de term 'zetschipper' gebezigd wordt in art. 1 W.A.B. en hieronder 
verstaan wordt «elke persoon die voor rekening van een ander met een bin
nenschip vaart», komt daarentegen de term 'eigenschipper' in de Belgische 
binnenvaartwetgeving niet voor. Toch geldt hij als een courant begrip in 
de praktijk en duidt hij op diegene die vaart met een schip waarvan hij eige
naar is. 

2.1.2 De toegang tot het beroep 'binnenschipper'. Voorwaarden. 

293. Het intern Belgisch rec ht voorziet geen specifieke voorschriften voor 
de uitoefening van het beroep van binnenschipper. Derhalve mag eenieder 
die zich daartoe geroepen voelt, verrichtingen van scheepvaart op de bin
nenwateren uitvoeren zonder dat daartoe enige bekwaamheidsvereiste wordt 
gesteld. In deze toestand zal echter in de nabije toekomst verandering ko
men nu op Europees vlak door de Raad van de E.E.G. op 9 november 1987 
een richtlijn werd uitgevaardigd met betrekking tot de voorwaarden voor 
de uitoefening van het beroep van goederenvervoerder over de binnenwate
ren (zie hoofdstuk 6). Bovendien werd recentelijk door de Belgische rege
ring een wetsontwerp ingediend betreffende het invoeren van een stuurbrevet 
voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Koninkrijk (75). 

2.1.3. Bezit van de vereiste boorddocumenten. 

294. Wie op de Belgische binnenwateren wil varen, dient in het bezit te zijn 
van een aantal boorddocumenten, die worden opgesomd in art. 8 A.S.R. 
(76). De verplichting rust op de binnenschipper-kapitein, d. w .z. zowel de 

75. Dit wetsontwerp bekwam ondenussen een gunstig ad vies van de Europese Commissie daar het in over
eenstemming is met de bedoelingen van de Europese Commissie zelf om een stelsel van wederzijdse erken
ning van vaarbewijzen in te voeren (Advies van de Commissie van 19 oktober 1989 gericht tot het Koninkrijk 
Belgie inzake een wetsontwerp betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheep
vaartwegen van het Koninkrijk, P.B., L. 312/59 van 27 oktober 1989). Met dit doel werd overigens door 
de Commissie reeds een soorstel tot richtlijn geformuleerd (Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake 
de wederzijdse erkenning van nationale vaarbewijzen voor het besturen van schepen in het beroepsgoede
rensenoer over de binnenwateren, P.B., C. 12017, van 7 mei 1988 (COM (88) 171 def.)). 

76. Zoals vervangen door K.B. 31oktober1953 tot wijziging, ter zake van het meten en slepen der vaar
tuigen, san het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende reglement betreffende de politie en de 
scheepsaart der bevaarbare waternegen onder beheer van de Staal, B.S., 15/16/17 november 1953. Gelijk
aardige bepalingen zijn terug te vinden in art. 9 Reglement Zeekanaal Brussel-Rupel en art. 48 Reglement 
voor de Beneden-Zeeschelde. 
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eigenschipper als de zetschipper (art. 8, lid 2 A.S.R.). Het betreft volgende 
documenten : 

1° een exemplaar van de laatste uitgave der brochure: Voorschriften betref
fende de politie en de scheepvaart, en van alle niet vervallen addenda, 
uitgegeven door de Exploitatiedienst der scheepvaartwegen (77); 

2° de in goede staat bewaarde meetbrief betreffende een meting die van 
niet meer dan 10 jaar geleden dateert, afgegeven (78) (79): 

a) hetzij door een Belgische scheepsmeter, overeenkomstig art. 72, lid 3, 
of art. 74, lid 2 A.S.R; 

b) hetzij door de bevoegde autoriteiten van een der andere Staten die 
door het Verdrag van 27 november 1925 zijn gebonden, krachtens 
voorschriften die in overeenstemming zijn met de bepaling van dat 
verdrag en het aanhangsel er van; 

3° een vaarvergunning en, wanneer de reis over een waterweg gaat die 
onder het stelsel der scheepvaartrechten valt, een kwijtschrift blijkens 
hetwelk deze rechten zijn betaald; 

4° eventueel, een of meer cognossementen, overeenkomstig de voorschrif
ten van art. 87, par. 1, lid 3; 

5° een naamlijst met de vermelding voor elk lid van de bemanning van 
naam, voornaam, geslacht, datum en plaats van geboorte, nummer en 
plaats van uitreiking van het officieel identiteitsbewijs, en functie aan 
boo rd; 

6° indien het vaartuig gebruikt wordt voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen (80): 

a) hetzij een bijzonder certificaat, afgegeven overeenkomstig de bepa
lingen van het bijzonder reglement nopens het vervoer van brand
bare vloeistoffen over de binnenwateren, goedgekeurd bij besluit 
van de Regent van 1 augustus 1948 en gewijzigd bij besluit van de 
Regent van 3 juli 1950; 

77. Het verschijnen van elke nieuwe uitgave der brochure of van elk nieuw addendum alsook de plaatsen 
waar de publicaties te koop zijn, worden aan de schippers ter kenn.is gebracht door aanplakking op bepaal
de sluizen. 

78. Zoals gewijzigd door art. 2 K.B. 12 juli 1957 tot wijziging, wat het inschrijven, het meten en het slo
pen der vaartuigen betreft, van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935, houdende reglement betreffende 
de politie en de scheepvaart op de waterwegen onder beheer van de Staat, B.S., 22123124 juli 1957, err. 
3 august us 1957. 

79. In uitzonderlijke gevallen en op aanvraag van de schipper kan de Hoofdingenieur-Directeur van de 
Exploitatiedienst der Scheepvaartwegen evenwel schriftelijk dispensatie verlenen om met een ledig varend 
schip en zonder meetbrief een bepaalde reisweg af te leggen. Deze aanvraag vermeldt de redenen waarop 
zij steunt, deaf te leggen weg, de maximum tonnemaat, lengte, breedte, waterverplaatsing en motorvermo
gen van het schip alsook de naam en het adres van de eigenaar van het schip. 

80. zoals gewijzigd door art. I. K.B. 25 juli 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 
1935 houdende algemeen reglement van de scheepvaartwegen van het Koninkrijk, B.S., 19 augustus 1977. 
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b) hetzij een, overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn, ADNR-reglement ge
noemd, afgegeven tijdelijk certificaat van goedkeuring, eventueel 
vergezeld van een bijzondere machtiging voor het vervoer van som
mige gevaarlijke produkten. 

295. De schipper moet genoemde stukken vertonen op elke vordering van
wege de agenten van de waterweg en van de ambtenaren belast met het in
nen_ van en het toezicht op de scheepvaartrechten. Desnoods dient hij zich 
daartoe aan wal te begeven. Aan boord moet hij de naamlijst vertonen sa
men met de officiele identiteitsbewijzen van de aanwezige bemanningsleden 
(art. 8, lid 2 A.S.R.). 

296. Aan boord van elk vaartuig, met uitzondering van een open klein vaar
tuig (81), waarop het reglement voor de Beneden-Zeeschelde van toepas
sing is, moet een bijgewerkt exemplaar van dit reglement aanwezig zijn. Het 
moet op eerste aanvraag van een ambtenaar belast met het toezicht op de 
naleving van het reglement, ter inzage worden gegeven. Voor de vaart op 
het Zeekanaal Brussel-Rupel dient de kapitein van het schip steeds in het 
bezit te zijn van een exemplaar van onderhavig reglement, alsmede van de 
documenten, opgesomd onder 1°-5° van art. 8 A.S.R. (zie hoger). 
Deze reglementen en dokumenten moeten worden getoond op elke vorde
ring van de bevoegde personen. De kapitein moet zich daartoe aan wal be
geven (art. 9, par. 4). 

2.2. De minimumbemanning. 

2.2.1. Toepasselijke wetgeving. 

297. Teneinde toegelaten te worden tot de vaart op de Belgische binnenwa
teren, dient elk binnenschip voorzien te zijn van een minimumbemanning, 
die varieert naargelang de aard en grootte van het schip. Deze bemannings
voorschriften zijn neergeschreven in art. 5 A.S.R. (82) en gelden voor elk 
binnenschip dat de Belgische binnenwateren bevaart, derhalve ook voor 
vreemde binnenschepen (83). Ze zijn tevens van toepassing voor de vaart 
op het Zeekanaal van Brussel naar de Rupel (art. 6 Reglement Zeekanaal 

81. Hieronder wordt verstaan een vaartuig met een lengte van minder dan 20 m., uitgezonderd een sleep
boot (art. I, par. 2,7). 

82. Zoals gewijzigd bij Regentsbesluit 6 juli 1948 betreffende de minimumbemanning vereist aan boord 
der binnenschepen, B.S., 4 augustus 1948. In de titulatuur van dit Regentsbesluit wordt nochtans gesteld 
dat de vaststelling van de minimumbemanning der binnenschepen slcchts voorlopig wordl herzien ! Merk
waardig genoeg zijn bovendien, volgens de bewoordingen van het Regentsbesluit, de erin opgenomen be
manningsvoorschriften van toepassing op binnenschepen welke op de Belgische binnenwateren varen daar 
waar het K.B. van 15 oktober 1935 enkel van toepassing is op de waterwegen onder het beheer van de Staat ! 

83. Pol. Antwerpen, 12 juni 1986, T. Vred., 1988, 181. 
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Brussel-Rupel). Elk binnenschip waarvan de bemanning niet beantwoordt 
aan de voorwaarden van art. 5 A.S.R. kan worden tegengehouden tot op 
het ogenblik waarop de samenstelling van de bemanning conform is aan 
de reglementaire voorschriften (art. 5 V. A.S.R.). De verplichting opgelegd 
door wetten en reglementen, rust op de scheepseigenaar, niet op de schip
per (84). 

2.2.2. De vereiste minimumbemanning. 

298. Art. 5 A.S.R. maakt voor de bepaling van de bemanning onderscheid 
naargelang de aard van het binnenschip: 

A. Binnenschepen zonder mechanische middelen van voortbeweging. 
B. Motorschepen andere dan sleepboten. 
C. Stoomsleepboten. 
D. Motorsleepboten. 
E. Stoomsleepboten speciaal gebruikt voor het slepen van zeeschepen. 
Ebis. Motorsleepboten speciaal gebruikt voor het slepen van zeeschepen. 

A. Binnenschepen zonder mechanische middelen van voortbeweging 
(art. 5 I.A. A.S.R.). 

Laadvermogen in metrieke tonnen 

van 15 t. tot en met 400 t. 
(gemeten bij 1,90 m. inzinking) (85) 
van meer dan 400 t. tot en met 750 t. 
van meer dan 750 t. tot en met 1.000 t. 
van meer dan 1.000 t. tot en met 1.500 t. 
van meer dan 1.500 t tot en met 2.000 t. 
van meer dan 2.500 t. tot en met 3.000 t. 
boven 3.000 t. 

Bemanning 

scheepsjongen 

matroos of 2 scheepsjongens 
matroos 
matroos en 1 scheepsjongen 

2 matrozen 
2 matrozen en 1 scheepsjongen 
3 matrozen 

De hierboven vastgestelde minimumbemanning wordt versterkt met een ma
troos aan boord van binnenschepen van meer dan 750 t. die niet voorzien 
zijn van mechanische middelen voor de bediening der zware ankers (art. 5 
I.A., lid 2 A.S.R.). 

84. Rb. Antwerpen, 20 maart 1969, Jur.Anvers, 1969, 340. 
85. De meting op 1,90 meter inzinking is enkel vermeld onder de eerste categorie schepen en geldt derhal

ve enkel voor deze categorie. De tekst van art. 5B A.S.R. is niet voor interpretatie vatbaar (zie Corr. Rb. 
Antwerpen, 31° Kamer, 23 juni 1989, onuitg.). 
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Gedurende de tijdperken van 'hoogwater' op de rivieren wordt de aanwe
zigheid van een matroos vereist op de niet-gesleepte schepen met een laad
vermogen van 175 tot 400 ton (gemeten bij 1,90 m inzinking) (art. 5 I.A., 
lid 3 A.S.R.). Deze tijdperken van 'hoogwater' worden vastgesteld door de 
hoofdingenieur van Bruggen en Wegen, directeur van het ressort. Zijn beslis
singen worden ter kennis van de betrokkenen gebracht door middel van aan
plakbrieven, uitgehangen op de daartoe gewoonlijk gebruikte plaatsen der 
scheepvaartwegen (art. 5 I.A., lid 4 A.S.R.). 

B. Motorschepen andere dan sleepboten (art. 5 I B. A.S.R.). 

Laadvermogen in metrieke tonnen 

van 15 t. tot en met 350 t. 
(gemeten bij 1,90 m. inzinking) 
van meer dan 350 t. tot en met 750 t. 
van meer dan 750 t. tot en met 1.500 t. 

Bemanning 

I scheepsjongen 

I matroos 
I matroos en I scheepsjongen 

De motorschepen met een laadvermogen van meer dan 1.500 t. moeten 
minstens dezelfde dekbemanning hebben als de schepen met hetzelfde laad
vermogen zonder mechanische middelen van voortbeweging (art. 5 l.B., lid 
2 A.S.R.). 

De minimumbemanning wordt met een machinist versterkt zo de toestellen 
voor het drijven van motor en roer zich niet op het dek bevinden en niet 
gemakkelijk kunnen bediend worden van op de post van de schipper. Inge
val de aanwezigheid van een machinist niet verplicht is doordat de normale 
bediening van de motor aan de schipper is toevertrouwd, moet deze met 
de werking en de bediening van de motor vertrouwd zijn. Daarenboven moet 
de matroos of de scheepsjongen voldoende op de hoogte zijn van de bedie
ning van de motor om deze desnoods te kunnen aanzetten of stilleggen (art. 
5 l.B., lid 3 A.S.R.). 

De minimumbemanning wordt voorts versterkt met een scheepsjongen aan 
boord van de motorschepen van meer dan 500 tot 750 ton die niet voorzien 
zijn van mechanische middelen van voortstuwing voor de bediening van de 
zware ankers. 

Gedurende de zogenaamde tijdperken van 'hoogwater' op de rivieren wordt 
de aanwezigheid van een matroos vereist op de motorschepen met een laad
vermogen van 150 tot en met 350 t. (gemeten bij 1,90 m inzinking). 
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C. Stoomsleepboten (art. 5 I.C. A.S.R.). 

Verwarmingsoppervlak (inwendig) 

minder dan 50 kub.m. 
van 50 kub.m. t/m 100 kub.m. 
meer dan 100 kub.m. 

Bemanning 

machinist (86) 
machinist en 1 matroos 
machinist, 1 stoker en 1 matroos 

D. Motorsleepboten (art. 5 l.D. A.S.R.) (87). 

Motorvermogen gemeten aan de rem 

van 40 P.K. en minder 
van meer dan 40 P.K. tot en met 125 P.K. 
van meer dan 125 P.K. tot en met 400 P.K. 
van meer dan 400 P.K. tot en met 700 P.K. 
van meer dan 700 P.K. 

Bemanning 

geen 
1 machinist (88) 
1 matroos en 1 machinist 
2 matrozen en 1 machinist 
2 matrozen en 2 machinisten 

De minimumbemanning van de door een opduwer voortbewogen binnen
schepen waarvan het aan de rem gemeten vermogen gelijk is aan of minder 
dan 40 P.K., is de hierboven onder litt. 5. I.A. voorgeschreven bemanning 
voor een gelijkwaardige tonnemaat. In dit geval is voor de opduwer geen 
minimumbemanning voorgeschreven (art. 5 l.D., lid 2 A.S.R.). 

86. Op voorwaarde dat het drijftoestel der machine op het dek staat en door de schipper gemakkelijk 
kan bediend worden. Zo deze voorwaarde niet vervuld is, wordt de bemanning met een scheepsjongen ver
sterkt. 

87. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op duwboten (zie: Pol. Antwerpen, 16 januari 1985, T. Vred. 
1986, 144). 

88. Behalve voor de sleepboten van 40 tot 60 P.K. wanneer zij voor een plaatselijke dienst gebruikt wor
den - baggerwerken niet inbegrepen - en de schippers houder zijn van een machtiging afgeleverd door de 
hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen van het ressort. 
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E. Stoomsleepboten speciaal gebruikt voor het slepen van zeeschepen. 

Verwarmingsoppervlak (inwendig) 

minder dan 90 kub.m. 

van meer dan 90 kub.m. t/m 120 kub.m. 

van meer dan 120 kub.m. t/m 150 kub.m. 

van meer dan 200 kub.m. 

Bemanning 

I machinist, I stoker, en 
I matroos 
I machinist, I stoker, en 
2 matrozen 
I machinist, 2 stokers en 
2 matrozen. 
2 machinisten, 3 stokers en 
2 matrozen. 

E.bis. Motorsleepboten speciaal gebruikt voor het slepen van 
zeeschepen (89). 

Motorsleepboten die ter beschikking zijn van zeevaartuigen voor bet as
sisteren, slepen, redding en berging: een stuurman, een motorist en een ma
troos. De Minister die het Bestuur der Waterwegen in zijn bevoegdheid heeft 
wordt gemachtigd om een hogere minimumbemanning vast te stellen indien 
hij het nodig acht om de veiligheid te verzekeren. 

2.2.3. Vereiste kwalificaties. 

299. Het Belgisch intern recht voorziet omzeggens geen bepalingen betref
fende de opleiding en kwalificaties voor het binnenvaartpersoneel. De eni
ge bepalingen die er zijn, zijn deze van art. 5 II A.S.R. en hebben enkel 
betrekking op de minimumleeftijd voor elke categorie: 

schipper : 21 jaar 
stuurman: 21 jaar 
matroos : 17 jaar 

nadat zij minstens twee jaren de binnenvaart hebben beoefend als lid van 
een dekbemanning. Wanneer de bemanning verschillende matrozen telt, mag 
een dezer door twee scheepsjongens vervangen worden. 

- scheepsjongen: 

a) 16 jaar, indien de scheepsjongen de enige helper van de schipper is; 

89. 1oa1' gewijzigd door K.B. 28 maart 1988 tot wijziging van het K.B. 15 oktober 1935 houdende alge
mccn rcglcment der 'checpvaartwegen van het koninkrijk, B.S., 14 april 1988. 
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in dit geval moet de scheepsjongen minstens twee jaar de binnenvaart 
als lid van een dekbemanning beoefend hebben; (90) 

b) indien de minimumbemanning uit twee scheepsjongens bestaat, moet 
een dezer minstens 15 jaar oud zijn, en minstens een jaar de binnen
vaart als lid van een dekbemanning beoefend hebben; 

c) 14 jaar, indien de minimumbemanning benevens de scheepsjongen 
minstens een matroos omvat. 

machinist: 21 jaar 
assistent-machinist: 18 jaar 
stoker: 16 jaar 

300. Voor het bepalen van de minimumbemanning mogen geen andere be
namingen gebruikt worden dan schipper, stuurman, matroos, scheepsjon
gen, machinist, assistent-machinist en stoker. Voor de interpretatie van het 
woord schippersknecht, dat niet is opgenomen in het A.S.R., wordt verwe
zen naar Hoofdstuk 4. 

3. De arbeidsovereenkomst wegens dienst op een binnenschip. 

3.1. Toepassingsgebied van de wet van 1 april 1936 (W .A.B.) (91) 

301. De wet van l april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op 
een binnenschip (W.A.B.) (92) is van toepassing telkens het een arbeids-

90. Aldus gewijzigd door art. I K.B. 15 september 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 
oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, B.S., 13 oktober 1978. 

91. Wet I april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, B.S., 16 april 1936, 
gewijzigd door: Wet 27 juli 1955 tot wijziging van de wet van I april 1936 op de arbeidsovereenkomst we· 
gens dienst op binnenschepen, B.S., 6 augustus 1955; Wet 10 december 1962 tot wijziging van de wetten 
van 10 maart 1900 op het arbeidscontract, van 20 juli 1960 tot invoering van het gewaarborgd weekloon, 
van de wetten betreffende het bediendencontract geordend bij het koninklijk besluit van 20 juli 1955 en 
van de wet van I april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, B.S., 15 december 
1962. Wet 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, 
B.S., 31december1962; Wet 21november1969 tot wijziging van de wetgeving betreffende de arbeidsover
eenkomsten, B.S., 9 januari 1970; K.B. 17 juli 1972 tot wijziging van de wet van I april 1936 op dear
beidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, B.S., 3 augustus 1972; Wet 19 december 1979 tot wij
ziging van de wet van I april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, B.S., 19 
februari 1980; K.B. nr. 465 van I oktober 1986 houdende verlenging van de periode waarin sommige werk
nemers in geval van arbeidsongeschiktheid recht hebben op loon ten laste van hun werkgever, B.S., 18 ok
tober 1986, bekrachtigd bij art. 6, 3° Wet 15 december 1986 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten 
vastgesteld ter uitvoering van artikel I van de wet van 27 maart 1986 tot toekenning van bepaalde bijzonde
re machten aan de Koning, B.S. 19 december 1986. 

92. Voor deze wet werd de arbeidsovereenkomst voor binnenschippers geregeld door de Algemene Ar
beidsovereenkomstenwet van IO maart 1900 die ondertussen vervangen is door de Wet 3 juli 1978 betreffen
de de arbeidsovereenkomsten, B.S., 22 augustus 1978, err. 30 august us 1978. Deze laatste regelt echter niet 
de arbeidsovereenkomst voor binnenschippers, waarop de W.A.B. van toepassing blijft. In de optiek van 
de toenmalige wetgever moet de W .A.B. word en opgevat als «een keure, die op systematise he en rationele 
wijze de contractuele betrekkingen regelt die de reder of de eigenaar van schepen verbindt met het personeel 
welk hij voor de dienst van zijn schepen gebruikt» (zie: Hand., Kamer, 28 november 1935, 85). 
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overeenkomst betreft wegens dienst op een Belgisch (93) binnenschip (94), 
onverschillig waar de overeenkomst wordt gesloten en van welke nationali
teit de aangeworvene is (art. 2, eerste alinea W .A.B.), doch op voorwaarde 
dat dit schip voor winstgevende verrichtingen van scheepvaart wordt gebe
zigd (95). Overigens geldt de wet voor eenieder die op het binnenschip te
werkgesteld wordt. Dit is niet enkel de kapitein-zetschipper, i.e. elke 
natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van een antler met een bin
nenschip vaart (art. I, 3° W.A.B.), maar ook elke matroos, zijnde elke per
soon, die mits betaling van een salaris, zich verbindt een binnenschip te helpen 
varen (art. I, 4° W.A.B.) (96). Essentieel is enkel dat de arbeid op een Bel
gisch binnenschip wordt verricht. Wordt de arbeid op een vreemd binnen
schip uitgevoerd, dan geldt de wet niet, zelfs niet indien de overeenkomst 
binnen het Rijk door een persoon van Belgische nationaliteit gesloten wordt 
(art. 2, tweede alinea W.A.B.). 

302. De bepalingen van de W .A.B. zijn van gebiedende aard. Dit volgt uit 
art. 2 W.A.B. krachtens hetwelk de bepalingen van de wet toepasselijk zijn 
«op elke arbeidsovereenkomst wegens dienst op een Belgisch binnenschip». 
Art. 3 W .A.B. (97) voegt hier aan toe dat de bepalingen van de arbeids
overeenkomst die strijdig zijn met het bepaalde in art. 6, lid I en 2, en in 
de artikelen 20 tot 37 W.A.B., van rechtswege nietig zijn. Dit houdt in dat 
de rechter die in een concreet geval dient te oordelen over de geldigheid van 
bepaalde bepalingen van een arbeidscontract die blijken nietig te zijn met 
de,,,hogergenoemde voorschriften, verplicht is de nietigheid uit te spreken 
(98). 

93. Aangenomen wordt dal een binnenschip Belgisch is wanneer hel voor meer dan de helft van zijn waarde 
aan Belgen toebehoort (zie: Gedr.St., Kamer, 1933-34, nr. 211). 

94. Onder binnenschip word! in deze wet verstaan «elk onverschillig op welke wijze voortbewogen vaar
tuig van meer dan 3 metrieke ton inhoud, dat gewoonlijk voor winstgevende verrichtingen op de binnen
wateren word! gebezigd, daarin begrepen de sleepboten, veerboten, vlotten, baggervaartuigen, elevators en 
kraanschcpen en alle dergelijkc vaartuigen, zomede de tijdelijk op liggen bevrachte binnenschepen, doch 
niet de schepen bestemd voor de kust en de riviervisserij» (art. I, I 0 W .A.B.). • 

95. Dit volgt uit de definitie zelf van het binnenschip. lndien derhalve de arbeid wordt verricht op sche
pen die geen winstgevende verrichtingen van scheepvaart uitvoeren, maar uitsluitend gebruikt worden voor 
de behoeften var. een onderneming van opcnbare en private werken als werkinstrument, geldt de wet niet 
(zic: W.R. Beroep, 14 oktober 1940, Pas., 1941, Ill, 25). De term 'winstgevende verrichtingen van scheep
vaart' kwam reeds voor in art. I van het K.B. van IO mei 1927 waarbij de Schipperskamer werd opgericht 
voor de havenwerklieden, inbegrepen de werklieden der Naties, alsook voor het personeel van binnenvaart
schepen en de !eden van de bemanning der handelsschepen (K.B. IO mei 1927 houdende inrichting van een 
bijzondere kamer in den school van den werkrechtersraad van Antwerpen, B.S., 12 mei 1927). 

96. De werkgever wordt in de wet aangeduid met de term reder. Het betreft elke natuurlijke of rechtsper
soon die een binnenschip exploiteert, onverschillig welke rechtstitel hij op dat schip bezit (art. I, 2° W .A.B.). 
Het is derhalve niet vereist dat de werkgever tevem eigenaar van het schip is. 

97. Aldus vervangen bij art. I Wet 27 juli 1955. 
98. De gestrengheid van deze regel is begrijpelijk, wanneer men voor ogen houdt dat de redactie van deze 

wet in de ogen van de wetgever precies zekerheid en duidelijkheid heeft willen brengen in de betrekkingen 
tussen reders en schippers. Door de sanctie van de nietigheid in de wet zelf op te nemen, heeft de wetgever 
een waarborg willen inlassen om partijen ervan te weerhouden van de wetsvoorschriften af te wijken (zie: 
W.R. Beroep Luik, 14 oktober 1940, Pas., 1941, lll, 25). 
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303. Het betreft echter een betrekkelijke nietigheid, die enkel en alleen in 
het belang van de aangeworvene geldt (99). Dit kan warden afgeleid uit 
art. 3 bis W.A.B. (100), krachtens hetwelk de nietigheid van de overeen
komst niet kan warden ingeroepen ten aanzien van de rechten van de aan
geworvene die voortvloeien uit de toepassing van de wet wanneer arbeid 
wordt verricht ingevolge een overeenkomst nietig wegens inbreuk op de be
palingen die de regelen van de arbeidsverhoudingen tot voorwerp hebben. 

304. De Nederlandse en Franse tekst van de wet moeten aan boord van elk 
binnenschip ter beschikking gehouden warden en neergelegd in een plaats 
waar, op elk ogenblik, er kan kennis van warden genomen, zonder een 
anders toelating of tussenkomst te moeten vragen (art. 4 W.A.B.). 

3.2. Algemene voorschriften betreffende het arbeidscontract. 

3.2.1. Begrip en vorm arbeidsovereenkomst voor binnenschippers. 

305. De arbeidsovereenkomst voor binnenschippers kan gedefinieerd war
den als «de overeenkomst waarbij, een schipper/en of matroos, belast met 
de vaart en het onderhoud van een binnenschip, zich verbindt tegen loon 
en onder gezag, leiding en toezicht van een reder een arbeidsprestatie te ver
richten» (101). Zij moet schriftelijk en in minstens twee exemplaren, in het 
Nederlands of het Frans, naar keuze van de aangeworvene, warden aange
gaan. Zij moet bovendien gedagtekend zijn en door partijen ondertekend 
of tot betuiging van hun instemming, voorzien van een teken, dat door twee 
getuigen wordt gewaarmerkt (art. 5, lid 2 W .A.B.). Onder dagtekening ver
staat men de vermelding van dag, maand en jaar. 

306. De werkgever kan het bestaan en de voorwaarden van de arbeidsover
eenkomst slechts bij een geschrift bewijzen. De werknemer daarentegen mag 
zulks bewijzen door alle rechtsmiddelen, met inbegrip van vermoedens en 
getuigen (art. 5, lid 1 W.A.B.) (102). Het volstaat echter niet dat de werk-

99. JANSSENS, J., DE ROUCK, B. en STUER, J., De arbeidsovereenkomst voor binnenschippers, in 
Arbeidsrechl, e.d. BLANPAIN, R., 11-11-5; zie tevens Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van I april 
1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, Verslag, Gedr.St., Kamer, 1954-55, nr. 
23012. Uit de Memorie van Toelichting kon afgeleid warden dat beide partijen de nietigheid mochten inroe
pen (zie Memorie van Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1933-34, nr. 211). In de oudere rechtsleer bestond be
twisting over de juiste aard van deze nietigheid, namelijk nietigheid van open bare orde dan we! een betrek
kelijke nietigheid (pro nietigheid van openbare orde: DEITZ, R., o.c., nr. 131; pro betrekkelijke nietig
heid: SPEYER, P., «Een probleem van de wet op de arbeidsovereenkomst bij de binnenscheepvaart (wet 
van I april 1936))), R. W., 1317). In de eerste hypothese moet de rechter de nietigheid uitspreken, oak als 
partijen zelf ze niet inroepen. In de tweede hypothese daarentegen kan, maar moet, de rechter ze uitspreken 
indien een van de partijen het vraagt. 

100. Aldus ingevoegd bij art. 61 Wet 21 november 1969. 
101. JANSSENS, J., DE ROUCK, B. en STUER, J., o.c., 11-11-5. 
102. Aldus vervangen bij art. 2 Wet 27 juli 1955. 
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nemer, bij gebreke aan bestaan van een geschreven overeenkomst, beweert 
in ondergeschikt verband te werken van een werkgever. Hij dient het daad
werkelijk bewijs te leveren. De W.A.B. is immers niet van openbare orde, 
in die zin dat zij zich zou verzetten tegen het bestaan van een vennootschaps
overeenkomst tussen de reder van een binnenschip en de schepelingen (103). 

307. In regel wordt de arbeidsovereenkomst afgesloten tussen de reder en 
de aangeworvene. Omstandigheden kunnen er nochtans toe nopen dat de 
zetschipper, zelf een aangeworvene, tot aanwerving van een matroos dient 
over te gaan. Daarom voorziet art. 6, lid 4 W .A.B. dat deze overeenkomst 
wordt geacht rechtstreeks door de reder te zijn gesloten. Uiteraard is op der
gelijke overeenkomst de W .A.B. van toepassing. 

3.2.2. Bepalingen die de arbeidsovereenkomst moet bevatten. 

308. Elke arbeidsovereenkomst moet vermelden (art. 6 W.A.B.): 

1 ° de naam, de voornamen en de woonplaats van de partijen, de naam 
van het binnenschip en de aard van de diensten waarvoor de verbin
tenis wordt aangegaan, zomede of de overeenkomst gesloten is voor 
een of meer reizen, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd; 

2° het bedrag van het overeengekomen loon en de wijze van betaling van 
dit loon, zomede, in voorkomend geval, de bezoldiging voor de arbeid 
geleverd buiten de normale arbeidsduur, de plaats waar en de datum 
waarop de dienst aanvangt, de plaats waar en de datum waarop de ver
bintenis is aangegaan. 

3.2.3. De soorten arbeidsovereenkomsten. 

309. De wet voorziet vier soorten arbeidscontracten: 

- arbeidsovereenkomst voor een of meer reizen 
- arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur 
- arbeidsovereenkomst op de proef 
- arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 

310. De arbeidsovereenkomst voor een of meer reizen moet bepalen: de 
plaats en de datum van aanvang van de reis of van de eerste reis, de plaats 
waar de reis of de laatste reis zal eindigen, zomede de vermoedelijke duur 

103. W.R. Antwcrpcn, 25 maart 1952, R. W., 1953-54, 722. Zo zijn binnenschippers die vervoer verrich
tcn voor hcvrachtcr~ met wic 1ij in cigen naam overcenkomstcn sluiten, met een schip dat niet hun eigen
dom i~. maar waarvan zij de exploitatiekosten dragen, met de eigcnaar verbonden door een comrnissie

conce"icovereenkom't, en niet door een arheidsovereenkomst (Arhh.Antwerpen, 12 januari 1983, R. W .• 
1983-84, 2776-2779). 
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van de verbintenis (art. 7 W.A.B.). 

311. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur is deze die afgesloten 
wordt voor een bepaald aantal dagen, maanden, jaren. Daarom moeten in 
het contract uitdrukkelijk zijn aangewezen de datum waarop de verbintenis 
een aanvang neemt en de datum waarop zij ten einde loopt. Bepaalt de over
eenkomst niet de datum waarop zij ten einde loopt, dan wordt zij geacht 
voor een onbepaalde tijd te zijn aangegaan (art. 8 W .A.B.). De arbeids
overeenkomst op de proef wordt gelijkgesteld met de voor een bepaalde tijd 
gesloten arbeidsovereenkomst. Zij mag voor niet meer dan drie maanden 
worden aangegaan (art. 9 W .A.B.). Een minimumtermijn daarentegen is 
niet voorzien. Algemeen wordt echter aanvaard dat de minimumduur van 
de proeftijd ·een maand moet bedragen (104). 

312. Elke arbeidsovereenkomst die niet onder een van de vorige drie kan 
gerangschikt worden of waarin de hogergenoemde vermeldingen niet zijn 
opgenomen, dient van rechtswege als een arbeidsovereenkomst van onbe
paalde duur te worden beschouwd. Deze 'onbepaalde duur' betekent uiter
aard niet dat deze arbeidsovereenkomst eeuwigdurend is. De arbeidsover
eenkomst van onbepaalde duur kan immers steeds worden opgezegd over
eenkomstig de bepalingen van art. 29 W.A.B. (art. 10 W.A.B.) (105). 

313. In di en een arbeidsovereenkomst ten einde loo pt tijdens de uitvoering 
van een reis met het schip, worden echter de wederzijdse verplichtingen van 
partijen geacht verlengd te worden tot de aankomst van het schip in de ha
ven van bestemming of tot de terugkeer ervan in zijn thuishaven 
(art. 11, lid l W .A.B.). Deze regel geldt echter niet, indien de aangeworve
ne reeds een nieuwe overeenkomst heeft aangegaan, die moet aanvangen 
voor dat het schip de bestemmings-of thuishaven heeft bereikt, op voor
waarde dat de aangeworvene aan de reder ervan schriftelijk mededeling heeft 
gedaan, ten minste een maand voor de datum die is vastgesteld voor het 
aanvangen van de nieuwe overeenkomst (art. 11, lid 2 W.A.B.). 

3.2.4. De modellen van arbeidsovereenkomsten. 

314. Teneinde partijen te helpen bij de redactie van het contract, heeft de 
wetgever een drietal modellen voorzien (106). Er weze echter opgemerkt dat 
het gebruik van deze modellen geenszins verplicht is. Deze modellen vindt 
men terug op de volgende bladzijden. 

104. JANSSEN, J., DE ROUCK, B. en STUER, J., o.c., 11-12-13. 
105. Zoals gewijzigd door art. I Wet 19 december 1979. 
106. K.B. 4 juli 1936 betreffende de modellen van arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, 

B.S., 17 juli 1936. 
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MODEL A 

Type-arbeidsovereenkomst wegens dienst op een binnenschip, gesloten 
voor een of meer reizen. 

Tussen ondergetekenden (1) 
wonende te 
en (2) 
wonende te 
is overeengekomen als volgt: 

Eerstgenoemde neemt laatstgenoemde in dienst als (3) 
op het schip (4) .................... van 
met/zonder (5) mechanische drijfkracht, ten einde (6) 
reis(zen) te doen tussen 
(7) .................. en (8) en 

De eerste reis zal aanvangen te (9) 
de (10) 
en de laatste reis zal eindigen te (11) 

De vermoedelijke duur der overeenkomst bedraagt . 
dagen/weken (5). 

........... ton, 

Het overeengekomen loon is vastgesteld op ............ frank per reis. 

De uitbetaling van het loon zal geschieden bij het einde van elke reis/ 
om de week/ om de 15 dagen/ om de maand. (5) 

Het bijkomende werk zal vergoed worden tegen 
per uur/dag. (5) 

........ frank 

Voor alles wat in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk voorzien is, zullen 
de partijen zich houden aan de wet van 1 april 1936 op de arbeidsover
eenkomst wegens dienst op binnenschepen. 

In dubbel opgemaakt te (12) 
de (13) 19. 

Handtekening van de aangeworvene: Handtekening van de reder: 

(1) Naam en voornamen van de reder. - (2) Naam en voornamen van de aangeworvene. 
(3) Aanduiding van de aard der d1ensten, waarvoor de overeenkomst gesloten wordt (zetschipper, matroos, 

scheepsjongen, kapitein, mach1n1st, stoker, enz.) 
(4) Naam van het schip. - (5) Het overbod1ge schrappen. 
(6) Aantal reizen. - (7) Plaats van vertrek der reis (zen). 
(8) Plaats van bestemming. - (9) Plaats van vertrek der eerste reis. 

(10) Datum van vertrek der eerste re1s. - (11) Plaats van aankomst der laatste reis. 
(12) Plaats van ondertekening der overeenkomst. - (13) Datum van ondertekening der overeenkomst. 
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MODEL B 

Type-arbeidsovereenkomst wegens dienst op een binnenschip, gesloten 
voor onbepaalde duur. 

Tussen ondergetekenden (1) 
wonende te 
en (2) 
wonende le 
is overeengekomen als volgt: 

Eerstgenoemde neemt laatstgenoemde in dienst als (3) 
op het schip (4) .... van ...... ton, 
met/zonder (5) mechanische drijfkracht, voor een onbepaalde tijd. 

De dienst zal aanvangen te (6) 
de (7) 

Het overeengekomen loon is vastgesteld op ...... frank/ 
gulden/fr.fr. enz (5) per uur/dag (5) per dag/per week/per 15 dagen/per 
maand. (5) 

De uitbetaling van het loon zal geschieden om de week/om de 15 dagen/ 
om de maand. (5) 

Het bijkomende werk zal vergoed worden tegen 
per uur/dag. (5) 

' De wederzijdse opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt 

frank 

Voor alles wat in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk voorzien is, zullen 
de partijen zich houden aan de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereen
komst wegens dienst op binnenschepen. 

In dubbel opgemaakt le (8) 
de~) ... 19 .... 

Handtekening van de aangeworvene: Handtekening van de reder: 

(1) Naam en voornamen van de reder 
(2) Naam en voornamen van de aangeworvene. 
(3) Aanduiding van de aard der diensten. waarvoor de overeenkomst gesloten wordt (zetschipper, matroos, 

scheepsjongen, kapitein, machinist, stoker, enz.). 
(4) Naam van het schip 
(5) Het overbodige schrappen. 
(6) Plaats 
(7) Datum. 
(8) Plaats van ondertekening der overeenkomst. 
(9) Datum van ondertekening der overeenkomst. 
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MODEL C 

Type-arbeidsovereenkomst wegens dienst op een binnenschip, gesloten 
voor bepaalde duur. 

Tussen ondergetekenden (1) 
wonende te 
en (2) 
wonende te 
is overeengekomen wat volgt: 

Eerstgenoemde neemt laatstgenoemde in dienst als (3) 
op het schip (4) ..................................... van 
met/zonder (5) mechanische drijfkracht, voor (6) 

De dienst zal aanvangen te (6) 
de (7) 
en zal eindigen de (8) 

..... ton 

Het overeengekomen loon is vastgesteld op ........ frank/ 
gulden/ fr.fr. enz (5) per uur/dag (5) per dag/per week/per 15 dagen/per 
maand. (5) 

De uitbetaling van het loon zal geschieden om de week/ om de 15 dagen/ 
om de maand. (5) 

Het bijkomende werk zal vergoed worden tegen 
per uur/dag. (5) 

frank 

Voor alles wat in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk voorzien is, zullen 
de partijen zich houden aan de wet van 1 april 1936 op de arbeidsover
eenkomst wegens dienst op binnenschepen. 

In dubbel opgemaakt te (9) 
de (10) 19 

Handtekening van de aangeworvene: Handtekening van de reder: 

(1) Naam en voornamen van de reder - (2) Naam en voornamen van de aangeworvene. 
(3) Aandu1d1ng van de aard der d1ensten, waarvoor de overeenkomst gesloten wordt (zetschipper, matroos, 

scheepsiongen, kap1te1n, machin1st, stoker, enz.) 
(4) Naam van he! sch1p - (5) Het overbod1ge schrappen 
(6) Duur van de overeenkomst - (7) Plaats 
(8) Datum - (9) Plaats van ondertekening der overeenkomst 

(10) Datum van onderteken1ng der overeenkomst 
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3.3. De verplichtingen van partijen. 

3.3.1. De verplichtingen van de zetschipper en matroos. 

a) Respect voor de overeengekomen tijdstippen. 

315. De zetschi pper en matroos dienen zich ter beschikking van de reder 
of zijn vertegenwoordiger te stellen op dag, uur en plaats overeengekomen 
voor het beginnen van hun dienst (art. 12, lid 1 W.A.B.). Tenzij over
macht, kan elke vertraging in het beginnen van de dienst door de reder of 
zijn vertegenwoordiger als een rechtmatige oorzaak van verbreking van de 
overeenkomst warden beschouwd (art. 12, lid 2 W .A.B.). Het vertrek van 
het schip moet in geen geval warden uitgesteld wegens het feit dat de aange
worvene zijn dienst niet op de gestelde tijd begint (art. 12, lid 3 W .A.B.). 

316. De duur van de taak van de zetschipper en matrozen wordt in de over
eenkomst bepaald, overeenkomstig de C.A.0. van 28 april 1980 (107), 
uitgevaardigd door het Paritair Comite voor de Binnenscheepvaart (108), 
die de duur van de dagtaak op 8 uur per dag bepaalt van maandag tot en 
met vrijdag. De arbeidstijd mag ten vroegste aanvangen om 6 uur en ten 
laatste om 8 uur. Als overwerk warden beschouwd de prestaties tijdens de 
vaart, verricht na 16 uur en uiterlijk 18 uur en buiten de vaart, na 14 uur 
en uitcrlijk 16 uur naargelang de arbeidstijd respectievelijk om 6 en 8 uur 
aanvangt. De hogergenoemde C.A.0. bepaalt tevens het bedrag en de 
modaliteiten van de vergoeding voor overuren. 

317. Op zon- en feestdagen mag aan de schipper en matroos, behoudens 
overmacht of toeval, slechts arbeid opgelegd warden, nodig voor de gezond
heid, de veiligheid, de hygiene of het voeren van het schip. Indien de zon
dag niet aan de wekelijkse rust kan warden besteed, wordt deze, zo mogelijk, 
op een andere dag van de week toegekend of vergoed volgens de tussen par
tijen overeengekomen voorwaarden. 

b) De nodige ijver en vlijt (art. 13 W.A.B.). 

318. De aangeworvene moet zijn dienst met ij ver en vlijt verrichten, over
eenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst of indien niets is over-

107. goedgekeurd bij K.B. 14 juli 1981 en verschenen in het B.S., 5 augustus 1981. 
108. K.B. 21 februari 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van 

het Paritair Comite voor de binnenscheepvaart, B.S., 30 juni 1973; zie eveneens: K.B. 6 augustus 1973 tot 
vaststelling van het aantal !eden van het Paritair Comite voor de binnenscheepvaart, B.S., 7 september 1973. 
De oprichting ervan is gefundeerd op de Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover
eenkomsten en de paritaire comites, B.S., 15 januari 1969. Het betreft in feite een heroprichting (zie: K.B. 
5 januari 1957 waarbij de benaming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire comites opgericht 
in uitvoering van de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comites, bepaald 
warden, B.S., IO januari 1957). 
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eengekomen, volgens de voorwaarden van de W.A.B. en de van kracht 
zijnde reglementen of gebruiken. Deze verplichting houdt onder meer in: 

1 ° Te alien tijde gehoorzamen aan de bevelen van de reder of diens ver-
tegenwoordiger. 

2° Het schip. en het logies te onderhouden; voor het behoud van het 
scheepstuig en van de inventaris te zorgen; de inventaris gaaf terug te 
geven, alsmede de ongebruikt gebleven stoffen. 

3° Zijn beste zorgen te besteden aan het in goede staat bewaren van de 
lading. Zo behoort het ondermeer tot zijn taak bij een lek het binnen
dringend water weg te pompen (109). 

4 ° De lieren te bedienen voor het laden of het lossen op de plaatsen waar 
dat werk niet zou kunnen verricht worden met behulp van kranen of 
door geschoolde laders of lossers. 

5° Te helpen bij elk werk, dat ten gevolge van het vallen van het water 
of door heirkracht of overmacht noodzakelijk is tot bevordering van 
het schip of de lading. 

c) Verbod oneerlijke concurrentie te voeren. 

319. Het is de aangeworvene verboden voor eigen rekening goederen in t_e 
laden, zonder uitdrukkelijke machtiging van de reder of diens vertegenwoor
diger (art. 15, lid 1 W.A.B.). Precies daarom moet de aangeworvene, met 
het oog op het in- en uitklaren bij de tolburelen, de reder of zijn vertegen
woordiger kennis geven van de juiste aard en de juiste hoeveelheid van de 
artikelen voor eigen verbuik die in zijn bezit zijn (art. 15, lid 2 W.A.B.). 
Overtreedt de aangeworvene toch het verbod van art. 15, lid 1 W.A.B., dan 
is hij aansprakelijk voor alle fiskale geldboeten of straffen, door het bin
nenschip uit dien hoofde opgelopen, zulks onverminderd het recht van de 
reder of diens vertegenwoordiger om de voorwerpen of koopwaren te ver
nietigen, welke hij poogt te smokkelen (art. 15, lid 3 W.A.B.). 

d) Bijzondere rapporteringsplicht van de zetschipper in geval van een 
ongeval (art. 39 W .A.B.). 

320. Zo aan het binnenschip, de lading of de bemanning een ongeval over
komt, is de zetschipper gehouden dadelijk van het voorval een verslag op 
te maken, dat door ten minste twee getuigen wordt bevestigd. Dit verslag 
moet opgeven : de naam van de personen die zich aan boord bevonden 
en van de getuigen van het ongeval, het juiste ogenblik waarop het gebeurd 
is, de oorzaken van het ongeval, de middelen in het werk gesteld om de 
gevolgen ervan te verminderen of de redding te bewerken en, in het 

109. W.R. Antwerpen, 13 december 1961, R. W., 1961-62, 1719. 
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algemeen, alle aanwijzingen van aard om de betrokken partijen voor te lich
ten. Een afschrift van het verslag dient onmiddellijk aan de reder gezon
den. De verplichtingen van art. 39 W .A.B. gelden echter enkel voor de 
zetschipper (impliciet art. 38 W .A.B.). 

3.3.2. De verplichtingen van de reder. 

a) De algemene verplichtingen van art. 16 W .A.8. 

321. De verplichtingen van de reder worden vooreerst uiteengezet in art. 16 
W.A.B. Op grond hiervan is de reder verplicht: 

l 0 In te staan voor de deugdelijkheid van het schip en moet te dien einde 
alle nodige maatregelen nemen. Zo zal hij ondermeer het binnenschip 
inoeten voorzien van een deugdelijkheidscertificaat. 

2° Een voldoend personeel aan te werven voor het besturen van het bin
nenschip en dit van het nodige materieel te voorzien. Deze bemannings
voorschriften zijn opgenomen in art. 5 A.S.R. en worden strafrechte
lijk beteugeld door art. 100 A.S.R. (zie hoofdstuk 2). 

3° De aangeworvene een gezond logies, en indien de voeding van zijn 
bediende bij de overeenkomst te zijnen laste gelegd is, voldoende voed
sel van goede hoedanigheid te verschaffen. Bij C.A.0. werd echter 
desbetreffend overeengekomen dat de werknemer recht heeft op een 
voedselvergoeding, tenzij de werkgever het voedsel gratis verschaft. 

4 ° De lonen en voorschotten op de overeengekomen of door het gebruik 
bepaalde tijdstippen te betalen en ten minste twaalf dagen verlof, naar 
zijn keuze, per jaar te verlenen. 

5° Zijn personeel tegen het risico van arbeidsongevallen te verzekeren, 
overeenkomstig de van kracht zijnde wetsbepalingen, en de bijdragen 
te storten die hem door de wetten op de maatschappelijke verzekerin
gen zijn opgelegd. 

6° In geval van schipbreuk, brand aan boord of in elk ander geval van 
overmacht, de aangeworvene schadeloos te stellen voor alle verlies van 
persoonlijk goed behalve indien dat verlies voortvloeit uit een fout of 
uit de nalatigheid van de aangeworvene. (110). Als persoonlijke goede
ren worden ondermeer beschouwd de kleding, het gereedschap, de fiets, 
enz. (Ill). 

7° In de havens of plaatsen waar het binnenschip verblijft, de aange-

110. aldus gewijzigd bij art. 3 Wet 27 juli 1955. 
111. tie Gedr.51., Senaat, 1954-55, nr. 274. 
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worvene over de nodige tijd te laten beschikken voor het vervullen 
van zijn godsdienstplichten op zondagen en andere feestdagen, als
mede voor het vervullen van zijn wettelijke burgerplichten. 

b) De bijzondere verplichtingen in de W.A.B. 

322. Naast de voorschriften van art. 16 W.A.B., bevatten een aantal ande
re artikelen van de wet nog bijkomende bepalingen. Zo voorziet art. 14 
W.A.B. dat, indien de verbintenis voor de dienst op een bepaald binnen
schip is aangegaan, de reder, behoudens andersluidend beding in de ar
beidsovereenkomst zelf, verplicht is de aangeworvene op dit schip te werk 
te stellen. De aangeworvene kan, behoudens andersluidend beding, niet ver
plicht worden de overeenkomst op een ander binnenschip uit te voeren of 
te verlengen. 

323. Bovendien voorziet de wet, in art. 27 W.A.B., dat de klederen en voor
werpen van alle aard, die het eigendom zijn van de aangeworvene, niet in 
beslag kunnen worden genomen, om welke reden dan ook. 

324. Voorts is in de W.A.B. een regeling uitgewerkt krachtens welke de aan
geworvene onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden het recht heeft 
op terugbetaling van de kosten van terugreis naar de plaats van aanwerving 
(art. 33 - 35 W.A.B.). In vier gevallen heeft de aangeworvene hierop recht 
(art. 33 W.A.B.): 

I 0 Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de reder of diens 
vertegenwoordiger of door de zetschipper, behalve indien de verbreking 
gewettigd is door een zware fout van de aangeworvene of door een 
ernstige tekortkoming in zijn verplichtingen; 

2° Wanneer de overeenkomst door de aangeworvene verbroken wordt, ten 
gevolge van een zware fout van de reder of diens vertegenwoordiger; 

3° Wanneer de aangeworvene ontscheept wordt ten gevolge van ziekte of 
verwonding waaraan hij geen schuld heeft; 

4 ° W anneer de overeenkomst ten einde loopt in een andere plaats dan de 
plaats van aanwerving of de voor de ontscheping overeengekomen 
plaats. 

325. In de kosten voor de terugreis zijn begrepen de kosten van het vervoer 
van de plaats van aanwerving, van de aangeworvene, zomede van zijn aan 
boord gevestigde vrouw en kinderen en van zijn mobilair (art. 34 W.A.B.). 
De kosten voor de terugreis zijn echter niet verschuldigd indien de valide 
aangeworvene niet naar de plaats van de aanwerving terugkeert, of indien 
hij ter plaatse van de ontscheping een andere verbintenis heeft aangegaan 
(art. 35 W.A.B.). 
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326. Tenslotte legt de wet aan de reder een aantal verplichtingen op in geval 
van ziekte of verwondingen van de aangeworvene. Zo moet de reder instaan 
voor de kosten van verpleging (art. 37, lid 2 W.A.B.) die door de gezag
voerder aan de zieke of gewonde aangeworvene, tijdens de reis, verschaft 
werden. Deze kosten dekken tevens de kosten die de gezagvoerder in het 
voorkomend geval heeft moeten maken om de zieke of gewonde aangewor
vene te ontschepen en te vervoeren naar een verplegingsinrichting (art. 37, 
lid 1 W.A.B.). 

327. Echter, de hogergenoemde kosten van verpleging vallen slechts ten laste 
in de voorwaarden voorzien bij de wet op de arbeidsongevallen (art. 37, lid 
2 in fine W.A.B.). Overigens worden de rechten van de aangeworvene die 
in de loop van zijn verbintenis gewond wordt of ziek valt onder de voor
waarden voorzien bij de wetten op de schadevergoeding van schade voort
spruitend uit arbeidsongevallen, geregeld overeenkomstig de bepalingen van 
die wet (art. 36 W.A.B.). 

c) Bijzondere verplichtingen in de C.A.O. van 28 april 1980. 

328. Indien de werknemers niet met hun gezin aan boord verblijven, kun
nen zij eenmaal per maand, op kosten van de werkgever, naar huis reizen, 
<lit om hun toe te laten hun vrije dag(en) in familieverband door te bren
gen. Deze vrije dag(en) moet(en) we! op voorhand in gemeenschappelijk over
leg worden vastgesteld. Bovendien mag er in geen enkel geval een onder
breking van de reis zijn en moet het schip steeds bewaakt blijven. 
lndien de verplaatsing per trein geschiedt, moet <lit overigens tweede klasse 
gebeuren. 

329. Indien de bestendige woonst aan boord van bet binnenschip voor de 
aangeworvene niet mogelijk is, heeft hij recht op een vergoeding voor huis
vesting aan de wal. Het bedrag van deze vergoeding wordt bij overeenkomst 
vastgelegd, en wordt regelmatig herzien en aangepast aan de levensduurte. 

3.4. De loonreglementering in de W .A.B. 

3.4.1. Het forfaitaire loon. (art. 17 - 19 W .A.B.) 

330. De loonreglementering is vastgelegd in de artikelen 17 - 20 W .A.B. en 
gaat uit van twee soorten loon: een forfaitair loon of een vast loon. De be
taling per forfaitaire som is veruit de minst voorkomende. Desbetreffend 
bepaalt art. 17 W .A.B. <lat de verbintenis bij de reis tegen een forfaitaire 
bezoldiging kan worden aangegaan. Deze forfaitaire som moet betaald wor
den op het einde van de overeengekomen reis, onder aftrek van de voor
schotten, die tijdens de reis kunnen verleend worden. De overeengekomen 
forfaitaire bezoldiging mag in geen enkel geval verminderd worden ingeval 
de reis, om welke reden ook wordt verkort (art. 19 W.A.B.). 
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33 l. Wordt daarentegen de vermoedelijke duur van de reis verlengd voor 
de gepastheid van de reder, dan hebben de aangeworvenen, buiten en be
halve hun forfaitaire bezoldiging, recht op een evenredige vergoeding, be
rekend op de voet van de lonen die per dag, per week, per vijftien dagen 
of per maand betaald worden op voor hetzelfde verkeer gebezigde binnen
schepen van dezelfde categorie (art. 18 W.A.B.). 

3.4.2. Het vast loon (art. 20 - 25 W .A.B.). 

332. Als algemene regel geldt dat, behoudens indien de overeenkomst voor 
een of meer reizen is aangegaan, het loon steeds een vast loon is. Deze wijze 
van betaling is dan ook de meest voorkomende. Ze geldt zowel voor dear
beidsovereenkomsten van onbepaalde duur als van bepaalde duur, hierin 
begrepen de arbeidsovereenkomst op proef, die, zoals hoger gezien, met de 
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur wordt gelijkgesteld. 

333. De arbeidsovereenkomst moet bepalen of het loon per dag, per vijf
tien dagen of per maand is bedongen (art. 20, lid 1 W.A.B.). De reeds eer
der genoemde C.A.O. van 28 april 1980 vult desbetreffend bepalingen van 
de W .A.B. aan en bepaalt ondermeer het minimumloon voor de meerder
jarige werknemers, de koppeling van het loon aan het indexcijfer der con
sumptieprijzen, en de procedure tot omzetting van het maandloon in een 
dagloon. 

334. De betaling van het loon mag enkel tegen kwijtschrift geschieden (art. 
21 W .A.B.). De aangeworvene moet bezoldigd worden voor al de dagen ge
durende welke hij in dienst is geweest. Elke begonnen dag wordt als een vol
ledige werkdag beschouwd en is derhalve geheel verschuldigd (art. 20 
W.A.B.). 

335. Op het loon van de aangeworvene mogen geen afhoudingen worden 
gedaan, tenzij wegens verlies of beschadiging van inventarisvoorwerpen, 
ingevolge zware schuld of nalatigheid, ongerechtvaardigd verlies of weder
rechtelijk verbruik van stoffen (art. 24 W.A.B. (112). lndien de aangewor
vene tijdens de loop van zijn overeenkomst komt te overlijden of verdwijnt, 
is zijn loon aan zijn rechthebbenden verschuldigd, tot op de dag dat de ver
dwijning werd vastgesteld (art. 26 W .A.B.). 

336. Vermits in de wet geen verjaringsregeling is voorzien, is op de niet 
betaling van het loon de verjaring voorzien in het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing, namelijk de vijfjarige verjaring van art. 2277 B.W., nu het loon 
betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen. De verjaringstermijn van 

112. Aldus gewijzigd bij art. 75, 2° Wet 21 november 1969. 
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6 maanden voorzien in art. 2271 B.W. is daarentegen niet van toepassing 
daar de verjaring erin bepaald alleen geldt voor schuldvorderingen die geen 
sporen nalaten. De betaling van het loon laat in casu we! sporen na, vermits 
de betaling van het loon enkel tegen kwijtschrift mag geschieden (113). 

3.5. De schorsing van de arbeidsovereenkomst. 

3.5.1. De verschillende schorsingsgronden. 

337. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan om verschillende rede
nen geschorst worden. Deze schorsing kan het gevolg zijn van een kort ver
let (art. 25 W.A.B.) dan we! een !anger verlet omwille van een van de 
specifieke redenen opgesomd in art. 25 bis tot 25 quinquies W.A.B.: 

1. gedurende de periode van verlof en arbeidsonderbreking wegens zwan
gerschap (art. 25 bis, lid 1 W.A.B.) (114); 

2. in geval van arbeidsongeschiktheid, ten gevolge van een arbeidsongeval 
of een ongeval op de weg naar of van het werk of van een beroeps
ziekte (art. 25 ter, lid l W.A.B.) (115); 

3. in geval van ziekte (ander dan een beroepsziekte) of ongeval, ander dan 
een arbeidsongeval of ongeval op de weg naar of van het werk (art. 25 
quater W .A.B. (116); 

4. ter gelegenheid van familiegebeurtenissen en voor de vervulling van 
staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten (art. 25 quin
quies W.A.B.) (117); 

3.5.2. Invloed van de schorsing op de betaling van het loon. 

a) lnvloed van het klein verlet op de betaling van het loon. 

338. Deze verschillende schorsingsgronden hebben of kunnen invloed heb
ben op de uitbetaling van het loon. Een onderscheid dient daarbij gemaakt 
te worden tussen de perioden van onderbreking voorzien in art. 25 W .A.B. 
en deze voorzien door de artikelen 25 bis-quinquies W.A.B. 
In de hypothese van art. 25 W.A.B. kan de matroos, voor een afwezig-

113. zie VAN BOECKHOUT, J ., «Over de verjaringstermijn toepasselijk op het loon verschuldigd krach-
tens een arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnnenschepen«, J. T. T., 1973, 22. 

114. Aldus ingevoegd en vervangen bij art. 62 Wet 21 november 1969. 
115. Aldus ingevoegd en vervangen bij art. 75, par. 3 Wet 24 december 1963. 
116. Aldus ingevoegd bij art. 38 Wet 10 december 1962. 
117. Aldus ingevoegd bij art. 40 Wet 10 december 1962. 
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heid van meer dan zes uren, een hele dag loon warden afgetrokken (art. 
25, lid 1 W.A.B.). 

339. Maar deze regel geldt niet voor de werknemer die, op het ogenblik dat 
hij zich op het werk aanbiedt, geschikt is om te werken en (art. 25, lid 2 
W.A.B.) (118): 

1 ° die, zich normaal naar zijn werk begevend met vertraging op de plaats 
van het werk toekomt, op voorwaarde dat die vertraging te wijten is 
aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en onaf
hankelijk is van zijn wil; 

2° die, buiten het geval van staking, wegens een oorzaak die onafhanke
lijk is van zijn wil, hetzij het werk niet kan beginnen, dan wanneer hij 
zich normaal op de plaats van het werk had begeven, hetzij het werk, 
waaraan hij bezig was niet kan voortzetten. 

b) lnvloed van de andere schorsingsgronden op de betalingen van bet loon. 

340. Tijdens de perioden en verloven, opgesomd onder art. 25 bis-quinquies 
W.A.B., heeft de aangeworvene enkel recht op het normaal loon voor de 
dagen van gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op 
loon, indien hij niet in de onmogelijkheid was geweest te werken. Dit nor
male loon wordt berekend volgens de bepalingen van de collectieve arbeids
overeenkomsten betreffende de loons- en arbeidsvoorwaarden voor perso
nen aangeworven in de binnenscheepvaart en overeenkomstig de besluiten 
getroffen in uitvoering van de besluitwet van 25 februari 1947 betreffende 
het toekennen van het loon aan de werknemers voor een zeker aantal feest
dagen per jaar. De Koning kan echter na advies van het bevoegd Paritair 
Comite, een andere wijze van berekening van het normaal loon vaststellen 
(art. 25 sexies W .A.B.) (119). De mate waarin dit normaal loon behouden 
blij ft, verschilt naargelang de schorsingsgrond. 

b.1) zwangerschapsonderbreking. 

341. De werkneemster behoudt bij het begin van de perioden van verlof en 
arbeidsonderbreking, gedurende een periode van zeven dagen het recht op 
het normaal loon en op 60% van het gedeelte van dat loon dat de loongrens 
die in aanmerking komt voor de berekening van de uitkeringen van de 
ziektc- en invaliditeitsverzekering niet overschrijdt, gedurende zeven 

118. Aldus vervangen bij art. 36 Wet IO december 1962. De Koning kan, na het eensluidend en eenparig 
ad vies van het Paritair Comite voor de Binnenscheepvaart, van de bepalingen van art. 25, lid 2 W .A.B. 
afwijken (art. 25, lid 3 W .A.B.). 

119. Aldus ingevoegd bij art. 41 Wet IO december 1962. 
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daaropvolgende dagen (art. 25 bis, lid 2 W.A.B.) (120). Indien de werk
neemster buiten de voornoemde perioden arbeidsongeschikt is ingevolge haar 
zwangerschap of bevalling, geldt echter dezelfde regeling als deze voorzien 
in geval van arbeidsongeschiktheid wegens een gewone ziekte of een gewoon 
ongeval (art. 25 bis, lid 3 W.A.B.). 

b.2) beroepsziekte of arbeidsongeval. 

342. De werknemer behoudt bet recht op bet normaal loon gedurende een 
periode van zeven dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de arbeidson
geschikheid (art. 25, ter lid 1 in fine W .A.B.). Bovendien moet de werkge
ver aan de aangeworvene voor de bedoelde periode een bijslag betalen gelijk 
aan bet verschil tussen bet normaal loon en de dagelijkse vergoedingen die 
hem voor dezelfde periode verschuldigd zijn door een in artikel 49 van de 
arbeidsongevallenwet van IO april 1971 bedoelde maatschappij pf verzeke
ringskas of door bet in artikel 4 van de wet betreffende de schadeloosstel
ling voor en de voorkoming van beroepsziekten bedoelde Fonds voor de 
beroepsziekten (art. 25 ter, lid 2 W.A.B.) (121). 

~43. De arbeidsdag die onderbroken wordt ten gevolge van een arbeidson
geval, een ongeval op de weg naar of van bet werk of van een beroepsziekte 
en die aan de door bet ongeval getroffen of zieke werknemer betaald wordt 
krachtens bet bepaalde van art. 25 W.A.B., lid 2, moet beschouwd worden 
als de eerste dag van deze periode (art. 25 ter, lid 3 W .A. B.). 

344. Het totaal bedrag van bet loon en de dagelijkse vergoedingen, die aan 
de getroffen of zieke werknemer door de werkgever verschuldigd zijn in toe
passing van de bepalingen van art. 25 ter W .A.B. mag bet bedrag van bet 
loon waarop deze werknemer normaal aanspraak kan maken voor ar
beidsprestaties met betrekking tot een periode van zeven dagen, niet over
schrijden (art. 25 ter lid 4 W.A.B.). 

345. De rechtsvordering tegen derden, die aansprakelijk zijn voor bet ar
beidsongeval, bet ongeval op de weg naar of van bet werk of de beroeps
ziekte, kan door de werkgever in de plaats van bet slachtoffer of van de 
rechtverkrijgenden worden ingesteld (art. 25 ter, lid 5 W.A.B.). 

b.3) Gewone ziekte of gewoon ongeval. 

346. De werknemer behoudt ten laste van zijn werkgever bet recht op 800/o 
van zijn normaal loon tijdens een periode van zeven dagen, en op 600/o van 

120. Aldus aangevuld bij art. 8 K.B. nr. 465 van 1 oktober 1986. 
121. Aldus aangevuld bij art. 3 K.B. 17 juli 1972. 
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het gedeelte van dat loon <lat de loongrens die in aanmerking komt voor 
de berekening van de uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
niet overschrijdt, gedurende de zeven daaropvolgende dagen (art. 25 qua
ter, par. 1, lid 1 W.A.B.) (122). Deze periode van 'gewaarborgd' loon gaat 
in de <lag volgend op de eerste werkdag na het begin van de arbeidsonge
schiktheid (art. 25 quater, par. 1 lid 2 W.A.B.). De <lag zelf waarop dear
beidsongeschiktheid is ontstaan - carenstijd genoemd - wordt niet meegeteld, 
tenzij indien de arbeidsongeschiktheid ten minste 14 dagen duurt (art. 25 
quater, par. 1 lid 3 W.B.). De gewone rustdag, die het gevolg is van de ver
deling van de wekelijkse arbeid over vijf dagen, wordt niet beschouwd als 
een werkdag (art. 25 quater, par. 1, lid 4 W.A.B.). 

347. Wanneer de werkgever verplicht is het loon te betalen in toepassing 
van art: 25, lid 2 W.A.B. - korte afwezigheid met behoud van loon-, omvat 
de periode van gewaarborgd loon, bedoeld in art. 25 quater, par. 1, lid 2, 
slechts dertien dagen (art. 25 quater, par. 1, lid 5 W.A.B.). Dit recht is on
dergeschikt aan de voorwaarde <lat de werknemer gedurende ten minste een 
maand zonder onderbreking in dienst van dezelfde werkgever is gebleven 
(art. 25 quater, par. l,lid 5 W.A.B.). 

348. Wanneer zich een nieuwe arbeidsongeschiktheid voordoet binnen de 
eerste veertien dagen die volgen op het einde van de periode van arbeidson
geschiktheid welke aanleiding heeft gegeven tot de betaling van het hierbo
ven vermeld gewaarborgd loon, is <lit gewaarborgd loon niet opnieuw 
verschuldigd (art. 25 quater, par. 2, lid 1 W.A.B.) (123). Het gewaarborgd 
loon is echter toch nog geheel of gedeeltelijk verschuldigd in de volgende 
twee gevallen (art. 25 quater, par. 2, lid 2 W.A.B.): 

1 ° voor het nog te !open gedeelte van de periode van veertien dagen, 
indien de eerste periode van arbeidsongeschiktheid geen aanleiding heeft 
gegeven tot de betaling van het hogergenoemde loon tijdens een periode 
van veertien dagen; 

2° wanneer de werknemer door middel van een medisch attest bewijst 
<lat deze nieuwe arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een andere 
ziekte of een ander ongeval. 

349. Niet altijd heeft de werknemer recht op de betaling van het hierboven 
beschreven loon in geval van ziekte of ongeval. De betaling is immers niet 
verschuldigd aan de werknemer (art. 25 quater, par. 3 W.A.B.) (124): 

122. Aldus gewijzigd bij art. 63, 1° Wet 21 november 1969. 
123. Aldus gewijzigd bij art. 63, 2° Wet 21 november 1969. 
124. Aldus vervangen bij art. 63, 3° Wet 21 november 1969. 
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a) die een ongeval heeft opgelopen naar aanleiding van een lichaamsoefe
ning tijdens een sportcompetitie of exhibitie waarvoor de inrichter toe
gangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om het even welke 
vorm een loon ontvangen; 

b) wiens arbeidsongeschiktheid voortspruit uit een door hem gepleegde 
zware fout. 

350. De rechtsvordering tegen derden die aansprakelijk zijn voor het onge
val kan door de werkgever in de plaats van het slachtoffer of van de recht
verkrijgenden ingesteld warden (art. 25 quater, par. 4 W.A.B.). 

351. De zieke of door een ongeval getroffen werknemer moet zijn werkge
ver onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn arbeidsongeschiktheid (art. 
25 quater par. 5, lid 2 W.A.B.) (125). Indien een C.A.O. of het arbeids
reglement zulks voorschrijft, of, bij ontstentenis van zodanig voorschrift, 
op verzoek van de werkgever, legt de werknemer een geneeskundig getuig
schrift over. Hij geeft dit af of zendt het op binnen de twee werkdagen 
vanaf de dag van ongeschiktheid of de dag van ontvangst van het verzoek, 
tenzij een andere termijn bij C.A.O. of door het arbeidsreglement is be
paald. Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn overgelegd, dan 
kan aan de werknemer het recht warden ontzegd op het hogergenoemd loon 
voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van afgifte of verzending van 
het getuigschrift voorafgaan (art. 25 quater par. 5, lid 3 W.A.B.) (126). 

352. Bovendien mag de werknemer niet weigeren een door de werkgever 
gemachtigd en betaald geneesheer te ontvangen, noch zich door deze te la
ten onderzoeken. Behoudens wanneer de behandelende geneesheer van de 
werknemer oordeelt dat zijn gezondheidstoestand hem niet toelaat zich naar 
een andere plaats te begeven, moet de werknemer zich, desgevraagd, bij de 
door de werkgever gemachtigde en betaalde geneesheer aanbieden. De reis
kosten van de werknemer zijn ten taste van de werkgever (art. 25 quater, 
par. 5, lid 4 W.A.B.) (127). De door de werkgever gemachtigde en betaalde 
geneesheer gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is. Alie an
dere vaststellingen vallen onder het beroepsgeheim (art. 25 quater, par. 5, 
lid 5 W.A.B.). 

353. Onverminderd de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken kan de 
Koning, na advies van het Paritair Comite voor de Binnenscheepvaart, een 
scheidsrechterlijke procedure instellen om de geschillen van medische aard 
welke oprijzen tussen de geneesheer van de werknemer en de door de 

125. Aldus gewijzigd bij art. 63, 4° Wet 21 november 1969. 
126. Aldus ingevoegd bij art. 69, 5° Wet 21 november 1969. 
127. Aldus vervangen bij art. 63, 4° Wet 21 november 1969. 
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werkgever gemachtigde en betaalde geneesheer te beslechten (art. 25 qua
ter, par. 5, lid 6 W.A.B.). 

354. Na advies van het Paritair Comite voor de Binnenscheepvaart, kan de 
Koning tevens, bij een in Ministerraad overlegd besluit (art. 25 quater, 
par. 6, lid 1 W .A.B.): 

1° de ancienniteit bepaald bij art. 25 quater, par. 1 W .A.B. wijzigen; 

2° de voorwaarde van ancienniteit in de onderneming door andere voor
waarden vervangen; 

3° bijkomende voorwaarden opleggen, naast die voorzien in art. 25 qua
ter, par. 1-5. 

355. Het paritair comite deelt zijn advies mede binnen de twee maanden 
na het verzoek daartoe, na het verstrijken van deze termijn mag een beslis
sing genomen worden (art. 25 quater, par. 6, lid 2 W.A.B.). De Koning kan 
tevens op voorstel van het Paritair Comite voor de Binnenscheepvaart het 
in art. 25 quater, par. 1 W.A.B. bedoeld loon op 100% brengen (art. 25 
quater, par. 6, lid 3 W.A.B.). 

b.4) familiegebeurtenissen en burgerlijke plichten. 

356. Op zich hebben deze gebeurtenisen geen invloed op het loon. De werk
nemer behoudt immers zijn normaal loon, op voorwaarde echter dat hij zijn 
werkgever vooraf op de hoogte heeft gesteld. Indien zulks hem niet moge
lijk is, is hij verplicht zijn werkgever zo spoedig mogelijk te verwittigen. 
Hij moet uiteraard het verlof gebruiken voor het doe! waarvoor het is toe
gestaan (art. 25 quinquies, lid 1 en 2 W.A.B.). 

357. Onverminderd gunstiger bepalingen van de arbeidsovereenkomsten 
wegens dienst op binnenschepen of van beslissingen van het paritair comi
te, bepaalt de Koning, na advies van het paritair comite, welke familiege
beurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen en burgerlijke opdrachten in 
aanmerking komen. Onder dezelfde voorwaarden stelt de Koning het aan
tal dagen vast gedurende welke de werknemer van het werk mag afwezig 
zijn met behoud van het loon. Bovendien kan hij vereisten inzake regel
matige aanwezigheid vaststellen (art. 25 quinquies, lid 3 W .A.B.). 

3.5.3. Bijkomende bepaling geldend voor alle schorsingsgronden. 

358. Elk beding tot vermindering van de voordelen, welke bij de bepalingen 
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van de artikelen 25, lid 2 tot en met 25 sexties W.A.B. aan de werknemer 
worden toegekend, zijn nietig (art. 25 septies W.A.B.) (128). 

3.6. De beeindiging van de arbeidsovereenkomst. 

3.6.1. Opsomming van de verschillende beeindigingswijzen. 

359. De arbeidsovereenkomst kan op een van volgende wijzen beeindigd 
worden: 

I. door de dood van de aangeworvene (art. 28, 1° W.A.B.); 

2. door bet verlies of de toevallige onzeewaardigbeid van bet scbip 
(art. 28, 2° W.A.B.); 

3. door bet in becbtenis nemen van de aangeworvene als dader van of 
medeplicbtige aan een misdrijf (art. 28, 3° W.A.B.); 

4. door de verbreking uitgesproken bij vonnis kracbtens de bepalingen 
van art. 1184 B. W. of door alle andere recbtsmiddelen (art. 28, 4 ° 
W.A.B.); 

5. beboudens gevallen van overmacbt, door elke vertraging vanwege de 
aangeworvene in bet beginnen van zijn dienst (art. 28, 6° en art. 12, lid 
2 W.A.B.); 

6. bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, door bet verstrijken 
van de tijd waarvoor de verbintenis is aangegaan (art. 28, 7° W.A.B.); 

7. bij wederzijdse toestemming van partijen (art. 28, 8° W .A.B.); 

8. door bet verstrijken van de termijn der regelmatig door een der par
tijen aan de andere betekende opzegging bij een arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur. 

360. Vormen daarentegen geen beeindigingswijzen: bet buwelijk, bet moe
derscbap of bet bereiken van de wettelijke of conventionele pensioengerecb
tigde leeftijd. Elk desbetreffend beding in de arbeidsovereenkomst is nietig 
(art. 29 bis W.A.B.) (129). 

361. Anderzijds ecbter beeft elke partij bet recbt de overeenkomst, ongeacbt 
de aard ervan, te doen eindigen, voor bet verstrijken van de tijd waarvoor 
zij is aangegaan of zonder opzegging, wanneer de andere partij zicb scbul
dig maakt aan een zware fout of op ernstige wijze tekort komt aan baar 
verplicbtingen (art. 30 W.A.B.). De partij ecbter die buiten bet bestaan 

128. Aldus ingevoegd bij art. 41 Wet IO december 1962. 
129. Aldus ingevoegd bij art. 64 Wet 21 november 1969. 
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van een wettige reden de overeenkomst verbreekt, zonder ze op te zeggen 
of voor het verstrijken van de opzeggingstermijn, is gehouden aan de ande
re partij schadevergoeding te betalen ten bedrage van het gehele loon lo
pende hetzij over de opzeggingstermijn, hetzij over het nog resterend gedeelte 
van die termijn (art. 31 W.A.B.). 

3.6.2. De beeindiging door opzegging in het bijzonder. 

362. De beeindiging van de arbeidsovereenkomst door opzegging wordt uit
voerig behandeld door art. 29 W.A.B. (130). Zij mag door elke partij ge
beuren, maar moet op straffe van nietigheid g(;!schieden, hetzij door afgifte 
aan de andere partij van een geschrift waarin het begin en de duur van de 
opzeggingstermijn zijn aangegeven, hetzij bij een ter post aangetekende brief 
die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij 
bij deurwaardersexploot (art. 29, par. 1 W .A.B.). Zo de opzegging door 
afgifte van een geschrift aan de andere partij is geschied, geldt de handteke
ning van deze laatste op het duplicaat van dit geschrift enkel als bericht van 
ontvangst van de kennisgeving (art. 29, par. 1 W.A.B.). De termijn van de 
opzegging waarvan kennis is gegeven door afgifte van een geschrift aan de 
andere partij gaat in de eerste werkdag volgend op de dag waarop de 
opzegging werd betekend (art. 29, par. 2 W.A.B.). 

363. Ongeacht de wijze waarop de opzegging geschiedt, dient deze steeds 
te gebeuren met inachtname van opzeggingstermijnen die moeten warden 
berekend volgens de verworven ancienniteit op het ogenblik dat de opzeg
ging ingaat (art. 29, par. 4 W .A.B.). Deze ancienniteit wordt uitgedrukt in 
jaren dienst, waaronder verstaan wordt de jaren die een werknemer bij een
zelfde werkgever ononderbroken in dienst is geweest (131). De opzeggingster
mijnen zijn vastgesteld in art. 29, par. 3 W.A.B. Het gaat steeds om 
minimumtermijnen. Bij opzegging door de werkgever bedragen zij thans als 
volgt: 

1 ° voor werknemers met minder dan 5 jaar dienst: minimum 1 maand 
2° voor werknemers met 5 tot 10 jaar dienst: minimum 2 maand 
3 ° voor werknemers met meer dan 10 jaar dienst: minimum 3 maand 

364. Indien de opzegging door de werknemer geschiedt, warden deze mini
mumtermijnen gehalveerd. Op te merken is nog dat alle bedingen waarbij 
de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn wordt ingekort 
of waarbij de· door de aangeworvene na te !even termijn wordt verlengd, 
nietig zijn (art. 28 ter W.A.B.) (132) 

130. Zoals gewijzigd door art. 2 Wet 19 december 1979. 
131. JANSSENS, J., DE ROUCK, B. en STUER, J., o.c., 11-11-40. 
132. Aldus ingevoegd door art. 3 Wet 19 december 1979. 
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3.6.3. De willekeurige afdanking. (art. 32 . W .A.B.) (133). 

365. Onder willekeurige afdanking wordt verstaan «het ontslag van een aan
geworvene die door een overeenkomst voor onbepaalde tijd is verbonden, 
om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van 
de aangeworvene of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de wer
king van de onderneming, de instelling of de dienst» (art. 32, lid 1 W .A.B.). 
Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de 
voor het ontslag ingeroepen redenen (art. 32, lid 2 W.A.B.). 

366. Onverminderd de schadevergoeding bij art. 31 W.A.B. bepaald in ge
val van onwettige verbreking, is bij willekeurige afdanking door de werkge
ver aan de werknemer verschuldigd een bij C.A.0. vastgestelde vergoeding, 
bij K.B. algemeen verbindend verklaard, of, indien geen C.A.O. werd af
gesloten, een vergoeding die overeenkomt met zes maanden loon (art. 32, 
lid 3 W.A.B.). 

367. Deze vergoeding is verschuldigd onafgezien van het feit of de aange
worvene al dan niet met inachtneming van een opzeggingstermijn werd af
gedankt. Ze kan niet samen genoten worden met de vergoedingen bedoeld 
in artikel 40, lid 3 van de arbeidswet van 16 maart 1971, in artikel 21, par. 
7 van de wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het be
drijfsleven of artikel 1 bis, par. 7 van de wet van 10 juli 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit 
van het werk en van de werkplaatsen (art. 32, lid 4 W.A.B.). 

3. 7. De strafrechtelijke bepalingen in de W .A.B. 

368. Teneinde de naleving van de bepalingen van de wet te waarborgen, wer
den strafrechtelijke bepalingen opgenomen in art. 41 W.A.B. (134). Het be
treft enkel strafrechtelijke bepalingen ten laste van de werkgever, zijn 
aangestelden of lasthebbers, die zich schuldig hebben gemaakt aan overtre
ding van de artikelen 21 tot 24 W .A.B. (Joonvoorschriften). Elke overtre
ding kan gestraft worden met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand 
en met geldboete van 26 tot 500 Bef. of met een van die straffen alleen. 

133. Aldus opgeheven bij art. 65 Wet 21november1969 en vervangen bij art. 4 Wet 19 december 1979. 
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HOOFDSTUK 4: DE RIVIERBEVRACHTING 
DE WET VAN 5 MEI 1936 

1. De wet op de rivierbevrachting. Ontstaan. 

369. De verregaande liberalisering van het vervoer in de 19° eeuw, impli
ceerde ondermeer het beginsel van contractuele vrijheid. Van enige wetge
ving was dan ook nauwelijks sprake. Voor het 'contract voor de binnenvaart' 
was men aangewezen op de eerste 10 wetsartikelen van de algemene ver
voerswet van 1891 (1), waarbij eerlijkheidshalve dient opgemerkt dat de wet
gever bij het maken van die wet alleen aan het vervoer te land, de voerlieden 
en de spoorwegen heeft gedacht (2). Naast nog enkele bepalingen uit het 
Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1782 tot 1786, diende men zich voor het 
overige te behelpen hetzij met bepalingen van de zeebevrachting, hetzij de 
gebruiken, hetzij algemene bepalingen. Deze regelen waren echter te uiteen
lopend en onaangepast aan de specifieke noden van de binnenvaart (3). 

370. Zich bewust van de erbarmelijke toestand waarin de binnenscheepvaart 
zich bevond, richtte de overheid in 1912, onder de vorm van een gouverne
mentele organisatie, de 'Hoogere Raad voor de Binnenscheepvaart' op met 
als doe! de inlichtingen van alle aard betreffende de binnenvaart samen te 
brengen en de middelen te ramen tot verbetering van het beheer en de ex
ploitatie van de bevaarbare waterwegen (4). Door deze Hoogere Raad wer
den in 1927 'Conditions generales d'affretement' opgesteld (5) (6), die echter 
uitdrukkelijk dienden aanvaard te worden, wilden zij geldingskracht heb
ben (7). Deze algemene voorwaarden konden dan ook niet de nodige rug
gesteun bieden aan de bij het vervoer betrokken partijen, zodat de noodzaak 
aan een wettelijke reglementering steeds meer werd aangevoeld. 

371. De uitwerking van een homogeen systeem van regels in het zeerecht 
door het Brussels Cognossementsverdrag van 25 augustus 1924, waarin de 
aansprakelijkheid van de zeevervoerder werd vastgelegd, bracht deze 

I. Wet 25 augustus 1891 betreffende de vervoerovereenkomst, B.S., 26 augustus 1891. 
2. Dit blijkt uit de gebruikte terminologie: zo spreekt men ondermeer van een vrachtbrief, terwijl art. 

274 Zeewet het heeft over een cognossement (zie de voorbereidende werkzaamheden van de Wet op de Ri
vierbevrachting, i.h.b. de Memorie van Toelichting, Gedr.St., Kamer, 1934-35, nr.89). 

4. K.B. 20 augustus 1912 tot oprichting van de Hoogere raad voor de Binnenscheepvaart, B.S., 5 septem
ber 1912. Een reorganisatie vond plaals in 1949 (Regentsbesluil 18 november 1949 tot reorganisatie van 
de Hoge Raad voor de Binnenscheepvaart, B.S., 30 november 1949). 

5. Deze «Conditions gcnerales» werden in 1934 aangevuld door «Conditions particulieres de la place d'An
ver\». Vaak wcrd in bevrachtingscontracten in algemene bewoordingen de toepasselijkheid van deze ver
schillende Conditien bedongen. 

6. Volledigheidshalve weze opgemerkt dat reeds in 1906 door de Kamer van Koophandel 'Conditions gt'
nerales de la placed' Anvers' waren uitgewerkt. In feite waren het niet meer dan richtlijnen (zie: VAN BLA
DEL, G., o.c., 50 e.v.; SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., nrs. 376 en 383). 

7. Brussel. 15 januari 1936, B.J., 1936, 537. 
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leemte des te meer aan het licht. Op verzoek van de regering werkte de Hoo
gere Raad voor de Binnenscheepvaart een project uit dat in het Parlement 
kon worden uiteengezet en er een wettelijke bekrachtiging kon krijgen. Dit 
project werd zonder veel wijzigingen bekrachtigd en resulteerde uiteinde
lijk in de Wet van 5 mei 1936 op de Rivierbevrachting (W.R.B.) (8). Aan 
de vooravond van de Tweede Wereldoorlog beschikte Belgie hiermee voor 
het eerst over een basistekst voor het vervoer over de binnenwateren en zorgde 
tegelijk voor een Europese primeur (9). In de jaren '50 en '60 werden ver
schillende pogingen ondernomen om tot een uniforme internationale regle
mentering te komen (10) (11). Hoofdzakelijk omwille van onenigheid omtrent 
de reglementering van de aansprakelijkheid van de vervoerder, die verschil
de van land tot land, liepen al deze pogingen spaak (12). 

372. Ofschoon de wet op de rivierbevrachting een belangrijke stap voor
waarts betekende, bleef haar impact enigszins gering. Met uitzondering van 
de artikelen 5 en 33 W.R.B., bleef immers de contractsvrijheid vooropstaan. 

8. Wet 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, B.S., IO juni 1936. Technische fiche: Gedr.St., Kamer, 1934-35, 
nr. 89; Gedr.St., Kamer. 1935-36. nr. 166; Hand., Kamer, 1935-36, 26 maart 1936; Gedr.St., Senaat, 1935-36, 
nrs. 145 en 167; Hand., Senaat, 1935-36, 8 april 1936. 

9. Frankrijk volgde kort daarop in de jaren 1941-42 (Loi 22 mars 1941 sur !'exploitation reglementee 
des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation interieure, J. 0., 8 mai 1941; 
Arrete 29 juin 1942 reglementant les conventions d'affretement pour la navigation interieure et organisant 
!es chambres syndicales des courtiers de fret, J.O., 19 janvier 1942). In Nederland diende men te wachten 
tot 1951 (Wet I november 1951 houdende regeling voor het vervoer van goederen met binnenschepen (wet 
goederenvervoer binnenscheepvaart -WGB), S., 4 december 1951. Het desbetreffend wetsontwerp was reeds 
in 1939 gestemd en goedgekeurd en de wet was reeds in het Staatsblad van 24 juni 1939 verschenen. De 
tussenkomst van W .0. II had echter verhinderd dat de nodige algemene maatregelen van bestuur konden 
worden genomen om de wet uit te voeren. (Zie: VERHOEVE, J., o.c., 18). Duitsland sloot de rij in 1953 
(Gesetz iiber dem gewerblichen Binnenschiffsverkehr vom 1.10.1953, BGB, I, 1953, S., 1453). 

10. Zo werd door het 'Comite du contra! de transport par fleuve' een eerste project uitgewerkt dat in 
1955 door de Raad van de Internationale Kamer van Koophandel en door het Bestuurscomite van de 
'Union internationale de la navigation fluviale' werd goedgekeurd. Na herziening ervan door een groep 
experten, deel uitmakend van de 'Groupe de travail du droit fluvial' bij het 'Comite des Transports inte
rieure de la C.E.E.', werd het project door deze laatste in 1959 definitief bekrachtigd en kreeg het de naam 
mee van 'Projet de Convention relative au Contra! de Transport de marchandises en navigation interieure 
(C.M.N.)'. De nodige handtekeningen ontbraken echter om dit project tot een verdragstekst om te vormen. 
Anderzijds werden door de 'Union internationale de la navigation fluviale' en het 'Consortium pour la na
vigation rhenane' onder de vorm van een project 'Conditions de transport de la navigation interieure' uitge
werkt, in hoofdzaak gebaseerd op de gebruiken in de Rijnvaart. In eerste instantie waren deze regels dan 
ook voor de Rijnvaart bestemd, maar men hoopte in een tweede faze ze tot alle binnenwateren uit te brei
den. Ook deze poging kende echter geen succes (zie: SMEESTERS, P., «Preavis au sujet de l'opportunite 
d'unifier les regles touchant la responsabilite du transporteur de marchandises en navigation fluviale et des 
possibilites qui existent en ce domaine», Eur. Vervoerr., 1968, 102-103). 

11. Het streven naar een internationale regeling dateert overigens reeds van veel vroeger (zie: NIBOYET, 
J.P., «Elude de droit international du droit fluvial», R.D.l., 1931, 303-324 en 546-577; DE RUELLE, J., 
«Unification du droit fluvial europeen. Convention de Geneve du 9 decembre 1930». l.C.D., 1931, 718; 
DE RUELLE, J., «Unification du droit fluvial europeen», Rev.dr. comp., 1931, 7). 

12. zie ROYER, S., «Openingsrede voor het op 5 en 6 oktober 1967 te Rotterdam gehouden internationa
le congres over binnenvaartrecht», Eur. Vervoerr., 1968. IO. 
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Volgens art. 1 W .R.B. gelden de bepalingen van de wet immers enkel 'be
boudens strijdig beding'. Door een M.B. van 27 januari 1969 werd ecbter 
deze contractuele vrijbeid, zij bet enkel voor bet nationaal 'droge lading' 
- vervoer opgebeven. Op straffe van nietigbeid dient voor dergelijk vervoer 
bet bevracbtingscontract afgesloten te warden aan de voorwaarden van de 
wet op de rivierbevracbting (13). Sedert een M.B. van 27 februari 1980 geldt 
deze regel ook voor bet nationaal tankvervoer (14), zodat voortaan voor 
elk nationaal vervoer de bepalingen van de wet van dwingend recbt zijn. 

2. Vervoer en bevracbting. 

2.1. Vervoer. Juridiscbe aard en soorten. 

2.1.1. Juridiscbe aard van bet goederenvervoer. 

373. Reeds in boofdstuk 1, onder nr. 2, bebben we er op gewezen dat een 
binnenscbip, conform art. 271 Zeewet, voor verscbillende doeleinden kan 
warden gebruikt. Ongetwijfeld bet meest voorkomend is bet vervoer van 
goederen. Uit de opname van bet goederenvervoer in de opsomming van 
art. 271 kan warden afgeleid dat deze activiteit in de optiek van de wetgever 
als een winstgevende verricbting van scbeepvaart moet warden bescbouwd. 
Volgens art. 2 Wkb. moet elke onderneming van vervoer te water warden 
bescbouwd als een daad van koopbandel. Het gaat bier om een 'objectieve' 
daad van koopbandel. Dit boudt in dat de onderneming van vervoer wette
lijk wordt vermoed een bandelskarakter te bebben. De wetgever is er name
lijk van uitgegaan dat dergelijke verricbting steeds met winstoogmerk 
gescbiedt. Het ontbreken ervan ontneemt aan de verricbting baar commer
cieel karakter (15). Het vermoeden dat bet vervoer over de binnenwateren 
een daad van koopbandel is, is ecbter vatbaar voor tegenbewijs (16). 

2.1.2 De soorten goederenvervoer. 

a) Volgens bet bestemmingscriterium. 

374. Naargelang de bestemming van bet vervoer kan men onderscbeid 

13. art. I M.B. 27 januari 1969 betreffende de voorwaarden tegen dewelke de bevrachtingen en verhurin
gen, tot stand gekomen door bemiddeling der beurtbevrachtingskantoren van de Dienst voor Regeling der 
Binnenvaart verplicht moeten worden afgesloten, B.S., 19 april 1969. 

14. art. 2 M.B. 27 februari 1980 houdende uitvoering van de wet van 7 september 1979 en houdende ge
deeltelijke toepassing op het vervoer van vloeibare brandstoffen per tankschip, van het statuut van de Dienst 
voor Regeling der Binnenvaart, omgewerkt bij koninklijk besluit van 3 december 1968, B.S., I maart 1980. 

15. Cass., 10 oktober 1895, Pas., 1895, I, 296; Cass., 12 maart 1931, Pas., 1931, I, 119; Cass., 30 decem
ber 1946, R.C.J.B., 1948, 24. 

16. Cass., 19 januari 1973, Arr.Cass., 1973, 515;B.R.H., 1974, I, 131; R. W., 1972-73, 1381; Pas., 1973, 
492, noot W.G. en R.C.J.B., 1974, 321, noot HEENEN, J. 
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maken tussen nationaal en internationaal vervoer. Een definitie van natio
naal vervoer treffen we aan in bet K.B. nr. 173 van 30 december 1982, dat 
in feite bestemd is ter verduidelijking en uitbreiding van de toerbeurtrege
ling. In de zin van deze reglementering worden als goederentransporten bin
nen de grenzen van bet Rijk bescbouwd deze transporten die bun laad- en 
losplaats in Belgie bebben en die, ook al blijft bet gevolgde traject niet ge
beel binnen de grenzen, over vaarwegen lopen die gewoonlijk door binnen
vaartuigen worden gebruikt, met uitsluiting van de estuaire vaart (17). In 
bet algemeen kan men bet nationaal vervoer dan ook omscbrijven als elk 
vervoer van goederen over de binnenwateren, waarvan de laad- en losplaats 
binnen de grenzen van bet Rijk gelegen zijn, ongeacbt bet gevolgde traject. 
Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan gaat bet om een internationaal 
vervoer. 

b) Volgens bet exploitatiecriterium. 

375. Volgens dit criterium kan men bet goederenvervoer over de binnenwa
teren opdelen in enerzijds bet 'eigenvervoer' of vervoer voor eigen rekening 
en anderzijds bet vervoer voor rekening van derden (18). Binnen deze laatste 
categorie dient dan nog onderscbeid gemaakt te worden tussen bet geregeld 
vervoer, meestal aangeduid met de benaming beurtvervoer of beurtvaart en 
bet ongeregeld vervoer, of 'de wilde vaart'. 

376. Onder vervoer voor eigen rekening wordt verstaan bet vervoer dat ver
ricbt wordt door een onderneming voor baar eigen beboeften en dat beant
woordt aan de volgende voorwaarden: (19) 

a) bet vervoer moet verricbt worden met een scbip dat aan de onderne
ming toebeboort en door baar eigen personeel bestuurd wordt. 

b) bet vervoer mag slecbts een bijkomende bedrijvigbeid vormen in bet 
kader van de gezamelijke bedrijvigbeid van de onderneming. 

c) de vervoerde goederen moeten aan die onderneming toebeboren of er
door verkocbt, gekocbt, voortgebracbt of bewerkt zijn. 

377. Als onderliggende regel geldt bierbij dat een scbip toebeboort aan of 
gebouwd is voor rekening van een persoon of een onderneming, zo de 

17. aanvulling bij art. 5, lid 3 D.R.B. door K.B. nr. 173 30 december 1982 tot wijziging van het statuut 
van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, omgewerkt bij koninklijk besluit van 3 december 1968, B.S., 
20 januari 1983. 

18. In Nederland wordt dergelijk vervoer ook aangeduid met de term 'beroepsvervoer' daar dit vervoer 
enkel mogelijk is mits het bezit van een vergunning. Voor het eigen vervoer is een inschrijving noodzakelijk 
(zie art. 4 WGB.) 

19. art. 2 M.B. 23 maart 1960 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de schepen voor het vervoer 
van eigen goederen vrijgesteld zijn van de tussenkomst van beurtbevrachtingskantoren, B.S., 31maart1960. 
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voile eigendom ervan tenminste voor de helft bij die persoon of onderne
ming berust. Het behoort toe aan een Belg zo de voile eigendom ten minste 
voor de helft berust (20): 

a) bij natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die in Belgie gedo
micilieerd zijn. 

b) bij in de Belgische wettelijke vormen opgerichte vennootschappen waar
van de maatschappelijke zetel alsmede de hoofdinstelling zich in Bel
gie bevinden. 
Die vennootschappen moeten bovendien voldoen aan de volgende voor
waarden: 

- voor de firmavennootschappen en de bloot commanditaire vennoot
schappen moeten meer dan de helft van de hoofdelijk aansprakelijke 
vennoten van Belgische nationaliteit zijn en in Belgie gedomicilieerd 
zijn. 

- voor de commanditaire vennootschappen, de cooperatieve vennoot
schappen, de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijk
heid en de naamloze vennootschappen, moeten meer dan de helft 
van de beheerders of administrateurs van Belgische nationaliteit zijn 
en in Belgie gedomicilieerd zijn. 

378. Onder geregeld of beurtvervoer verstaat men het vervoer met schepen, 
welke een geregelde dienst onderhouden tussen twee of meer plaatsen (21). 
Kenmerkend voor dit vervoer is derhalve dat het op vaste tijdstippen en op 
vaste trajecten plaatsvindt, waarbij er voor de beurtvervoerder een vervoer
verplichting bestaat. Het is de recentste vorm van vervoer voor rekening van 
derden (22). Vooral in de l 5de eeuw kende deze vorm van vervoer een grote 
bloei en vormde hij een alternatief voor de factor onzekerheid die het onge
regeld vervoer inhoudt. Waar dit beurtvervoer voor Wereldoorlog II in Belgie 
nog een relatief belangrijke plaats innam in het goederenvervoer over de 
binnenwateren (23), moet thans worden vastgesteld dat deze vorm van ver
voer hier niet meer voorkomt. Er wordt in het kader van dit werk dan ook 
niet verder op ingegaan. 

379. Het ongeregeld vervoer voor rekening van derden is veruit de belang-

20. art. 3 M.B. 23 maart 1960. 
21. Deze definitie is overgenomen uit art. 855 N. Wk. In het Belgische binnenvaartrecht ontbreekt elke 

definitie. Van Blade! omschrijft de beurtschepen als «ceux qui operent le transport de marchandises diver
ses par bateaux, a intervalles reguliers et sur un parcours invariable» (VAN BLADEL, G., o.c., nr. 2308). 

22. Voor de geschiedenis ervan consultere men best WACHTER, B., De beurtvaart, Zwolle, Tjeenk Wil-
link, 3 e.v.; zie eveneens VAN DER HORST, H.J., VAN DER KOLK, J.A. en SCHAT, J.J., o.c., 
I en 19 e.v. 

23. Voor de tweede Wereldoorlog waren er een 65 -tal beurtschepen in omloop, waarvan er 51 te Antwer
pen actief waren (zie VAN BLADEL, G., o.c., nr. 2311). 
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rijkste vorm van vervoer. Het is nochtans de meest onzekere. In tegenstel
ling tot het beurtvervoer is dergelijke vervoersvorm niet gebonden aan vaste 
tijden en vaste trajecten. Essentieel voor deze vorm van vervoer is immers 
de vrijheid die de vervoerder behoudt om al dan niet een bepaald vervoer 
uit te voeren. Echter in crisistijden waarin het aanbod aan vervoer gering 
is, betekent deze vrijheid maar weinig. Precies daarom werd de toerbeurt
reglementering ingevoerd. Hierdoor is dit zogenaamd ongeregeld vervoer 
in zekere zin toch geregeld. 

c) Volgens bet goederencriterium. 

380. Tenslotte kan men het goederenvervoer over de binnenwateren opde
len naargelang de soort goederen die worden vervoerd. Aldus onderscheidt 
men het 'droge lading'-vervoer van het 'natte lading'-vervoer (of de tank
vaart). In het geheel van het vervoer neemt het 'droge lading'-vervoer dui
delijk de eerste plaats in. 

2.2. De bevracbting. 

2.2.1. Onderscbeid met bet vervoer. 

381. Uit art. 1 W .R.B. kan worden afgeleid dat onder het bevrachtingscon
tract dient te worden verstaan «elke overeenkomst die tot doel heeft het ge
bruiken van een binnenschip voor vervoer of opslag van goederen». Het 
betreft hier geen definitie, maar eerder een loutere opsomming van het toe
passingsgebied van de wet op de rivierbevrachting. Wel geeft de tekst van 
art. 1 W.R.B. zeer goed aan dat het begrip bevrachting ruimer is dan het 
begrip vervoer (of opslag). In het bijzonder houdt de bevrachting immers 
het ter beschikking stellen van een binnenschip in door een vervrachter aan 
een bevrachter, die dat schip huurt met het oog op een vervoer of opslag 
van goederen en daarvoor een huurprijs dient te betalen. Deze huurprijs 
wordt in art. 4 W.R.B. vracht genoemd. 

2.2.2. Juridiscbe aard en soorten. 

382. Net zoals het vervoer wordt de bevrachting als een daad van koophan
del beschouwd. Dit volgt uit art. 3 W.Kh. Men onderscheidt daarbij m.b.t. 
het vervoer de reisbevrachting van de tijdsbevrachting. De eerste vorm van 
bevrachting is veruit de meest voorkomende en duidt op de bevrachting van 
bet schip voor een of meerdere reizen. In geval van tijdsbevrachting wordt 
het schip voor een bepaalde tijd verhuurd voor het vervoer van goederen. 
Wordt het schip bevracht voor de opslag van goederen dan spreekt men van 
een bevrachting om te liggen of om als drijvend magazijn te dienen. 
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3. Het bevracbtingscontract. 

3.1. Het bevracbtingscontract voor vervoer. 

3.1.1. Aard van bet contract. 

383. Het bevrachtingscontract voor vervoer is een gemengd contract of 
m.a.w. een contract sui generis, dat, zoals hoger uiteengezet, niet samen
valt met het vervoerscontract (24). Het kan gedefinieerd warden als «het 
contract waarbij een vervrachter, zijn schip tegen vergoeding, geheel of ge
deeltelijk, voor een bepaalde reis of een bepaalde tijd, ter beschikking stelt 
van een bevrachter en dit met bet oog op het vervoer van goederen». Men 
spreekt al naargelang het geval van een reisbevrachting of een tijdsbevrach
ting (zie supra). 

3.1.2. Kenmerken van bet bevracbtingscontract. 

a) Wederkerig contract. Gevolgen. 

384. Het bevrachtingscontract is een wederkerig contract, vermits het wordt 
afgesloten tussen verschillende partijen, bevrachter en vervrachter, die elk 
een aantal verplichtingen op zich nemen. In hoof de van de bevrachter zijn 
deze verplichtingen in hoofdzaak de betaling van de vrachtprijs, het ter 
beschikking stellen van de lading en het uitvoeren van de laad-, las- en stuw
verrichtingen. De vervrachter van zijn kant heeft als voornaamste verplich
tingen het ter beschikking stellen van zijn schip, het vervoer van de ter 
beschikking gestelde goederen en het toezicht bij de laad-, las- en stuwver
richtingen. 

385. Vermits het een wederkerig contract is, kan het door beide partijen war
den ontbonden, zowel ten laste van de schipper als ten laste van de bevrach
ter. De regel van art. 1184 B. W. (25) is stilzwijgend in elk wederkerig con
tract voorzien. Elk der partijen mag derhalve het contract verbreken, in
dien de andere partij in gebreke blijft haar verbintenissen uit te voeren. De
ze ontbinding dient echter in principe aan de rechtbank voorgelegd te war
den. Partijen mogen echter in het bevrachtingscontract bedingen dat de ont
binding in bepaalde gevallen 'van rechtswege', dus zonder rechterlijke 

24. In de rechtsleer wordt dit onderscheid niet duidelijk gemaakt. Zo stelt Van Blade! beide contracten 
met elkaar gelijk en omschrijft het bevrachtingscontract als «le contrat de transport de choses par bateaux 
d'interieur est un contrat par lequel le freteur s'engage, moyennant un fret, a deplacer par bateau, une mar
chandise d'un lieu dans un autre et a delivrer, a destination, a l'affreteur OU a celui au profit duquel Ce 
dernier a stipule» (VAN BLADEL, G., o.c., nr. 63). 

25. Art. I 184 B.W., eerste lid: «In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwij
gend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt». 

157 



tussenkomst zal plaatsvinden (26). 

386. Indien de niet uitvoering van het contract definitief is, zal de recht
bank het contract ontbinden met veroordeling tot schadevergoeding ten laste 
van diegene aan wie de niet uitvoering te wijten is. De rechtbank oordeelt 
echter soeverein of de niet uitvoering van het contract voldoende ernstig is 
om de ontbinding toe te staan (27). Zo kan de rechtbank bijvoorbeeld aan 
de in gebreke blijvende partij een termijn toekennen, om alsnog zijn ver
bintenissen na te komen (28). 

387. Naast de ontbinding naar gemeen recht, voorziet echter de Wet op de 
Rivierbevrachting zelf in de artt. 37 en 38 W .R.B. ontbindingsgronden, die 
uitsluitend ten laste van de schipper zijn. Zo staat het de inlader vrij de be
vrachting op te zeggen, indien de schipper zich niet op de bepaalde tijd op 
de aangewezen laadplaats bevindt. De inlader moet, bij proces-verbaal, op
gemaakt door een deurwaarder, of ondertekend hetzij door een agent van 
de haven of van bruggen of wegen, hetzij door twee getuigen, doen vaststellen 
dat het bevrachte schip zich niet op de laadplaats bevindt (art. 37, lid 1 
W.R.B.). De schipper moet de schade vergoeden, door de lader geleden we
gens het verschil van vracht, kosten en uitgaven, tenzij hij bewijst dat hij 
door overmacht verhinderd is geweest (art. 37, lid 2 W.R.B.). 

388. Tevens kan de bevrachter het contract verbreken zonder vergoeding 
bijaldien de verzekeraar van de lading het schip weigert, mits deze weige
ring door de slechte staat van het schip gerechtvaardigd is en dat die beslis
sing aan de schipper door middel van een geschreven bericht werd ter kennis 
gebracht, binnen twee dagen na de dag der bevrachting (art. 38 W.R.B.). 

b) Consensueel en niet vormelijk contract. 

389. Het is voorts een consensueel contract. De loutere wilsovereenstem
ming tussen partijen volstaat om het contract te doen ontstaan. Het is bo
vendien een niet vormgebonden contract, wat blijkt uit art. 2 W.R.B., dat 
vooropstelt dat het contract tot bevrachting van een binnenschip wordt vast
gesteld door de bewijsmiddelen in handelszaken vastgesteld. Toch dient een 
en ander gerelativeerd daar voor alle bevrachtingen en verhuringen op ter
mijn die onderworpen zijn aan het toerbeurtregime alsook voor de tank
vaart een geschrift noodzakelijk is (29). Dit geschrift, charter genaamd wordt 
opgesteld aan de hand van volgende modelcontracten. 

26. Ca>S., 19 november 1918, Pas, 1918, I, 212. 
27. Ca"·· 22 november 1894, Pas., 1895, I, II. 
28. Kh. Antwerpen, 31 januari 1908, Jur.Anvers, 1908, 167. 
29. Voor de 'droge lading'- vaart, zie: art. 3 M.B. 27 januari 1969. Voor de tankvaart, zie: art. 2 M.B. 

27 februari 1980. 

158 



BEVRACHTINGSCONTRACT 

Voorwaarden van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting en van 
het ministerieel besluit van 27 januari 1969 

Ondergetekende (1) 
wonende te 
handelsregister . . nr 
schipper van ijzeren motorschip 
eigenaar houten sleepschip 
metende volgens meetbrief ton. 
cascoverzekering 
bewijs van classificatie 
verklaart aangenomen te hebben om te laden voor rekening van: 

door bemiddeling van 
ongeveer ........................ ton .............. ........ . . .............. (soort goederen) 
van Ouiste laadplaats) 
met bestemming 
mits een vrachtprijs van ................... . .... ................ .................. . ....... per ton 
Laadtijd . . , ligdagen: F ............................... per dag, 
Lostijd .... . .... .............. . ............. , ligdagen : F. . ............................. per dag, 
en/of ligdagen dokken ......... .............. . ........ F ..................... per dag, 

rede ...... . .............. . ...... F ..................... per dag, 
te beginnen van 
Bevrachtingscommissie .................... % 

Voorschot op vracht (zonder rente) F. 
Vracht betaalbaar te ................ .. . ......... door 
Bijzondere voorwaarden 

Dit contract behoudt zijn voile waarde, zelfs wanneer andere 
bepalingen zouden vermeld worden in het connossement. 

... ........... . ........... de 

De bevrachter, De schipper of eigenaar, 
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BEVRACHTINGSCONTRACT 

Tussen 

Bevrachter, enerzijds, 

en 

Vervoerder, anderzijds, 

werd overeengekomen wat volgt: 

1. De vervoerder verbindt er zich toe het motorschip . 
bemand en volledig getuigd .......... ton metende, in het bezit van een certificaat 
conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 juli 1977 houdende het 
algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk 
(type ......... nr. . ........ ) geldig tot 
in het bezit van de vereiste verzekeringen, P. en I. verzekering inbegrepen, 
uitsluitend ter beschikking te stellen van de bevrachter. 

2. In geval van technisch defect zal de vervoerder de nodige maatregelen tref
fen ten einde zo snel mogelijk tot herstelling hiervan over te gaan. Hij zal zijn 
opdrachtgever onmiddellijk in kennis stellen van de duur van het oponthoud. 

3. De bevrachter aanvaardt de exclusiviteit van de bevrachting en zal de transport
opdrachten die hij met zijn opdrachtgever afsluit, volgens een controleerbare 
beurtrol verdelen over alle schepen waarvan hij de exclusieve bevrachting heeft, 
zowel zijn eigen schepen als deze van de eigenaars die een gelijkaardig con
tract als dit met hem hebben ondertekend, naargelang het schip beschikbaar is 
en geschikt voor de voorgenomen reis en lading in aard en omvang. Wat de 
eigenaar betreft, deze verplicht er zich toe de hem toevertrouwde reizen 
prompt uit te voeren. 

4. De bevrachter verbindt er zich toe de minimumvrachtprijzen vermeld in bijlage 
van het ministerieel besluit van 30 juli 1981 na te !even, zich evenwel steeds 
inspannend de hoogst mogelijke vrachtprijzen te bekomen. 

5. De bevrachter verbindt er zich toe binnen vijftien dagen na het opstellen van 
in punt 7 bepaalde afrekening de gehele ge'inde vrachtprijs te betalen, even
tueel verhoogd met liggelden en toeslagen, na aftrek van het bedrag van het 
overeengekomen commissieloon, overeenkomstig punt 6 van dit contract. 
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6. De bevrachter heeft recht op een commissieloon, hetwelk, bij gebrek aan 
andersluidend beding, gelijk is aan 5 pct. van de vrachtprijs. 
Het commissieloon mag in geen geval 10 pct. van de vrachtprijs overschrijden. 
Het commissieloon is verschuldigd zowel op de vrachtprijs als op de liggelden 
en de eventuele toeslagen toegepast overeenkomstig de gewoonte inzake het 
vervoer van vloeistoffen. 

7. De afrekening der vrachtprijzen geschiedt elke maand tussen de 25ste en de 
laatste dag van de maand voor de reizen van de voorgaande maand. 

8. lngeval de bevrachter tijdens een bepaalde periode over geen of slechts over 
onvoldoende transporten zou beschikken, is het de vervoerder toegelaten om 
tijdens deze periode, in overleg met de bevrachter, bij een andere bevrachter 
transporten aan te nemen. 

9. Alie transporten verricht krachtens dit contract, vallen onder toepassing van 
de Belgische wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, in zoverre er in dit 
contract niet uitdrukkelijk wordt van afgeweken. 

10. Dit contract is gesloten: 

a) voor een duur van aanvangende op (0
) 

Bij gebrek aan geldige opzegging drie maanden voor de einddatum, wordt 
dit contract stilzwijgend verlengd, telkenmale voor een periode van een 
jaar. 

b) voor een minimumaantal reizen, vastgesteld op ......................................... (0
) 

c) voor een minimumtonnage van ····················· (0) 

11. In geval van geschil aangaande dit contract, zijn uitsluitend de rechtbanken 
van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 

Aldus le goeder trouw overeengekomen te 

op .................................................... in twee exemplaren. 

ledere partij erkent een exemplaar te bezitten. 

Gelezen en goedgekeurd, 

de bevrachter. de vervoerder. 

(
0

) het overbodige schrappen 
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c) Contract ten bezwarende titel. 

390. Het is tenslotte een contract ten bezwarende titel. Dit volgt reeds uit 
het feit zelf dat de bevrachting een commercieel contract is, en bovendien, 
conform art. 271 Zeewet, het vervoer en derhalve ook de bevrachting voor 
vervoer als een winstgevende verrichting van scheepvaart wordt beschouwd. 
De bevrachting gebeurt derhalve niet kosteloos, maar tegen een bepaalde 
prijs, vracht genaamd. Voor de bevrachtingen onderworpen aan het toer
beurtsysteem is deze vrachtprijs overigens niet vrij (zie verder). 

3.2. Het bevrachtingscontract om te liggen. 

3.2.1. Definitie van het bevrachtingscontract om te liggen. 

391. De wet op de rivierbevrachting zelf defineert de bevrachting om te lig
gen niet, maar beperkt zich er toe te stellen dat een schip kan bevracht wor
den om te liggen of als drijvend magazijn te dienen (art. 4, derde lid W.R.B.). 
Deze verschillende termen zijn in feite synoniem aan elkaar (30) en worden 
in de Wet zelf door elkaar gebruikt. Een definitie van het contract vinden 
we bij Van Blade! (31): «L'affretement en sejour est un contrat par lequel 
le batelier, moyennant un prix determine (fret), loue son bateau, non pour 
voyager mais pour y loger pendant uncertain temps, une marchandise de
terminee». Uit deze definitie kunnen de kenmerken worden afgeleid: het 
moet gaan om - 1) het liggen van een schip - 2) met het oog op de opslag 
van goederen en dit - 3) tegen betaling van een prijs, vracht genoemd. 

3.2.2. Juridische aard van het bevrachtingscontract om te liggen. 

392. De juridische aard van het bevrachtingscontract om te liggen werd lan
ge tijd betwist. Vooral voor de Wet op de Rivierbevrachting werden hiero
ver talloze discussies gevoerd. V olgens sommige rechtspraak betrof het een 
huur van diensten (32), volgens anderen ging het om een huur van zaken, 
gekoppeld aan een contract van bewaargeving (33). Volgens een derde opi
nie tenslotte had men enkel te maken met een bewaargeving tegen vergoe
ding (34). Door de wet op de rivierbevrachting werd aan deze discussie een 
einde gemaakt (35). 

30. zie VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1961. 
31. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1961. 
32. Kh. Antwerpen, 12 januari 1924, Jur.Anvers, 1924, 134; Brussel, 22 februari 1930, Jur.Anvers, 

1930, 52. 
33. Brussel, 28 juni 1912, Jur.Anvers, 1912, 303; Brussel, 19 juli 1921, Jur.Anvers, 1921, 674; Brussel 

28 maart 1935, Jur.Anvers, 1935, 136 met noot. 
34. Kh. Antwerpen, 5 juni 1928, Jur.Anvers, 1928, 311; Brussel, 2 november 1929, Jur.Anvers, 1929, 

308; Brussel, 2 november 1934, Jur.Anvers, 1935, 369. 
35. DELAHA YE, P., o.c., nr. 278 
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Het betreft in geen enkel geval een vervoersovereenkomst, noch een bewaar
geving (36). Het is een complex contract, sui generis, dat nu eens een huur 
van zaken uitmaakt, wanneer het schip als vlottend magazijn dienst doet, 
dan weer een huur van diensten, waarbij de schipper verplicht is te waken 
over de hoede en bewaring van de koopwaar (37). 

3.2.3. Duur van bet bevrachtingscontract om te liggen. 

393. In tegenstelling tot de bevrachting voor vervoer, wordt de bevrachting 
om te liggen steeds aangegaan voor een minimumtermijn van vijf dagen (art. 
50, lid 1 W.R.B.). Het liggen zelf gaat in op de dag volgend op die van de 
bevrachting. Dit geldt zelfs wanneer het schip zich reeds op de dag van de 
bevrachting op de aangewezen plaats bevindt. Echter, mocht het schip reeds 
op die dag geladen worden, dan begint het liggen te tellen vanaf die dag 
(art. 48, lid 1 W .R.B.), tenzij het bevrachtingscontract gesloten werd door 
bemiddeling van de beurtbevrachtingskantoren van de D.R.B. (38). In deze 
laatste hypothese vangt het liggen aan de eerste werkdag volgende op de 
dag van de bevrachting. Is dit een zaterdag en wordt alsdan het laden van 
het schip niet aangevat, dan begint het liggen de eerste werkdag volgende 
op deze zaterdag (39). Wordt het laden van het schip aangevat op een da
tum voorafgaand aan de eerste werkdag, hetzij volgende op de dag van de 
bevrachting, hetzij volgende op de zaterdag, dan vangt het liggen aan de 
dag gedurende dewelke het laden wordt aangevat (40). Bepaalt het bevrach
tingscontract uitdrukkelijk een datum voor het laden en is het schip op die 
datum laadbereid op de overeengekomen plaats, dan vangt het liggen op 
die datum aan (41). 

394. De duur van het liggen kan in de bevrachtingsovereenkomst zelf be
paald zijn. In dat geval mag de inlader gedurende de ganse termijn het schip 
lossen en weer laden. Is geen termijn bepaald dan eindigt de overeenkomst 
zodra de ingescheepte lading volkomen gelost is. Wanneer in de overeen
komst aan de schipper alleen een minimumtijd gewaarborgd wordt, mag 
de inlader bij het verstrijken van deze termijn de voortzetting van de 
bevrachting eisen, tenzij hij reeds tijdens de termijn het schip volkomen 
gelost heeft. (art. 49 W.R.B.). 

36. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1963; SMEESTERS, C. en WlNKELMOLEN, G., o.c., t. I, nr. 379. 
37; SMEESTERS C., en WINKELMOLEN, G., o.c., t. I, nr. 379. 
38. art. I M.B. 14 oktober 1981 houdende de voorwaarden voor de bevrachtingen om te liggen tot stand 

gekomen door bemiddeling van de Dienst voor regeling der Binnenvaart, B.S., 10 november 1981. De tekst 
van art. 48, lid 1 W.R.B. had aanleiding gegeven tot heel wat betwistingen die tijdens de bevrachtingen 
ontstonden en die hun verloop dreigden te verstoren (zie de motivering gevoegd bij het M.B.). 

39. art. 2 par. I en 2 M.B. 14 oktober 1981. 
40. art. 3 M.B. 14 oktober 1981. 
41. art. 4 M.B. 14 oktober 1981. Die datum mag evenwel in geen geval een latere datum zijn dan deze 

welke, bij gebrek aan contractuele datum voor het laden, uit de toepassing van dit besluit zou zijn voortge
vloeid (art. 4, in fine). 
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395. Teneinde wantoestanden te voorkomen, mag de schipper, hetzij op bet 
einde van de overeengekomen termijn, hetzij, zo geen termijn bepaald werd, 
bij bet verstrijken van de vijftigste dag, eisen dat zijn schip gelost wordt. 
Wei moet hij eerst aan zijn medecontractant een ingebrekestelling sturen. 
Het schip moet dan worden gelost binnen een maximum termijn van tien 
dagen, zon- en wettelijke feestdagen niet inbegrepen, en ingaande daags na 
het in gebreke stellen en ten vroegste de eenenvijftigste dag van het liggen. 
Vanaf de elfde dag na het in gebreke stellen heeft de schipper, zonder nieu
we ingebrekestelling het recht op het bedrag van de overeengekomen vracht 
een verhoging van 50% te eisen. Vanaf de twintigste dag na die van het in 
gebreke stellen mag hij een sekwester aanstellen (art. 50, tweede lid W.R.B.). 

4. De partijen en tussenkomenden bij de bevrachting. 

4.1. De vervrachter. 

396. Van Blade! omschrijft de vervrachter als diegene die zich in de regel 
ertoe verbindt het vervoer uit te voeren en de goederen ter bestemming af 
te leveren (42). Nog volgens dezelfde auteur is deze term identiek aan de 
termen vervoerder of schipper. We kunnen ons met deze omschrijving van 
de vervrachter niet volledig akkoord verklaren. Ofschoon in de binnenvaart 
de vervrachter meestal ook de vervoerder is, dekken beide termen nochtans 
niet dezelfde lading. Vanuit juridisch-technisch oogpunt is de vervrachter 
enkel en alleen diegene die met de bevrachter een bevrachtingscontract af
sluit en zich er derhalve toe verbindt, conform art. 1 W .R.B., een binnen
schip ter beschikking te stellen van de bevrachter en dit met het oog op het 
vervoer (of de opslag) van goederen. Aldus rusten o.i. twee verplichtingen 
op de vervrachter: ten eerste een schip ter beschikking stellen van de be
vrachter en ten tweede het vervoer of (de opslag) van de goederen organise
ren. De vervoerder is diegene die zich er enkel toe verbindt de goederen te 
vervoeren en ze ter bestemming af te leveren. Zorgt de vervrachter zelf voor 
het vervoer, dan is hij inderdaad tevens de vervoerder. 

4.2. De bevrachter. 

397. De bevrachter is diegene die met de vervrachter een contract afsluit 
met het oog op het vervoeren of opslaan van goederen. Hij is de wederpar
tij van de vervrachter en moet duidelijk onderscheiden worden van de inla
der, die geen contractspartij is, maar enkel zorgt voor de materiele prestatie 
van het aan boord brengen van de goederen of de daadwerkelijke lossing 
ervan (43). Ook moet hij duidelijk onderscheiden worden van de scheeps-

42. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 177. 
43. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 185-187. 
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bevrachter, die als tussenpersoon optreedt bij het sluiten van het contract, 
maar die in de W.R.B. foutievelijk met de term bevrachter wordt aange
duid. Aldus verstaat art. 3 W.R.B. onder bevrachter «degene die als tus
schenpersoon optreedt voor het sluiten van een bevrachtingscontract». 
Wanneer de bevrachter zelf wordt bedoeld, dient de wet zich te behelpen 
met allerlei gebrekkige omschrijvingen, zoals «dengene voor wiens rekening 
het schip bevracht werd» (art. 25 W.R.B.), «dengene die het schip bevracht 
heeft» (art. 28 W.R.B.), «dengene voor wiens rekening de bevrachting geslo
ten is» (art. 54 W.R.B.). 

4.3. De geadresseerde. 

398. Naast de bevrachter en de vervrachter komt meestal nog een derde partij 
in het bevrachtingscontract tussen, namelijk de geadresseerde. Men spreekt 
eveneens van de 'derde drager van het cognossement' of de ontvanger van 
de goederen. In tegenstelling tot de bevrachter en de vervrachter is deze per
soon niet ab initio bij het bevrachtingscontract betrokken. Hij komt pas 
achteraf tussen, namelijk op het ogenblik dat de goederen dienen afgele
verd te worden. Enkel de derde drager van het cognossement heeft, con
form art. 89 Zeewet, recht op de aflevering van de goederen. Het is slechts 
door overhandiging van zijn titel aan de vervoerder, dat deze derde drager 
recht heeft op de aflevering van de goederen (44). 

4.4. De scheepsbevrachter. 

4.4.1. Begrip en oorsprong. 

399. Naast bovengenoemde drie, dient rekening gehouden te worden met 
de scheepsbevrachter, die, zoals gezien, wordt verward met de bevrachter 
zelf. Het gaat in casu om die persoon die, tegen vergoeding, als tussenper
soon optreedt bij de sluiting van het contract, en dit zowel in het kader van 
een bevrachtingscontract om te vervoeren als om te liggen (45). Eens hij de 
partijen met elkaar in contact heeft gebracht, eindigt, juridisch gezien, zijn 
opdracht (46), wat niet belet dat hij in de praktijk meestal de uitvoering 
van het bevrachtingscontract blijft volgen (47). Er dient nochtans op gewe
zen dat partijen niet verplicht zijn beroep te doen op een scheepsbevrachter 

44. zie VAN BLADEL, G .• o.c., nr. 195. 
45. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 2209. 
46. Kh. Luik, 12 mei 1947, Jur.Lii!ge, 1946-47, 261. Ten onrechce werd in een vonnis van 19 december 

1936 van dezelfde rechtbank voorgehouden dac hec mandaat van de scheepsbevrachter pas eindigt wanneer 
het zeker is dat de schipper zijn schip ter beschikking van de inlader heeft gesteld. lndien de schipper dit 
weigerde, moest, volgens de rechtbank, de scheepsbevrachter onmiddellijk een ander schip zoeken (Kh. Luik, 
19 december 1936, Jur.Liege, 1937, 126). Dit standpunt werd door de latere rechtspraak gelukkig niet gevolgd. 

47. Zo zal hij ondermeer het cognossement, opgesteld door de bevrachter, aan de vervoerder voor onder
tekening overhandigen en op dat ogenblik zijn commissie in ontvangst nemen (VAN BLADEL, G., o.c., 
nr. 2215). 

165 



(48). Ook zonder zijn tussenkomst is het contract geldig afgesloten. Niette
min is zijn tussenkomst, die op een decennialange traditie steunt (49), 
de regel. 

4.4.2. Het juridisch statuut van de scheepsbevrachter. 

400. Lange tijd waren de activiteiten van de scheepsbevrachter wettelijk on
geregeld, zodat eenieder die dat wou deze taak kon uitoefenen (50). Door 
de Wet van 26 juni 1967 werd echter het statuut van de tussenpersonen bij 
het goederenvervoer geregeld (51), dit met het oog op de rationele organisa
tie van de transportsector enerzijds en de bevordering van het gewettigd be
roepsbelang van de betrokken tussenpersonen anderzijds (52). Het streven 
naar een onontbeerlijke organisatie van de betrokken beroepen en een logi
sche en verantwoorde reglementering ervan vormen de basispeilers van 
deze wet. Aldus werden een grondige beroepskennis alsook effectieve waar
borgen op moreel en financieel gebied vooropgezet. Ofschoon hij nergens 
bij naam wordt genoemd, valt de scheepsbevrachter onder het toepassings
gebied van deze wet. 

401. De tussenpersonen zijn ingedeeld in drie categorieen (art 1): de ver
voercommissionair, de vervoermakelaar en de commissionair-expediteur. 
Binnen dit kader moet de scheepsbevrachter worden beschouwd als een ver
voermakelaar, waaronder de wet verstaat «elke natuurlijke of rechtspersoon 
die tegen vergoeding twee of meer personen met elkaar in contact brengt 
met het oog op het wederzijds sluiten van een vervoerovereenkomst, en die, 
ingeval hij bij het sluiten van die overeenkomst optreedt, dit slechts doet 
in hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn lastgevers» (art. 1, 2°). 

48. Kh. Luik. 12 juli 1946, Jur.Liege, 1946-47, 22. 
49. Zo vermeldt Van Dam dat de scheepsbevrachter in Nederland na 1862 zijn intrede deed (VAN DAM, 

W.A.C., De Scheepsbevrachter, Rotterdam, D. Brouwer en Zoon, 1930, 30). In Belgie was de scheepsbe
vrachter in elk geval reeds vanaf het begin van de 20° eeuw in binnenvaartkringen ruim bekend. In de Ant
werpse bevrachtingsvoorwaarden van 1906 wordt hij, zij het onder de foutieve benaming van 'bevrachter' 
verschillende malen vermeld, in de artt. 8, 10 en 28, en ook in de Algemene Bevrachtingsvoorwaarden van 
1927 wordt, in art. I, op zijn aanwezigheid gewezen. 

50. Deze toestand gaf herhaaldelijk aanleiding tot misbruiken, waarbij door sommige scheepsbevrachters 
voor hun tussenkomsten, hoe beperkt die soms ook waren, aan de schippers exorbitante bedragen werden 
gevraagd (zie in dit verband: VAN DAM, W.A.C., o.c, 36). De scheepsbevrachters, die de zijde kozen van 
hun opdrachtgevers, beschikten in feite over een monopoliepositie voor de verdeling van de beschikbare 
vracht. Zij bezaten dan ook de feitelijke macht om de vracht toe te kennen aan wie zij dat wensten. Dit 
leidde tot de cafebevrachtingen, die pas door de invoering van het beursstelsel voor het nationaal vervoer, 
werden uitgesloten. 

51. Wet 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenver
voer, B.S., 27 september 1967. De wet is op I februari 1968 in werking getreden (zie art. I K.B. 30 januari 
1968 tot instelling van de raadgevende comites bedoeld in artikel 8 van de wet van 26 juni 1967 betreffende 
het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, B.S., 16 februari 1968). Voor 
deze wet golden voor de bevrachter-tussenpersoon enkel de algemene principes van het burgerlijk recht m.b.t. 
het mandaat (art. 1984 e.v. B.W.), alsook de bepalingen van de Wet van 30 december 1867 betreffende 
de handelsbeurzen, de wisselagenten en makelaars. 

52. zie Memorie van Toelichting, Gedr.St .. Kamer, 1965-66, nr. 257, nr. I. 
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Als vervoermakelaar onderscheidt hij zich van de vervoercommissionair, die 
optreedt als een werkelijke ondernemer van vervoer, hetzij door dit vervoer 
zelf te verrichten, hetzij door het te laten verrichten door ondervervoerders. 
Hij onderscheidt zich van de commissionair-expediteur, die in eigen naam, 
<loch voor rekening van een derde, vervoersovereenkomsten afsluit (53). 

402. Om de werkzaamheden van vervoermakelaar te kunnen uitoefenen moet 
men in het bezit zijn van een vergunning, uitgereikt door de Minister van 
Verkeerswezen (54). Deze vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
Zij wordt afgeleverd op naam van de onderneming die een natuurlijke of 
rechtspersoon kan zijn (55). Aan het bekomen van de vergunning zijn een 
aantal voorwaarden gekoppeld, die betrekking hebben op de moraliteit en 
beroepsbekwaamheid van de aanvragers, alsook op de lokalen waarin de 
werkzaamheden worden uitgeoefend en op de financiele mogelijkheden. 

403. Inzake moraliteit heeft de wetgever gemeend dat de toe gang tot de be
trokken beroepen moet kunnen worden ontzegd aan diegenen tegen wie een 
veroordeling zou zijn uitgesproken op grond van misdrijven die niet kun
nen geduld worden in hoofde van personen die een beroep uitoefenen of 
wensen uit te oefenen, waarbij eerlijkheid een eerste vereiste is (56). Het 
betreft de misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw, diefstal, af
persing en bedriegerij (57). 

404. De vakbekwaamheid dient te blijken uit het feit dat de persoon die 
zal instaan voor het dagelijks beheer van de onderneming of ondernemingstak 
die de werkzaamheid van vervoermakelaar wil uitoefenen, op het tijdstip 
waarop de aanvraag voor het bekomen van een vergunning wordt ingediend, 
in de laatste zes jaar ononderbroken gedurende vijf jaar op zodanige wijze 
heeft deelgenomen aan een werkzaamheid welke omschreven is als die van 
vervoermakelaar, dat hij de nodige vakbekwaamheid heeft verkregen (58). 
In bepaalde gevallen kan deze termijn worden verkort (59). Het bewijs dat 
men aan de voorwaarden van bekwaamheid voldoet, wordt vastgesteld in 

53. Zijn taak bestaat er derhalve in zelf een vervoerscontract te sluiten. zonder echter de verbintenis op 
zich te nemen zelf het vervoer te verrichten noch voor de aflevering van de goederen in te staan (zie Kh. 
Antwerpen, 13 mei 1931, Jur.Anvers, 1931, 407). 

54. art. I, 1° en 7 K.B. 12 januari 1978 tot instelling van de vergunning van vervoermakelaar, B.S., 18 
februari 1978. Ook het uitoefenen van de werkzaamheden van vervoercommissionair is onderworpen aan 
het bezit van een vergunning (K.B. 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, 
B.S., 2 augustus 1975, err. B.S., 27 september 1975). 

55. art. I, 3° K.B. 12 januari 1978. Wanneer de werkzaamheid van vervoermakelaar wordt uitgeoefend 
in verschillende zetels van een onderneming, die van eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon afhangen, moet 
voor iedere exploitatiezetel een vergunning worden aangevraagd (art. I, 2° K.B. 12 januari 1978). 

56. zie Verslag namens de Commissie voor het Verkeerswezen, de Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 
Gedr.St., Kamer, 1965-196, nr. 257, nr. 4. 

57. art. 2. K.B. 12 januari 1978. 
58. art. 3, par. I K.B. 12 januari 1978. 
59. art. 3, par. 2 K.B. 12 januari 1978. 
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een getuigschrift, afgeleverd door de Minister van Verkeerswezen of zijn 
gemachtigde (60). 

405. De lokalen waarin de werkzaamheden van vervoermakelaar worden uit
geoefend dienen daartoe uitsluitend of in elk geval minstens tot ermee sa
menhangende werkzaamheden op het gebied van het goederen- en 
personenvervoer bestemd te zijn (61). Tenslotte dient de vervoermakelaar 
een borgtocht van 200.000,- Bef. te stellen, die uitsluitend moet dienen tot 
waarborging van de verbintenissen aangegaan bij de uitoefening van de door 
de vergunning gedekte werkzaamheden. Deze borgtocht moet worden gesteld 
hetzij door een hoofdelijke borg van een bank of van een verzekeringsmaat
schappij hetzij door neerlegging bij de Deposito- en Consignatiekas. Een 
aanvullende borgtocht kan gevraagd worden, indien de borgtocht meer dan 
50Jo van zijn werkelijke waarde verliest ingevolge de koersdaling (62). 

4.4.3. Dejuridische positie van de scheepsbevrachter n.a.v. de bevrachting. 

406. Vermits de scheepsbevrachter optreedt als vervoermakelaar, is juridisch 
zijn taak beperkt tot het samenbrengen van de partijen. Daar hij geen con
tractspartij is, staat hij bijgevolg ook niet garant voor de goede uitvoering 
van het contract en kan voor de slechte uitvoering van het contract dan ook 
niet worden aangesproken. Dit veronderstelt echter we! <lat hij aan de schip
per n.a.v. de sluiting van het contract heeft meegedeeld slechts als scheeps
bevrachter te zijn opgetreden en hij de naam van zijn mandant heeft 
meegedeeld. De scheepsbevrachter die niet de naam van de werkelijke be
vrachter meedeelt, zal in principe zelf gehouden zijn (63). Het feit <lat hij 
in het algemeen als scheepsbevrachter bekend is, verandert daar niets aan 
(64). Het volstaat echter <lat hij zijn hoedanigheid van tussenpersoon in het 
bevrachtingscontract zelf meedeelt zonder <lat hij deze telkens dient te her
halen (65). Verder dient de scheepsbevrachter vanzelfsprekend steeds te han
delen binnen de perken van zijn mandaat. 

4.4.4. Het commissieloon van de scheepsbevrachter. 

407. Voor zijn tussenkomst - het !outer bijeenbrengen van partijen - heeft 
de scheepsbevrachter, conform art. 5, lid 1 W.R.B., recht op een commis
sieloon <lat onder geen enkel beding 10% van de vracht mag overschrijden 
en bij gebreke aan bepaling 50Jo bedraagt. De bepaling van art. 5 W.R.B. 

60. art. 3, par. 3 K.B. 12 januari 1978. 
61. art. 4 K.B. 12 januari 1978. 
62. art. 5 K.B. 12 januari 1978. 
63. zie VAN BLADEL, G., o.c., nrs. 2227-2229. 
64. Kh. Antwerpen, IO april 1924, Jur.Anvers, 1924, 154. 
65. Kh. Antwerpen, 13 januari 1941, Jur.Anvers, 1941, 74. 
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is van openbare orde. Partijen kunnen er derhalve niet van afwijken. De 
scheepsbevrachter die een commissieloon van meer dan IOOJo van de vracht 
heeft geeist, zal vervallen verklaard worden van alle recht op commissie
loon en zal, eventueel, de ontvangen sommen moeten terugbetalen (art. 5, 
lid 4 W.R.B.). 

408. Het commissieloon is door de schipper verschuldigd en eisbaar vanaf 
het ogenblik dat het cognossement ter ondertekening wordt voorgelegd. In 
principe is dit uiterlijk 24 uren na afloop van het inladen (art. 14, lid 1 
W.R.B.). Betaling op dat ogenblik van het commissieloon, geldt als afreke
ning. Aan de partijen kan niet worden toegestaan de herziening ervan te 
vragen, ongeacht het bedrag van de werkelijke aan de schipper betaalde 
vracht op het einde van de reis (art. 5, lid 3 W.R.B.). De verbreking van 
het contract door de bevrachter zelf, heeft derhalve op zich geen konsekwen
ties voor de betaling van het commissieloon van de scheepsbevrachter. Zelfs 
zo het cognossement niet ter ondertekening werd voorgelegd, blijft dit com
missieloon verschuldigd en dit vanaf het ogenblik van de contractssluiting, 
ongeacht wat er daarna met het contract geschiedt (66). 

409. De scheepsbevrachter waarborgt immers niet de uitvoering van het trans
port, en dus ook niet de betaling van de vracht. Het bevrachtingscontract 
zelf is in zijnen hoofde een 'res inter alios acta', m.a.w. de al dan niet uit
voering van het contract raakt hem niet en kan hem derhalve geen voordeel 
opleveren noch nadeel berokkenen. Zijn commissieloon is, door het loutere 
feit van de sluiting van het contract, verschuldigd, ongeacht de vracht die 
de schipper heeft ontvangen, ook als deze niet gelijk is aan de contractueel 
bedongen vracht. Op deze regel is slechts een uitzondering, nl. wanneer de 
niet uitvoering of de ontbinding van het contract te wijten is aan de scheeps
bevrachter zelf. In dat geval is geen commissieloon verschuldigd (87). Ech
ter, zo de niet uitvoering aan overmacht te wijten is, blijft de commissie 
verschuldigd (68). 

410. Art. 52, lid 2 W.R.B. voorziet een bijzondere regeling voor het com
missieloon in geval van overdracht van het bevrachtingscontract om te 
liggen. Indien een dergelijke overdracht plaats vindt, heeft de scheepsbe
vrachter, conform dit voorschrift, recht op 2,5% commissieloon op de vracht 
door de overnemer verschuldigd. Meestal zal hij overigens ook de tussen
persoon zijn van de cessionaris, d.w.z. de bevrachter-overnemer. Echter ook 
de oorspronkelijke bevrachter heeft het contract via een tussenpersoon kun
nen laten afsluiten. Daarom bepaalt art. 52, lid 2 W .R.B. eveneens dat de 

66. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 308; SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., t.I., 1929, nr. 
166; R.P.D.B., v0 courtier, nr. 100 e.v. 

67. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 311; SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., nr. 166. 
68. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 2298. 
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scheepsbevrachter die de overeenkomst gesloten heeft, recht heeft op zijn 
commissieloon over de aan de schipper verschuldigde vracht. 

4.5. De Dienst voor Regeling der Binnenvaart (D.R.B.). 

411. Ofschoon de D.R.B. in het kader van de bevrachting een belangrijke 
rol vervult (zie in dit verband hoofdstuk 5), is hij echter geen contractspar
tij en kan evenmin als een tussenpersoon worden beschouwd in de zin van 
de scheepsbevrachter. De D.R.B. treedt immers niet op namens een van de 
bevrachtingspartijen, maar vervult een louter neutrale rol, erin bestaande 
te waken over de eerlijke verdeling van de beschikbare vracht over de ver
schillende kandidaat-vervoerders. 

412. Voor zijn tussenkomst heeft hij recht op een afhouding, die thans 4,50Jo 
bedraagt voor zuiver binnenlandse trajecten (69). De bijdrage van 4,50Jo 
wordt echter tot 40Jo verlaagd voor elk schip waarvoor een exploitatiever
gunning werd afgeleverd (70). De verschuldigde afhouding wordt geheven 
op het volgend bed rag (71): 

l. indien de bevrachting door bemiddeling van de beurtrol geschied is, 
op de vrachtprijs die in de overeenkomst wordt bepaald. 

2. indien de bevrachting buiten de beurtrol geschied is, op de vrachtprijs 
die in de overeenkomst wordt bepaald, met een minimum dat gelijk 
is aan het algemeen vrachtenpeil of naargelang het geval de in het 
vrachtencomite overeengekomen vaste of minimumprijs. 

413. Voor het vervoer van eigen goederen geldt een aparte regeling. Zo de 
onderneming eigenaar van het schip is, is een jaarlijkse bijdrage van 50 frank 
per ton bij maximum diepgang verschuldigd voor duwbakken en schepen 
zonder mechanische voortstuwing en van 75 frank per ton bij maximum diep
gang voor motorschepen. Zo die onderneming slechts de uitsluitende 
beschikking heeft over het schip, worden deze bedragen verhoogd tot 
60 resp. 90 frank per ton bij maximum diepgang (72). 

69. M.B. IO juli 1974 betreffende de aan de Dienst voor Regeling der Binnenvaart verschuldigde af
houdingen, B.S., 11 september 1974. 

70. art. I M.B. 15 april 1977 betreffende de aan de Dienst voor Regeling der Binnenvaart verschuldigde 
afhoudingen, B.S., 6 mei 1977. 

71. art. 5 M. B. 6 oktober 1967 betreffende de werking van de beurtbevrachtingskantoren van de Dienst 
voor Regeling der Binnenvaart, B.S., 17 oktober 1967. 

72. art. 2 M.B. IO juli 1974. 
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5. De laad- en losreglementering. 

5.1. De begrippen laden, lossen en stuwen. 

414. In de Wet op de Rivierbevrachting worden de termen laden, lossen en 
stuwen niet omschreven. Van Bladel definieert het laden als «!'action de rem
plir une embarcation a !'aide d'un fardeau, de Ia pourvoir de la marchandi
se destinee». Lossen betekent dan «debarrasser le bateau de son fardeau» 
(73). Een omschrijving van het stuwen vinden we in de Maritieme Encyclo
pedie: «het zeevast plaatsen van lading op en in daarvoor uitgezette plaat
sen in de ruimen en aan dek, zodanig dat het verwerken zo economisch 
mogelijk geschiedt, de minste ruimte verloren gaat, de kans op schade ge
durende de reis zo beperkt mogelijk blijft en het schip niet beschadigd 
wordt». Bij Verhoeve vinden we een gelijkaardige bepaling: «Als regel om
vat het begrip stuwen zowel de zorg voor de conditie van het te vervoeren 
goed, in die zin, dat verschillende goederen niet zodanig mogen worden ge
Iaden, dat zij elkaar beschadigen of worden beschadigd door het schip, als 
we! de zorg voor de stabiliteit van het schip» (74). 

5.2. De laad- en losplaats en de vaarroute. 

415. De schipper moet, op eigen kosten, het vaartuig op de plaats brengen 
die aangewezen is voor het laden of Iossen. Deze aanwijzing staat met een 
bevel gelijk dat gebeurlijk meerdere plaatsen kan omvatten (75). De wijze 
van bevrachting speelt hierbij geen rol. In principe worden laad- en losplaats 
in het bevrachtingscontract vermeld. Vaak worden deze plaatsen zeer nauw
keurig aangeduid - vb. Kaai 126 te Antwerpen - , maar het kan eveneens 
voorkomen dat enkel de Iocaliteit wordt aangegeven - vb. laden in Antwer
pen - en de schipper dan zelf zal moeten oordelen waar de goederen kunnen 
geladen of gelost worden. 

416. De schipper moet zijn vaartuig op het overeengekomen tijdstip op de 
Iaadplaats brengen. Macht dit niet het geval zijn, dan mag de inlader de 
bevrachting opzeggen. Hij moet bij proces-verbaal, opgemaakt door een 
deurwaarder of ondertekend hetzij door twee getuigen, doen vaststellen dat 
het bevrachte schip zich niet op de Iaadplaats bevindt. Per consequentiam 
moet de schipper de schade vergoeden, door de inlader geleden wegens het 
verschil van vracht, kosten en uitgaven, tenzij hij bewijst dat hij door over
macht verhinderd was (art. 37 W.R.B.). 

417. Avondmist in de maand december is een voorzienbare gebeurtenis en 

73. VAN BLADEL. G .• o.c., nr. 1083, 
74. VERHOEVE, J., o.c., 200. 
75. Kh., Antwerpen, 30 september 1971, Jur.Anvers, 1971, 351. 
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kan derhalve niet als overmacht worden beschouwd. Bijgevolg, indien de 
vervrachter zich ertoe verbonden heeft het schip op een vastgesteld uur op 
de aangeduide plaats te brengen en hij laattijdig arriveert, moet hij de kosten 
vergoeden van de werknemers die door de inlader waren aangeworven en 
die werkloos hebben moeten wachten. Wanneer hij overigens de inladers 
niet van zijn vertraging heeft op de hoogte gebracht, kan hij niet opwerpen 
dat deze kosten hadden kunnen worden beperkt door de 'uitbrand' van de 
werknemers (76). 

418. De bevrachter moet de schipper een minimum aan faciliteiten verschaf
fen voor de inscheping en het schip niet aan gevaren blootstellen. Meent 
de schipper dat de plaats niet geschikt is of het vaartuig aan averij blootstelt, 
dan kan hij weigeren er naar toe te varen, tenzij de inlader of de geadres
seerde zich schriftelijk verbindt de verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor de schade die aan het schip mocht overkomen, ingevolge de aan de 
verplaatsing overkomen risico's (art. 6, lid 2 W.R.B.). 

419. Of de aangeduide plaats al dan niet geschikt is, maakt een feitenkwestie 
uit. Uit het feit dat de schipper tijdens het onderzoek van een strandings
bank bij laag water het bestaan van een oneffenheid onder een slijklaag 
vaststelde, mag men gelet op de omstandigheden van de zaak niet afleiden 
dat de aangeduide laadplaats werkelijk ongeschikt was en een gevaar voor 
het schip betekende (77). Hieruit volgt dat de inlader de schipper ten on
rechte verwijt geen schriftelijke decharge te hebben geeist. 

420. Indien de gevaren van de plaats niet zichtbaar zijn, is de inlader of de 
geadresseerde die de schipper beveelt er zijn schip te leggen, van rechtswege 
verantwoordelijk voor de aan die plaats verbonden risico's (art. 6, lid 3 
W.R.B.) (78). Of een gevaar zichtbaar is of niet is eveneens een feitenkwestie. 
Werd als niet zichtbaar beschouwd de vorming, door toedoen van de stro
ming, van een verhoging waarop het schip overhangend gaat rusten. In ca
su had de verhoging zich voorgedaan nadat het schip op de aangeduide 
laadplaats was komen aanleggen en nadat de zaat op de uitdrukkelijke vraag 
van de schipper was gelijk gemaakt (79). De bevrachter die overmacht in
roept, kan niet van deze verantwoordelijkheid van rechtswege worden ont
last, wanneer het feit dat hij inroept een verschijnsel betreft dat zich bij elk 
getij voordoet en dat de inlader kende of moest kennen. 

76. Kh. Antwerpen, 20 april 1953, Jur.Anvers. 1953, 29. 
77. Brussel, 15 december 1972, Jur.Anvers, 1973, 6, 
78. De term 'beveelt' die in het derde lid van art. 6 W.R.B. wordt gebezigd, heeft dezelfde betekenis als 

de term 'aanwijzen' in de eerste twee !eden van art. 6 W.R.B. gebruikt (Cass., 6 november 1970, Rechtspr. 
Antw., 1971, 303 en R.W., 1970-71, 1231). 

79. Kh. Antwerpen, 18 mei 1967, Jur.Anvers, 1968, 92. 
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421. Werd eveneens als onzichtbaar beschouwd het feit dat een strandbank een 
oneffenheid vertoonde die onder een dikke slijklaag verborgen was en derhal
ve bij laagtij niet kon worden opgemerkt (80). Het feit dat de schipper de slechte 
staat van de zaat kende van vroeger, deed daaraan niets af, nu hij er mocht 
op voortgaan dat daaraan verholpen was, zeker wanneer hij, na naast de zaat 
bij laagtij geankerd te hebben, kon bemerken en bemerkt had dat de zaat vlak 
was, of toch althans de slijkerige oppervlakte ervan. 

422. In een gelijkaardige zaak, waarbij de schipper voor de stranding de zaat 
had onderzocht en een oneffenheid had vastgesteld, werd geoordeeld dat deze 
vaststelling de plaats niet dermate ongeschikt maakte of het schip aan schade 
blootstelde, dat de schipper de plaats had moeten weigeren. Het feit dat de 
voorman in dienst van de inlader de schipper gerustgesteld had met de melding 
dat twee dagen voordien een antler schip gestrand was zonder averijmelding 
en het feit dat de oneffenheid niet van aard was om eruit af te leiden dat de 
strandingsbrank ongeschikt was, was voldoende om aan te nemen dat de geva
ren niet zichtbaar waren en de inlader aldus aansprakelijk bleef (81). 

423. De vordering van de schipper tegen de inlader wegens de schade mag en
kel op art. 6 W.R.B. steunen, m.a.w. op contractuele grond, en niet op art. 
1384 B. W. dat op de aquiliaanse aansprakelijkheid betrekking heeft (82), zelfs 
niet wanneer de inlader tevens eigenaar of bewaker van de strandingsbank is 
(83). Een enkele maal werd nochtans een vordering van de belanghebbende bij 
het schip lastens de bestemmeling, die tevens concessionaris van de strandings
bank was, op grond van art. 1384 B.W. ingewilligd (84). 

424. Beoogt art. 6 W .R.B. de hypothese waarin er een laad- of losplaats is, 
dan handelt art. 7 W.R.B. over verscheidene laad- en losplaatsen. Indien de 
overeenkomst bepaalt dat het schip op verschillende plaatsen of langszij ver
schillende schepen moet worden geladen of gelost, moet de schipper zich op 
eigen kosten eenmaal naar elk der aangewezen plaatsen of langszij van elk schip 
begeven. De verdere verhalingen komen ten laste van de inlader of van de gea
dresseerde. Indien daarentegen het contract alleen een laad-of losplaats bepaalt, 
moet de schipper evenwel, indien hij daartoe verzocht wordt, in de ladingsha
ven laden en in de haven van bestemming lossen op de verschillende plaatsen 
die respectievelijk door de inlader of de geadresseerde worden aangewezen. In 
dat geval geschieden de nodige verhalingen ten verzoeke en op kosten van de 
inlader of de geadresseerde. 

80. Bru;sel, 3 januari 1975, Jur.Anvers, 1974, 311. 
81. Brmsel, 15 december 1972, Rechtspr.Anlw., 1973, 5. 
82. Kh. Antwerpen, 4 november 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 474. 
83. Brus;el, 15 december 1972, Rechtspr.Antw., 1973, 5. Zie ook de niet gepubliceerde rechtspraak aange

haald door THEUNIS, J., BLOCKX, J. en YAN LAKEN, R., o.c., 825. 
84. Antwcrpen, 23 februari 1983, Rechtspr.Antw., 1985, 177. In casu had de geadresseerde geen contractuele 

band ingeroepen en het was niet aan het Hof om dit ambtshalve in zijn plaats te doen. 
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425. Wanneer een binnenschip, bevracht of verhuurd door bemiddeling van 
de D.R.B. voor het vervoer binnen de grenzen van het Rijk, wordt verplaatst 
gedurende de verrichtingen van laden of lossen, op verzoek van de inlader 
of de bestemmeling, om het laden of lossen van een ander schip mogelijk 
te maken, is een vergoeding verschuldigd aan de uitbater van het verplaatste 
schip door diegene op wiens verzoek de verplaatsing werd verricht. Het be
drag van de vergoeding wordt vastgesteld in functie van het laadvermogen 
bij volle inzinking, volgens onderstaand barema (85) : 

Tonnemaat van het schip Bedrag van de 
van tot en met vergoeding 

100 t. 610 
101 t. 200 t. 720 
201 t. 400 t. 970 
401 t. 600 t. 1.200 
601 t. 1.000 t. 1.690 

1.001 t. 1.500 t. 2.180 
1.501 t. 2.000 t. 2.680 
2.001 t. 3.000 t. 3.150 
3.001 t. 4.000 t. 3.800 
4.001 t. en meer 4.520 

426. Wanneer, om de haven van bestemming te bereiken, het schip op een 
stroom of rivier met vrije loop moet varen, kan de schipper niet verplicht 
warden gans de bepaalde hoeveelheid in te laden, indien het waterpeil zo 
gesteld is, <lat het schip met een volle lading niet ter bestemming zou gera
ken. In <lat geval, is de vracht alleen voor de ingeladen hoeveelheid verschul
digd, voor zover het schip gedurende de laadtijd geladen wordt, zoniet heeft 
de schipper het recht de volle vracht te eisen op het bepaalde kwantum (art. 
29, lid 1 W.R.B.). Wanneer het schip per ton en per <lag bevracht wordt, 
heeft de inlader het recht het te laden kwantum te bepalen en is hij bijge
volg gehouden al de kosten van eventueel lichten te dragen (art. 29, lid 2 
W.R.B.). 

5.3. De laad,- los- en vaartijd. 

5.3.1. Begrip en dour van de laad- en lostijd. 

427. De artikelen 16 tot en met 25 W.R.B. besteden aandacht aan de laad-

85. artt. I en 2 M.B. 17 juli 1987 tot vaststelling van de vergoeding voor het verplaatsen van binnensche
pen gedurende de verrichtingen van laden of lossen, 8.S., 9 september 1987. 
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en lostijd en de daarmee samenbangende problemen. Met de laad- en lostijd 
wordt bedoeld de termijn aan de inlader c.q. de geadresseerde toegestaan 
voor bet laden of lossen (art. 17, lid 1 W.R.B.). Deze laad- of lostijd wordt 
tbeoretiscb door partijen zelf in bet bevracbtingscontract bepaald of bij ge
breke bieraan overeenkomstig een door de Koning vastgestelde tabel, waar
bij als grondslag wordt genomen de te laden of te lossen boeveelbeden, 
ongeacbt de tonnemaat van bet scbip (art. 17, lid 2 W.R.B.). 

428. De naduk moet gelegd worden op de tbeoretiscbe vrijbeid van par
tijen. De basisregeling is immers wettelijk vastgelegd voor alle bevracb
tingscontracten en ziet er als volgt uit (86) : 

a) Laadtijd: 

Tonnemaat op basis waarvan de vracbt berekend wordt of, bij ontstente
nis, geladen tonnemaat berekend volgens de meetbrief: 

Tot en met 500 Ton 
Meer dan 500 Ton tot en met 1.100 Ton 
Meer dan 1.100 Ton 

b) Lostijd: 

Aantal dagen 
2 
3 
4 

Tonnemaat op basis waarvan de vracbt berekend wordt of, bij ontstente
nis, geladen tonnemaat berekend volgens de meetbrief: 

Tot en met 375 Ton 
Meer dan 375 Ton tot en met 700 Ton 
Meer dan 700 Ton tot en met 1.100 Ton 
Meer dan 1.100 Ton 

Aantal dagen 
2 
3 
4 
5 

429. Deze regeling geldt voor alle bevracbtingscontracten, zowel diegene die 
door bemiddeling van de D.R.B. worden afgesloten als voor alle andere waar
van de laad- en Iostijd en bet bedrag van bet liggeld worden bebeerst door 
de artikelen 17, laatste lid en 18, laatste lid W .R.B. (87). Daar ecbter voor 
de niet aan de D.R.B. onderworpen contracten de Wet op de Rivierbevracb
ting slecbts van aanvullend recbt is, beboudens de bepalingen van de artike
len 5 en 33 W .R.B., zijn partijen volledig vrij de laad- en lostijd alsmede 

86. zie desbetreffend: 
- art. 2 M.B. 15 november 1985 betreffende de laad- en lostijd en het bedrag van het liggeld voor de door 
bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart gesloten bevrachtingscontracten voor de trans
porten uit te voeren binnen de grenzen van het Rijk, B.S., 31 december 1985. 
- art. 1 K.B. mei 1985 betreffende de laad- en lostijd en het bedrag van het liggeld inzake rivierbevrachting, 
B.S., 25 mei 1985. 

87. zie voetnoot 86. 
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het liggeld zelf te bepalen (88). Echter, ook voor de bevrachtingscontracten 
onderworpen aan het D.R.B. regime, staat het de partijen vrij overeen te 
komen omtrent de toepassing, hetzij bij laden en lossen, hetzij bij een van 
de twee, van een verkorte laad- en/of lostijd met overeenstemmende vracht
vermindering. In dat geval moet daarvan melding worden gemaakt in het 
bevrachtingscon tract (89). 

430. Bovendien moeten alsdan volgende regels in acht genomen worden, 
waarvan niet mag worden afgeweken (90): 

Tonnemaat op basis waarvan de vracht berekend wordt, of bij ontstente
nis, geladen tonnemaat volgens de meetbrief: 

Verkorte laadtijd 

Meer dan 500 tot en met l.100 t. 
Meer dan 1.100 

Verkorte lostijd: 
Meer dan 700 tot en met l.100 t. 
Meer dan 1.100 t. 

5.3.2. Tijdstip van de laad- en lostijd. 

Aantal 
dagen 

2 
3 

3 
4 

V rachtvermindering 
per ton (in Bfr.) 

3,- F 
3,- F 

3,- F 
3,- F 

431. Het laden en lossen mag zowel 's nachts als overdag geschieden alsook 
op zondagen en wettelijke feestdagen. Echter, de zon- en wettelijke feest
dagen waarop niet geladen of gelost wordt, worden niet in de laad- of lostijd 
meegerekend (art. 21 W.R.B.) (91), dit in tegenstelling tot de regionale en 
lokale feestdagen. Ingeval van samenvallen van een wettelijke feestdag met 
een zondag, dient aan de rustdag die bij K.B. ter vervanging van deze wet
telijke feestdag werd aangeduid, het karakter van een wettelijke feestdag 

88. art. 2 K.B. 2 mei 1985. 
89. art. 3 M.B. 15 november 1985. 
90. art. 3, par. 2 M.B. 15 november 1985. 
91. Van deze regel werd tijdelijk afgeweken tijdens de oorlogsjaren. Krachtens een besluit van I decem

ber 1942 werden de zondagen en wettelijke feestdagen gedurende de oorlogstijd in de laad- en lostijd meege
rekend (Besluit I december 1942 betreffende de laad- en lostijd in de rivierbevrachting, B.S., 6 december 
1942). Deze maatregel werd ingegeven door de noodzaak het rendement van de verschillende vervoermidde
len tot het maximum op te voeren. Daarom moest de omloop van de binnenvaartuigen zoveel mogelijk bespoe
digd worden, wat door een inkorting van de termijnen gedurende dewelke de schepen in lading en lossing 
waren, kon worden bereikt. Alzo werden de zondagen en wettelijke feestdagen in de laad- en lostijd meege
rekend. Deze uitzonderingsmaatregel, die overigens kaderde in een geheel van maatregelen, werd opgehe
ven door de Besluitwet 30 augustus 1945 betreffende den omloop, de laad- en lostermijnen en het liggeld 
inzake binnenscheepvaart, B.S., 13 september 1945. Voor de W.R.B. werd algemeen aanvaard dat de zon
en feestdagen nooit in de laad- of lostijd waren begrepen, zelfs niet al werd er in feite ?P het schip gewerkt. 
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verleend, zodat deze vervangingsdag, indien er niet op gewerkt wordt, niet 
in de laad- of lostijd wordt begrepen (92). 

432. Het laden en lossen 's nachts of op een zondag of wettelijke feestdag 
geeft recht op vergoedingen en compensaties, bepaald door een K.B. dat 
tevens de duur van de nacht vaststelt (art. 16 W.R.B.) (93). Dezelfde ver
goedingen gelden ook in geval van laden en lossen gedurende meer dan acht 
uren (94). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen bevrachtingscon
tracten afgesloten door bemiddeling van de D.R.B. en andere. 

433. Partijen mogen steeds aan die vergoedingen verzaken of ervan afwij
ken, op voorwaarde echter dat dit ondubbelzinnig gebeurt. Aldus werd ge
oordeeld dat uit een contractueel beding 'laadtijd, 2 dagen van 24 uur', 
voldoende kon worden afgeleid dat de schipper had afgezien van de vergoe
dingen voor overuren en nachtwerk, temeer daar hij contractueel een hoog 
liggeld had bedongen. Echter, aldus de rechtbank, kon uit dit beding niet 
afgeleid worden dat de schipper eveneens verzaakt had aan zijn recht op 
vergoeding voor zondagwerk. Dit zou we! het geval zijn indien het contract 
een eenvoudige vermelding had voorzien zoals bv. 'geen zondag
vergoedingen' (95). 

434. Het principe is dat geen vergoeding of compensatie wordt toegekend 
zo de werkzaamheden van laden en lossen van de schepen, die inzonderheid 
het verhalen omvatten, worden uitgevoerd op werkdagen, bij dag en gedu
rende een tijdspanne die in het totaal niet meer bedraagt dan acht werkelij
ke uren (96). De dag wordt hier begrepen van 6 uur 's morgens tot 20 uur 
's avonds, de nacht van 20 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends (97). Zo ech
ter de werken worden uitgevoerd op een zondag of wettelijke feestdag wordt 
de dag gemeten van 6 uur 's ochtends tot 22 uur 's avonds en de nacht van 
22 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends (98). 

92. In die zin: GOEMANS, P., noot onder Kh. Antwerpen, 17 mei 1954, Jur.Anvers, 1954, 393; Kh. 
Antwerpen, 27 juni 1958, Jur.Anvers, 1959, 339. A contrario: Kh. Antwerpen, 17 mei 1954, Jur.Anvers, 
1954, 391. In dit Iaatste vonnis werd geoordeeld dat het K.B., genomen ter bekrachtiging van de beslissing 
van het Nationaal Paritair Comite van het Havenbedrijf en uitgevaardigd in uitvoering van de wet van 30 
december 1950, dat bepaalde dat de rustdag ter vervanging van de met een zondag samenvallende feestdag 
op de daarop volgende maandag viel, nietig was, daar deze vervangingsdag geen nationale, gewestelijke 
of regionale feestdag was. De dag liggeld die de schipper vorderde voor deze vervangingsdag werd derhalve 
toegekend. Goemans toonde in zijn noot onder dit vonnis nochtans duidelijk aan dat het K.B. aan de dag 
in kwestie het karakter van wettelijke feestdag gaf. 

93. K.B. 29 juli 1952 tot vaststelling van de vergoedingen en compensaties voor het laden en Iossen van 
binnenschepen uitgevoerd 's nachts, 's zondags of op een wettelijke feestdag of gedurende meer dan acht 
uren, B.S., 7 augustus 1952. 

94. Art. 3 K.B. 29 juli 1952. 
95. Kh. Antwerpen, 20 september 1960, Jur.Anvers, 1961, 81. 
96. art. 2 K.B. 29 juli 1952. 
97. art. I, eerste alinea K.B. 29 juli 1952. 
98. art. I, tweede alinea K.B. 29 juli 1952 zoals ingevoegd bij het K.B. IO april 1963 tot wijziging van 

het Koninklijk Besluit van 29 juli 1952, B.S., 2-3 mei 1963. 
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435. Het betreft forfaitaire vergoedingen die door de inlader of geadresseerde 
aan de bemanning van het schip verschuldigd zijn in volgende gevallen (99): 

a) wanneer werkzaamheden plaatshebben: 
hetzij 's zondags of op een wettelijke feestdag, bij dag, hetzij 's nachts 
indien zij na 22 uur warden voortgezet: 
- 900 frank aan de schipper 
- een som berekend naar rato van 600 frank per helper en volgens het 

minimum aantal helpers dat de binnenschepen krachtens de reglemen
tering aan board moeten hebben. De aldus verkregen som wordt gelij
kelijk over de helpers verdeeld. Onder helper moet warden verstaan 
het lid of de !eden van de bemanning, buiten de schipper (100). 

b) wanneer werkzaamheden 's nachts plaatshebben maar niet na 22 uur 
warden voortgezet, warden de bedragen vermeld onder letter a) respec
tievelijk op 750 en 500 frank vastgesteld. 

c) wanneer werkzaamheden in het geheel niet meer dan acht uren werke
lijke arbeid, onderbrekingen meegerekend, in beslag nemen en op voor
waarde dat die prestatie volkomen bij dag of volkomen 's nachts ver
strekt is: 
- 375 frank aan de schipper 
- een som van 250 frank per helper, berekend en verdeeld zoals hier-

boven. 

436. Bovenstaande vergoedingen warden in voorkomend geval samenge
voegd. De vergoedingen zijn overigens aan de bemanning verschuldigd on
verschillig op welke wijze het schip wordt bevracht. Die vergoedingen warden 
onmiddellijk na het einde der verrichtingen persoonlijk ter hand gesteld, in
dien de rechthebbenden hierom verzoeken (101). 

437. Wanneer de werkzaamheden plaats hebben hetzij 's zondags of op een 
wettelijke feestdag, bij dag, hetzij 's nachts zijn de inlader of geadresseer
den aan de ondernemer van vervoer te water volgende compensaties of ver
goedingen verschuldigd: 

a) gedurende de laad- of lostijd, een compensatie onder de vorm van ver
korting met een dag van de laad-of lostijd. 

b) gedurende de ligdagen, een vergoeding gelijk aan een dag liggeld. 

c) wanneer het schip een bevrachting om te liggen uitvoert overeenkomstig 
het bevrachtingscontract, een vergoeding gelijk aan de helft van de 
vracht per dag. 

99. art. 3 K.B. 29 juli 1952. 
100. K.B. 26 januari 1979 tot wijziging van het koninklijk besluic van 29 juli 1952, B.S., 13 februari 1979. 
IOI. art. 4 K.B. 29 juli 1952. 
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d) wanneer het schip een bevrachting om te liggen uitvoert overeenkomstig 
het bevrachtingscontract, een vergoeding gelijk aan de helft van de 
vracht per dag. 

Ook deze compensaties en vergoedingen warden m voorkomend geval 
samengevoegd. 

5.3.3. Aanvang van de laad- en lostijd. 

438. De laad- of lostijd gaat in daags na de aankomst van het schip op de 
plaats aangewezen in het bevrachtingscontract voor het laden of in het cog
nossement voor het lossen, tenzij met het laden of lossen reeds op de dag 
van aankomst zelf van het schip wordt begonnen. In dat geval begint de 
laad- of lostijd te lopen vanaf die dag zelf (art. 19 W.R.B.). Het aanmeren 
van het schip op een kaai, vlakbij de plaats voorzien in het bevrachtings
contract, wordt echter niet als aankomst van het schip beschouwd. Het is 
pas wanneer het schip op de effectief voorziene plaats arriveert dat deze ter
mijn aanvangt (102). 

439. De aankomst van het vaartuig op de laad- of losplaats wordt, op ver
zoek van de schipper, vastgesteld door de bevrachter c.q. de geadresseerde, 
die onmiddellijk een geschreven bewijs van die vaststelling aflevert. Een brief 
waarbij de aankomst van het schip bestatigd wordt, maar die niet uitgaat 
van de geadresseerde, geeft geen voldoende bewijs van de datum van aan
komst, temeer daar de geadresseerde een stempel aanbracht op het cognos
sement met de vermelding van een aankomstdatum die niet degene is die 
door de schipper voorop werd gesteld, maar twee dagen later (103). 

440. Indien de bevrachter of geadresseerde afwezig is, meldt de schipper hem 
schriftelijk of telegrafisch de datum van aankomst van het vaartuig op de 
laad- of losplaats (art. 20 W.R.B.) (104). Van deze laatste regel kan enkel 
gebruik warden gemaakt op het ogenblik dat het schip op de juiste plaats 
van bestemming is, daar in tegengesteld geval van de bevrachter of geadres
seerde niet kan warden verwacht dat hij de aankomst zou bestatigen (105). 
De bewering van de schipper dat de ligging van de gestipuleerde aankomst
plaats moeilijk is, daar er reeds een ander schip ligt, ontslaat hem niet van 
zijn contractuele verplichting en vormt in zijnen hoofde geen overmacht 

102. Kh. Antwerpen, 8 mei 1956, Jur.Anvers, 1957, 262. 
103. Kh. Brussel, 13 april 1955, Jur.Com.Br., 1955, 205. 
104. De wettekst zelf spreekt niet van bevrachter-inlader en geadresseerde, maar van 'diegene die de ver

plichting heeft het vaartuig te doen laden of lossen'. Op grond van art. 8 W.R.B. zijn dit de bevrachter
inlader en de geadresserde. 

105. Kh. Antwerpen, 8 mei 1956, Jur.Anvers, 1957, 262; Antwerpen, 12 maart 1980, A.R. nr. 565/79, 
geciteerd door THEUNIS, J., BLOCKX, J. en VAN LAKEN R., o.c., 1988, 852. 
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(106). 

441. Er wordt m.b.t. de meldingsplicht van de schipper in de wettekst geen 
onderscheid gemaakt tussen werkdagen en rustdagen. Uit de commentaren 
op de wet blijkt <lat de schipper zijn aankomst op elk uur en zelfs na de 
sluiting van de kantoren van de bevrachter of van de geadresseerde, mag 
melden, zelfs op een zon- of feestdag (107). Ten onrechte o.i. werd dan ook 
geoordeeld <lat het aftekenen van het cognossement op een zondagmiddag, 
enkel als een daad van hoffelijkheid ten overstaan van de schipper moet 
warden beschouwd, zodat als dag van aankomst de maandag moet warden 
genomen en de geadresseerde slechts vanaf de dinsdag met het !assen moet 
beginnen (108). Dit vonnis miskent de duidelijke bewoordingen van de arti
kelen 19 en 20 W.R.B., die ondermeer aan de bevrachter of de geadresseer
de de verplichting opleggen aan de schipper onmiddellijk een geschreven 
bewijs van vaststelling van aankomst af te geven. Het gaat hier niet enkel 
om een goedgunstigheid van de geadresseerde, wanneer hij het cognosse
ment op een zondag voor aankomst aftekent, vermits de schipper desgeval
lend de aanmelding schriftelijk of telegrafisch kan doen om de laad- of lostijd 
te doen ingaan (109). De schipper mag dan ook verwachten <lat de geadres
seerde nog diezelfde zondag de nuttige voorzieningen zou treffen om op 
maandagochtend met het !assen te beginnen. 

5.3.4. De vaartijd. 

442. Waar de duur van het laden en !assen uitvoerig door de Wet op de 
Rivierbevrachting warden behandeld, is <lit echter niet het geval voor de tijd 
waarbinnen de vervoersopdracht moet warden uitgevoerd. Dat belet echter 
niet <lat de schipper ertoe gehouden is het transport binnen een normale 
tijdspanne te volbrengen, zegge de tijd die een naarstige vervoerder nodig 
heeft om de reis af te leggen. De beoordeling hiervan zal steeds een feiten
kwestie uitmaken, die aan de soevereine appreciatie van de feitenrechter moet 
warden overgelaten. 

443. Wanneer de bevrachtingsovereenkomst bepaalt <lat de schipper zich 
langs de meest rechtstreekse route en in de kortst mogelijke tijd naar zijn 
bestemming dient te begeven, moet hij niet noodzakelijk de kortste weg ne
men en mag hij een route kiezen die hoewel !anger in afstand, normaal als 
de snelste kan warden beschouwd (110). Indien er onderweg een of andere 
gebeurtennis plaatsvindt, zoals een ongeval of een staking die van aard is 
om de reisduur te verlengen, moet de schipper de bestemmeling hiervan 

106. Kh. Antwerpen, 8 mei 1956, Jur.Anvers, 1957, 262. 
107. Rb. Charleroi, 20 april 1949, Jur.Anvers, 1949, 239. 
108. Kh. Antwerpen, 6 januari 1946, Jur.Anvers, 1949, 30, met noot VAN DOOSSELAERE, J. 
109. zie VAN DOOSSELAERE, J ., noot onder Kh. Antwerpen, 6 januari 1948, Jur.Anvers, 1949, 33. 
I IO. Luik, 17 mei 1972, Rechtspr.Antw., 1973, 403. 
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onmiddellijk verwittigen en <lit vooral wanneer aan laatstgenoemde dient 
te worden gemeld (111). 

444. Wordt het schip bij het vertrek, tijdens de reis of op de plaats van los
sing opgehouden door de schuld van de bevrachter, de inlader of de ge
adresseerde, dan zijn de kosten wegens vertraging verschuldigd door dege
ne die deze heeft teweeggebracht (art. 40 W.R.B.). Indien daarentegen het 
schip door de schuld van de schipper bij het vertrek, onderweg of op de 
losplaats, opgehouden of vertraagd wordt, is schadevergoeding verschul
digd door de schipper (art. 41 W .R.B.). Indien er overmacht bestaat, die 
het vertrek van het schip slechts voor een tijd verhindert, blijft de overeen
komst bestaan en hoeft geen schadevergoeding wegens vertraging betaald 
te worden (art. 42 W.R.B.). 

5.3.5. Enkele bijzondere gevallen. 

a) Pluraliteit van bevrachters/geadresseerden. 

445. Zo er verschillende inladers of geadresseerden zijn, wordt de laad- of 
lostijd afzonderlijk berekend voor elk van hen, op grond van de hoeveelhe
den die elk van hen moet ontvangen of lossen. De schipper bepaalt, volgens 
de stouwing van zijn schip (112), de volgorde voor het laden en lossen en 
geeft er schriftelijk bericht van op het ogenblik <lat hij zijn aankomst op 
de laad- of losplaats doet vaststellen (art. 24 W.R.B.). 

446. Voor diegene die eerst moet laden of lossen, begint de laad- of lostijd 
te lopen, daags na aankomst van het vaartuig op de aangewezen laad- of 
losplaats of op de dag van de aankomst zelf, zo reeds op die dag met het 
laden of lossen wordt aangevangen. Voor de overige inladers of geadres
seerden begint de laad- of lostijd aanstonds na afloop van de termijn die 
aan hun voorman werd toegestaan, of zo deze niet binnen de bepaalde ter
mijn zou geeindigd hebben, vanaf het ogenblik waarop de vorige inlader 
of geadresseerde het laden of lossen van zijn aandeel zal voltooid hebben 
(art. 24 W.R.B.). 

b) Pluraliteit van laad- of losplaatsen. 

447. Zo er slechts een inlader of geadresseerde is, gelden de regels uiteenge
zet onder punt 5.2. Maar wat nu indien een en dezelfde geadresseerde de 
koopwaar voor zijn rekening in het schip vervoert en overeenkomstig de 
cognossementen op twee verschillende plaatsen laat lossen. Moet de schip-

111. Luik, 17 mei 1972, Rechtspr.Antw., 1973, 403. 
112. De schipper mag echter geen arbitraire orders geven. Zij moeten volgens de stouwing van het schip 

gebcuren (Kh. Antwerpen, 22 mei 1930, Jur.Anvers, 1930, 189). 
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per dan twee maal zijn aankomst melden of slechts een maal? Het antwoord 
op deze vraag is nochtans van belang voor de berekening van eventueel ver
schuldigd liggeld. 

448. In een vonnis van 6 januari 1948 diende de Rechtbank van Koophan
del hierover te oordelen. Zich baserend op de regels uit het zeerecht, besloot 
de rechtbank tot twee aankomstdagen. In een uitvoerige noot bij dit vonnis 
werd terecht deze analoge toepassing van het zeerecht afgewezen, nu in het 
zeerecht geen aanmelding verplicht is en het aan de kapitein van het zee
schip wordt overgelaten een plaats te zoeken aan de kaai, daar waar in de 
binnenvaart de geadresseerde voor deze geschikte plaats aan de kaai moet 
zorgen (113). Voor de Rechtbank had de schipper overigens aangevoerd dat 
de overeenkomst gesloten was op grond van de «gedeponeerde Rotterdam
se Rijnvaartconditien», die een aankomstdag voorzagen en bovendien dat 
het «Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart» bevestigde dat het schip 
nooit meer dan een aankomstdag heeft, ingeval er meerdere losplaatsen zijn. 
Volgens de Rechtbank ontbrak echter het bewijs dat dit Nederlands gebruik 
ook in Belgie gold. 

449. In zijn werk over de rivierbevrachting komt Van Blade! uitvoerig op 
dit vonnis terug en wijst er op dat uit een enquete gevoerd in de binnen
vaartmiddens te Antwerpen blijkt dat dit hogergenoemd Nederlands gebruik 
ook in Belgie unaniem wordt toegepast, zodat slechts een maal de aankomst 
moet worden gemeld, namelijk in de eerste aankomsthaven (114). Volgens 
Van Blade! moeten drie hypothesen worden onderscheiden : 

a) wanneer de lading voor een en dezelfde geadresseerde bestemd is, is 
slechts een aankomstmelding vereist, ook al wordt de lading door ver
schillende cognossementen gedekt, die elk een afzonderlijke laadplaats 
voorzien. 

b) wanneer de lading voor meerdere geadresseerden bestemd is, en elk 
vervoer door een afzonderlijk contract wordt beheerst, zijn er evenveel 
meldingen van aankomst en gedeeltelijke losdagen als er geadresseerden 
zijn. 

c) wanneer de lading voor meerdere geadresseerden bestemd is, maar er 
slechts een vervoerscontract is, doch achtereenvolgende losplaatsen, is 
het billijk dat de schipper aan elk van hen afzonderlijk een bericht van 
aanmelding laat geworden. Maar tengevolge van het hogergenoemd 
Nederlands gebruik, volstaat een melding van aankomst in de eerste 
loshaven, op voorwaarde dat de schipper aantoont te gepasten tijde, 
bij zijn aankomst in de eerste haven de geadresseerden van de volgende 

113. VAN DOOSSELAERE, J., noot onder Kh. Antwerpen, 6 januari 1948, Jur.Anvers. 1949, 37. 
114. VAN BLADEL, G., o.c, nr. 1163 
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havens verwittigd te hebben, zodat zij de nodige schikkingen treffen om 
hun gedeelte der lading in ontvangst te nemen, zodra het schip is 
aangekomen. 

450. Dezelfde regels kunnen gehanteerd worden m.b.t. het laden op ver
schillende laadplaatsen voor een en dezelfde bevrachter. Eens de aankomst 
op de eerste laadplaats door de schipper gemeld is, beschikt de bevrachter 
over voldoende tijd om het laden op de volgende laadplaatsen zonder tijd
verlies te laten verlopen, eens het schip ter plaatse aangekomen is (115). 

5.3.6. Invloed van overmacht op de laad- en lostijd. 

451. Volgens vaste rechtsleer en rechtspraak wordt de laad- en lostijd ge
schorst in geval van overmacht (116). Wat al dan niet als overmacht moet 
worden beschouwd, is een feitenkwestie. Zo werd een wilde en algemene 
staking, die beurtelings ophield en weer begon, als overmacht beschouwd 
voor de losser, zodat de lostijd geschorst werd geacht gedurende de periode 
waarin de arbeiders het werk hebben neergelegd (117). 

452. Een werkstaking van de havenarbeiders, zelfs al is het geen erkende 
staking, vormt overmacht zo zij dermate algemeen is dat zij redelijk een 
belemmering vormt die niet kan omzeild worden (118). Een plotse en alge
mene staking, in casu in de metaalsector, maakt daarentegen geen overmacht 
uit die de laad- en lostijd opschort, wanneer het havenpersoneel het werk 
niet heeft neergelegd ( 119). 

453. Aanvaard wordt we! dat de staking, om overmacht uit te maken, niet 
onvoorzienbaar moet zijn geweest. Aan de inlader kan niet verweten wor
den het schip naar Gent te laten vertrekken, terwijl hij weet dat er een sta
king heerst, wanneer het blijkt dat de staking aanving na de datum van het 
bevrachtingscontract (120). Niemand kan de duur van de staking voorzien 
en zo de bevrachter de hinderpaal tot uitvoering van de bevrachtingsover
eenkomst kan voorzien, kan de schipper dit ook en heeft hij het risico van 
de vertraging op zich genomen (121). 

5.4. De laad-, los-en stuwverplichting van de bevrachter/geadresseerde. 

5.4.1. De laad- en losverplichting van inlader en geadresseerde. 

115. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1139. 
116. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1206 e.v., i.h.b. nr. 1211. 
117. Brussel, 12 februari 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 413. 
118. Kh. Gent, 22 april 1975, Rechtspr.Antw., 1975-76, 170. 
119. Kh. Luik, 6 juli 1949, Jur.Liege, 1948-49, 83. 
120. Kh. Gent, 22 april 1975, Rechtspr.Antw., 1975-76, 170. 
121. Kh. Antwerpen, 9 januari 1951, Jur.Anvers, 1951, 99. 
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454. Volgens art. 8 W.R.B., dat de reproductie vormt van art. 6 van de 
Algemene Bevrachtingsvoorwaarden van 1927, geschiedt het laden, lossen 
en stuwen van goederen 'door en op kosten van de inlader en de geadres
seerde' (122). Deze verrichtingen vormen in hunnen hoofde niet enkel een 
recht, maar bovendien een plicht (123), die zodanig dient vervuld te worden 
dat bij de uitvoering van de laad- en losverrichtingen niet alleen geen scha
de aan de goederen wordt berokkend, maar evenmin aan het schip zelf (124). 
De integriteit van het schip valt immers niet buiten de contractuele verplich
tingen van de inlader en de geadresseerde. Het toebrengen van schade aan 
het schip tijdens de laad-, stuw- en lossingsverrichtingen vormt in hunnen 
hoofde dan ook een contractuele fout (125), op grond waarvan zij de scha
de aan het schip moeten vergoeden. 

455. Nu de laad- en losverrichtingen het werk van de inlader en de geadres
seerde zijn, volgt hier uit dat de schipper zich om deze verplichtingen niet 
moet bekommeren en er ook geen dee! aan neemt. En zelfs als hij er toch 
zou aan deelnemen, dan nog blijft de inlader of de geadresseerde verant
woordelijk, daar de schipper alsdan wordt geacht dit werk te verrichten on
der hun verantwoordelijkheid als zijnde in hun dienst getreden (126). 

456. Wei is de schipper gehouden de laad-, stuw- en losverrichtingen te ver
gemakkelijken met alle hem ten dienste staande middelen, maar hij is ech
ter niet verplicht het hijstuig van het schip kosteloos ter beschikking te stellen 
(art. 8, lid 2 W.R.B.) (127). Het gebruik van een hijstoestel valt volledig 
buiten de vervoersovereenkomst (128). Het gebruik van toestellen van het 
schip en de bediening ervan maken het voorwerp uit van een bijzondere over
eenkomst die niet valt onder de bevrachtingsovereenkomst, maar eerder als 
een bijkomende overeenkomst van verhuring van goederen en van werk moet 
worden beschouwd (129). Vanzelfsprekend is de schipper echter aanspra
kelijk voor de degelijkheid van het materieel dat hij voor het laden of 

122. In een vonnis van 17 oktober 1966 van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen werd overwo
gen dat de wetgever met de bewoordingen van art. 8 W.R.B. heeft willen vooropstellen dat de overdracht 
van het risico van de goederen pas plaatsvindt op het moment dat ze in het schip zijn gestuwd (Kh. Antwer
pen, 17 oktober 1966, Rechtspr.Antw., 1967, 62). De tekst van art. 8 W.R.B. laat echter niet toe tot een 
dergelijk standpunt te besluiten. 

123. zie VAN BLADEL, G., o.c., nr. 978; a contrario maar volledig ten onrechte: DE RAEDEMAE
KER, J ., «De invloed van overmacht op het verschuldigd zijn van liggeld inzake rivierbevrachting», R. W., 
1947-48, 973. Deze laatste houdt voor dat het lossen een plicht is van de geadresseerde, maar anderzijds 
de inlader niet kan warden verplicht tot het inladen, maar enkel het rec ht heeft in te laden of niet. 

124. Kh. Antwerpen, 12 maart 1965, Jur.Anvers, 1966, 37. 
125. Antwerpen, 27 april 1983, Rechtspr.Antw., 1985, 207. 
126. Kh. Antwerpen, 30 juli 1951, Jur.Anvers, 1951, 261. 
127. Hiermee wijkt dit artikel af van de vroegere bepaling voorzien in art. 6 van de Algemene Bevrach

tingsvoorwaarden van 1927. Wanneer voor deze terbeschikkingstelling geen prijs is overeengekomen, wordt 
deze bepaald overeenkomstig de gebruiken. 

128. Kh. Antwerpen, 30 juli 1951, Jur.Anvers, 1951, 261. 
129. Kh. Antwerpen, 7 mei 1951, Jur.Anvers, 1951, 414. 
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lossen gebruikt of laat gebruiken (130). 

5.4.2. De toezichtsverplichting van de schipper. 

a) Delang van de toezichtsverplichting. 

457. Waar het laden, stuwen en lossen van bet schip geschiedt door en op 
kosten van de inlader en de geadresseerde, moet anderzijds de schipper, con
form art. 8, lid 1 W.R.B., op deze werkzaamheden toezicht houden. De 
toezichtsverplichting vormt dan ook het correlatief van de laad-, stuw- en 
losverplichtingen van de bevrachter en de geadresseerde. Zij is bovendien 
de noodzakelijke konsekwentie van de resultaatsverbintenis waartoe de schip
per in zijn hoedanigheid van vervoerder van de goederen gehouden is. 

458. Wil hij zich bevrijden van zijn principiele aansprakelijkheid voor manco 
of schade aan de goederen, dan zal hij ondermeer kunnen aantonen dat de 
schade niet tijdens het vervoer zelf is ontstaan, maar bij het laden of lossen 
van de goederen, verplichtingen die, zoals gezien, niet op hem rusten. Wan
neer hij echter wist of had moeten weten dat de wijze van laden, stuwen 
of lossen zodanig was dat hieruit schade aan de goederen moest voortvloei
en, had hij zich tegen deze laad- of loswijze moeten verzetten. Het toezicht 
van de schipper is immers niet alleen een recht, maar tevens een verplich
ting (131) . 

. 459. Onmiddellijk moet echter worden opgemerkt dat de toezichtsverplich
ting in principe geen dwingend karakter heeft, zodat er contractueel van mag 
worden afgeweken (132). Wanneer we stellen in principe, wordt hiermee geal
ludeerd op het feit dat sedert 1969 voor het vervoer, onderworpen aan de 
D.R.B., de bepalingen van de wet op de rivierbevrachting van dwingend 
recht zijn. Het principe geldt dan ook enkel nog voor het overige vervoer. 

460. Derhalve mocht het cognossement een exoneratiebeding ten gunste van 
de vervoerder bevatten waardoor hij vrijgesteld werd «voor schade aan goe
deren, van welke aard ook en onafgezien van de oorzaak van de schade, 
hierin begrepen ieder wederrechtelijke of onbevoegde handeling, nalatigheid 
of iedere fout van de schippern. Nu kwaad opzet uitgesloten bleef, was, vol
gens het Hof van Beroep te Brussel, een dergelijk beding niet strijdig met 
de economie of het wezen zelf van de vervoerovereenkomst (133). 

130. Kh. Antwerpen, 11 december 1972, Rechtspr.Antw., 1973, 159. In casu werd bij het lossen van 
vloeistoffen gebruik gemaakt van defecte pompen. 

131. Cass .. 5 februari 1971, Arr.Cass., 1971, I, 518, Rechtspr.Antw., 1971, 7 en Eur. Vervoerr., 1971, 529. 
132. Brussel, 4 december 1965, Eur. Vervoerr .. 1968, 212. 
133. Brussel, 5 april 1968, Rechtspr.Antw., 1969, 263. 
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461. Echter de commissionair-verzender gelast met de ontvangst van de koop
waar ex-zeeschip en haar wederverzending per lichter, verliest de hoedanig
heid van mandataris en handelt als vervoerder, zodra hij het riviervervoer 
op zich neemt. In dat geval kan hij de bedingen van zijn riviercognossement 
niet inroepen, want hij kan niet zonder zijn mandaat te verloochenen, in 
een zelfde overeenkomst en contracterende partij en wederpartij zijn en al
dus ontheffingen in zijn voordeel en in het nadeel van zijn mandanten be
dingen (134). Overigens werd in het cognossement enkel gerefereerd aan 
algemene voorwaarden waarvan slechts gezegd werd dat zij op eerste ver
zoek konden warden verkregen. Dergelijke werkwijze vertoonde volgens de 
rechtbank geen voldoende waarborg in verband met de vraag naar de toe
passelijke bedingen. 

b) Draagwijdte van de toezichtsverplichting. 

462. Het gaat hier om een actief toezicht dat het recht en de plicht impli
ceert om de goederen op een adekwate en juiste manier in te schepen alsme
de om zich te verzetten tegen elke andere wijze van uitvoering (135). In die 
zin is het toezicht niet !outer een macht, een mogelijkheid die de schipper 
verleend wordt, maar een effectief, daadwerkelijk toezicht, dat wordt uit
geoefend zowel in het belang van de lading als in het belang van het schip 
(136). Het gebiedt de schipper de nodige aanwijzingen te geven voor de ver
deling van de te laden, te stuwen en te !assen koopwaar (137), daarbij reke
ning houdend met de veiligheid of zeewaardigheid van het schip (138). Dat 
neemt echter niet weg dat het bij het laden en !assen aangewend personeel 
niet onder zijn gezag staat, maar onder dit van de inlader en de geadresseer
de (139). 

463. Daar de schipper zich tegen een gevaarlijke laad-, las- en stuwwijze 
moet verzetten, kan dit impliceren dat hij eventueel zal moeten weigeren 
de lading te vervoeren (140). Protesteert de schipper niet, dan zal hij aan
sprakelijk zijn voor de schade aan de koopwaar. Of een bepaalde laadwijze 
nu al dan niet gevaarlijk is, is steeds een feitenkwestie. Werd ondermeer 
als gevaarlijk beschouwd: het laden van boomstammen bovenop gezaagd 

134. Kh. Antwerpen, 25 maart 1969, Rechtspr.Antw., 1969, 263. 
135. zie DEMEUR, P., o.c., 35, nr. 32. 
136. Cass., 14 maart 1958, R. W., 1958-59, 1290. 
137. Kh. Brussel, 24 juni 1953, J. T., 1955, 279: «a donner les indications pour la repartition des mar

chandises a charger, a arrimer et a dechargern. De Schipper vervul! daarbij «Un role technique de surveillan
ce de maniere a veiller la securite du bateau». 

138. Antwerpen, 19 april 1978, onuitg., A.R. nr. 2590, geciteerd door THEUNIS, J., BLOCKX, J. en 
VAN LAKEN, R., o.c., 1988, 831. Volgens dit arrest dient het toezicht van de schipper bij laden en lossen 
te worden toegespitst op het vermijden van operatics die zijn schip in gevaar kunnen brengen. Het toezicht 
op de stuwing daarentegen dient te gebeuren zowel met het oog op het behoud van de koopwaar als op 
de veiligheid van zijn schip. 

139. DEMEUR, P., o.c., nr. 32. 
140. Brussel, 30 maart 1962, Rechtspr.Antw., 1963, 3. 
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hout, waardoor elke mogelijkheid tot afdekking uitgesloten werd (141); het 
laden van vochtvrezende goederen bij regenweer, waarbij bet sluiten van 
de luiken onmogelijk werd (142). 

464. Overigens moet zijn verzet daadwerkelijk zijn, d.w.z. dat bet zich niet 
mag beperken tot een platonisch protest t.o.v. de foreman van de inlader. 
In dat geval zal hij zelf een gedeelte van de aansprakelijkheid voor de scha
de aan de lading en bet schip moeten dragen (143). Een mondeling bezwaar 
tegen bet laden van bundels staalplaten bij regenval werd onvoldoende 
geacht. De schipper had ofwel de vereiste maatregelen moeten nemen om 
elke beschadiging te voorkomen, ofwel voorbehoud moeten maken op bet 
cognossement, vermits bet te vrezen was dat de staalplaten eventueel zou
den roesten ten gevolge van de regen (144). 

465. De toezichtsverplichting moet echter steeds binnen de grenzen van het 
redelijke worden beschouwd, rekening houdend met de bijzondere omstan
digheden eigen aan elke zaak. Zo mag men van een schipper eisen dat hij 
een normale kennis van de koopwaar heeft, maar niet dat hij een warendes
kundige zou zijn. Zijn toezicht behelst niet de technische uitvoering van de 
stuwage (145). Zo mag men van hem niet verwachten dat hij de bijzondere 
voorzorgen zou kennen die bij bet stuwen van speciale koopwaren, zoals 
marmerplaten, dienen genomen te worden. Dienaangaande behoort het de 
aflader de schipper de nodige instructies.te geven (146). Evenmin moet hij 
zich verontrusten in di en de expediteur, hand el end voor rekening van de 
bestemmeling, een lading hout van grote waarde laadt op het dek zonder 
zelfs een afdekking te eisen (147). Ook treft hem geen verwijt wanneer hij 
vaststelt dat de stuwadoor de lossingsverrichtingen onverstoorbaar verder 
zet bij regenweer, hetgeen hem toelaat te veronderstellen dat de koopwaar 
niet kan worden beschadigd door water (148). 

466. Volgens de rechtspraak hoeft hij echter geen warendeskundige te zijn, 
om zich rekenschap te geven van het gevaar dat slecht verpakte koopwaar 
voor zijn schip kan meebrengen. Zo werd hij mede aansprakelijk gesteld 
voor de bevuiling van zijn schip tijdens de belading ervan met vaatjes reu
zel, wanneer blijkt dat deze onvoldoende waren afgesloten om lekkage te 
voorkomen van de door de hoge temperatuur vloeibaar geworden reuzel. 

141. Kh. Antwerpen, 25 maart 1969, Rechtspr.Antw., 1969, 268. 
142. Antwerpen, 2 april 1980, Rechtspr.Antw., 1979-1980, 364. 
143. Kh. Antwerpen, 23 november 1953, Rechtspr.Antw., 1954, 41 l. 
144. Antwerpen, 28 mei 1982, Rechtspr.Antw., 1981-82, 364. 
145. Kh. Antwerpen, 6 juni 1975, Rechtspr.Antw., 1974, 485. 
146. Cass., 5 februari 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 8. 
147. Kh. Antwerpen, 27 juli 1972, Rechtspr.Antw, 1972, 366. 
148. Kh. Antwerpen, 18 juni 1973, Rechtspr.Antw, 1973, 258. 
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Nu de lekkage duidelijk zichtbaar was, had de schipper zich tegen de over
slag moeten verzetten, minstens had hij moeten eisen dat de gepaste voor
zorgsmaatregelen werden genomen om zijn schip tegen bevuiling te beveiligen 
of deze maatregelen zelf te nemen (149). 

467. Men kan echter de schipper niet verwijten het riviercognossement niet 
geclausuleerd te hebben, wanneer blijkt dat de schade,- in casu zoutwater
schade geleden door een partij fosfaat in bulk-, gezien de hydroscopische 
eigenschappen van dit soort goederen, niet kon worden opgemerkt. De om
standigheid dat er hier en daar klonters in de lading waren, betekent nog 
niet dat de schipper aan zijn toezichtsverplichting is tekortgekomen. Niet 
alleen beschikt de schipper niet over de vereiste warenkennis, <loch evenmin 
over voldoende personeel om de kwaliteit van de goederen grondig te on
derzoeken. 

468. De wet verplicht trouwens de schipper niet om ongebruikelijke onder
zoeksverrichtingen te doen, die eerder tot de taak van de bevrachter beho
ren, en tevens moet het riviercognossement in tegenstelling tot het 
zeecognossement slechts de aard en de hoeveelheid van de goederen vermel
den en geen beschrijving inhouden van de uiterlijke staat en gesteldheid er
van (150). Van de schipper kan dan ook niet worden verlangd dat hij, bij 
de lossing van coils plaatstaal, tot in ieder detail elke handeling zou contro
leren van het werkvolk van een meer gespecialiseerde en door hem als meer 
bevoegd te beschouwen firma, waarbij hij evenmin kon vermoeden dat zij 
voor een dergelijk delicaat werk een persoon in het ruim zou plaatsen, wiens 
gewone werk zulks niet was, de vaste man daarvoor afwezig zijnde (151). 

469. Het verzet en het uit te voeren toezicht van de schipper moet overigens 
nog zinvol zijn. Zo treft de schipper geen schuld, die, op de hoogte zijnde 
van het gebrek van een lading natriumsulfaat, onverstoord de lading verder 
liet verlopen, nu uit de feitelijke elementen van de zaak niet kon worden 
uitgemaakt dat hij dit gebrek kende of kon vaststellen op een ogenblik dat 
hij zich nog kon verzetten tegen de lading of enige nuttige maatregel kon 
treffen voor de beveiliging van zijn schip (152). De schipper had overigens 
de lading natriumsulfaat aan zeer hoge temperatuur ontvangen, waardoor 
schade aan zijn schip was toegebracht. Na vaststelling van de hoge tempe
ratuur had hij een protestbrief tot de inlader gericht waarin hij voorbehoud 
maakte voor mogelijke schade. 

470. De schipper komt aan zijn toezichtsverplichting tegemoet, indien hij 

149. Antwerpen, 7 december 1977, onuitg., A.R. nr. 1520175, geciteerd door THEUNIS, J .• BLOCKX, 
J., en VAN LAKEN R., o.c., 1988, 831. 

150. Kh. Gent, 2 maart 1976, Rechtspr.Antw., 1975-76, 487. 
151. Antwerpen, 30 juni 1975, Rechtspr.Antw., 1975-76, 13. 
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de uitwendige toestand van de goederen controleert zonder dat hij de kwa
liteit ervan dient na te gaan. Hij moet enkel nagaan of de ingeladen goede
ren, overeenkomen met die omschreven in de overeenkomst en dat die geen 
gevaar betekenen voor het schip. De schipper die vaststelde dat de ingela
den metaalslakken in het ruim veel warmte afgaven, die de aangestelde van 
de inlader hiervan op de hoogte bracht en van deze laatste vernam, dat dit 
normaal was, mocht erop vertrouwen dat de toestand van deze goederen 
geen brand zou veroorzaken. De schipper dient immers niet in te staan voor 
de verborgen gebreken van de te vervoeren goederen (153). 

471. Echter voor ladingschade die veroorzaakt werd door het breken van 
het schip tijdens de laadverrichtingen en waarbij blijkt dat de schipper fou
tieve instructies heeft gegeven betreffende de volgorde die bij het beladen 
van de verschillende ruimen moest in acht genomen warden en betreffende 
de verdeling van het gewicht over deze ruimen, is hij ten voile aansprakelijk 
(154). Overigens, wanneer de schipper goederen zelf of ten dele laadt of lost, 
is hij volledig aansprakelijk voor de ladingschade die tijdens deze verrich
tingen ontstaat. In die hypothese kan hij geen beroep doen op art. 8 W.R.B. 
(155). 

472. Hoewel de schipper zich moet verzetten tegen een wijze van lossing die 
van aard is averij aan de goederen of aan het schip te veroorzaken, bete
kent dit evenwel niet dat hij van een aanspraak op vergoeding van de aan 
zijn schip veroorzaakte schade vervallen is, wanneer in de uitvoering van 
een op zichzelf normale methode van lossing vanwege de geadresseerde fou
ten of onhandigheden warden gepleegd (156). Dat is ondermeer het geval 
indien de schade aan het schip te wijten is aan enkele balen papierpulp die 
bij het laden in het schip waren gevallen, met schade aan het schip als ge
volg, ofschoon een algemeen aanvaarde wijze van belading was gebruikt, 
waartegen de schipper dan ook niet had geprotesteerd (157). 

5.5. Vaststelling van het aantal ingeladen of geloste colli. 

5.5.1. Verschillende hypothesen. Gevolgen. 

473. Verschillende hypothesen kunnen zich voordoen. Zij warden opgesomd 
in art. 10 W .R.B. Het laden en !assen kan zowel door een enkele ploeg 
geschieden, als door achtereenvolgend werkende ploegen, of door verschil-

153. Kh. Luik, 16 december 1960, J.T., 1961, 258. 
154. Kh. Antwerpen, 15 maart 1976, Rechtspr.Antw., 1975-76, 373. 
155. Kh. Antwerpen, 11 december 1972, Rechtspr.Antw .• 1972, 160. 
156. Antwerpen, 30 juni 1975, Rechtspr.Antw., 1975-76, 14. 
157. Antwerpen, 27 juni 1983, onuitg., A.R. nr. 979/80, geciteerd door THEUNIS, J., BLOCKX, J. 

en VAN LAKEN R., o.c., 832. 
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lende ploegen tegelijk. In de eerste twee hypothesen moet de schipper 
het aantal ingeladen of geloste colli controleren. Doet hij dit niet dan 
hebben de inlader en de geadresseerde het recht de door hun respectieve 
vertegenwoordigers opgetekende hoeveelheden te vermelden. In de laatste 
hypothese is de schipper niet verplicht ontvangstbewijzen af te leveren 
en heeft hij het recht in het cognossement de melding 'aantal onbekend' 
te eisen. Wanneer het schip, na lossing, ledig moet worden gemeten, ge
schiedt dit op de dag van de lossing. Zoniet wordt, vanaf de dag van de 
lossing, art. 18 W .R.B. toegepast, dat betrekking heeft op de liggelden 
(zie infra). 

5.5.2. Draagwijdte van de controleplicht van de schipper. 

474. In de eerste twee hypothesen wordt derhalve aan de schipper een 
controleplicht opgelegd. De juiste draagwijdte hiervan werd door de 
rechtspraak in volgende zin bepaald (158). Bij het laden is het de bevrach
ter die, conform de bepalingen van art. 1315 B.W. er belang bij heeft 
de juiste ingescheepte hoeveelheden vast te doen stellen, zodat de last van 
de bewijsvoering op hem rust. De bevrachter zal immers de juistheid moe
ten aantonen van de door hem ingeladen hoeveelheid. Bijgevolg zal hij 
tegensprekelijke vaststellingen moeten uitlokken. Doet hij dat niet, dan 
heeft de schipper het recht in het cognossement het voorbehoud «Hoe
veelheid en gewicht onbekend» te doen inlassen (159). Bij ontlading daar
entegen is het de schipper die er belang bij heeft de juiste hoeveelheden 
te doen vaststellen, zodat de bewijslast op hem rust. Lokt hij bijgevolg 
geen tegenstrijdige vaststellingen uit, dan wordt hij geacht zich neer te 
leggen bij de beweringen van de geadresseerde. 

475. In de laatste hypothese, laden of lossen met verschillende ploegen 
tegelijk, is de schipper niet verplicht een ontvangstbewijs af te leveren 
en heeft hij het recht in het cognossement de vermelding 'aantal onbe
kend' te doen inlassen. Dit impliceert volgens deze rechtspraak echter 
niet dat de aansprakelijkheid van de schipper voor manco wordt uitge
schakeld, maar enkel dat de bewijslast voor het manco aan de geadres
seerde wordt opgelegd (160). 

476. De wet verleent aan de schipper de toelating, door het bijvoegen 
van de clausule 'getal onbekend' zich te onttrekken aan de erkenning van 
de hoeveelheden welke de bevrachter beweert geladen te hebben (161). 
Echter, dit geldt enkel voor de lading door verschillende ploegen, niet 

158. Brussel, 15 oktober 1952, Jur.Anvers, 1952, 468. 
159. VAN BLADEL, G., o.c., 340. 
160. Kh. Antwerpen, 16 maart 1948, Jur.Anvers, 1949, 54. 
161. VAN BLADEL, G., o.c., 344-348. 
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voor de lossing. Hierop zijn de regels van gemeen recht van toepassing, zo
dat bet aan de schipper behoort zijn niet aansprakelijkheid te bewijzen (162). 
Het gaat immers om een exceptie op de algemene regel van aansprakelijk
heid van de schipper die restrictief moet worden gelnterpreteerd (163). 

5.5.3. De vaststelling van het ingeladen gewicht. 

a) De algemene procedure in geval van betwisting. 

477. Wanneer de partijen bet niet eens zijn over bet ingeladen gewicht wordt 
van bun onenigheid melding gemaakt in bet cognossement. In die gevallen 
moet bet schip ter beschikking en onder bet toezicht van de inlader blijven 
voor een tijd van maximum 24 uur. De partijen kunnen zich akkoord stel
len om een begeleider aan te duiden, die bet schip tot de plaats van bestem
ming zal vergezellen (art. 12, lid 1 W.R.B.). De inlader en/of de schipper 
kunnen ook bet schip doen looden, en in bijzijn van beide partijen, de ijk
schalen van bet schip opnemen, daarbij rekening houdende met bet water 
in de pompkasten. De kosten die daaruit voortspruiten zullen door de ver
liezende partij worden gedragen (art. 12, lid 2 W.R.B.). In deze gevallen 
is de vracht betaalbaar volgens de op de plaats van bestemming gedane op
neming van de ijkschalen (art. 12, lid 3 W.R.B.). 

478. Indien de loodjes ongeschonden blijken en de ijkopnamen op de bestem
mingsplaats, rekening houdend met bet verschil in dichtheid van bet water, 
overeenkomen met die op de werkplaats, kan de schipper niet verantwoor
delijk gesteld worden voor bet schijnbaar tekort, dat zou blijken uit bet ver
schil tussen de hoeveelheden, bevonden bij bet vertrek en bij de aankomst 
door de wegers of meters. Indien geen looding en ijkopname heeft plaats
gehad, mag de schipper in bet cognossement de melding 'gewicht onbekend' 
inlassen en wordt de vracht betaald door de inlader in bet cognossement 
aangegeven (art. 12, lid 4,5 en 6 W.R.B.). 

b) Vaststelling van het gewicht door automatische bascuul. 

479. Conform art. 12, lid 6 W.R.B. is de schipper niet gehouden de ge
wichtscijfers die door automatische weegtoestellen worden bekomen, als juist 
te erkennen, tenzij bet bevrachtingscontract anders bepaalt. Van Bladel 
schrijft desbetreffend bet volgende: «L'art. 12 al. final se montre tres seve
re quant a la valeur des pesees effectuees a l'aide de ces bascules. Le bate
lier meme s'il a assiste aces pesees, n'est jamais tenu d'en reconnaitre les 
indications comme exactes et tant au chargement qu'au debarquement, 

162. Brussel, 15 oktober 1952, Jur.Anvers, 1952, 468. 
163. Antwerpen, 23 november 1983, Rechtspr.Antw., 1983-84, 371. 
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on ne peut !'obliger de Jes accepter.» (164). 

480. Ofschoon de bewoordingen van art. 12, laatste lid W.R.B. op bet eerste 
zicht duidelijk lijken, hebben zij desalniettemin tot een uitlegging door bet 
Hof van Cassatie aanleiding gegeven (165). Volgens bet Hof zou reeds uit 
de tekstredactie zelf blijken dat bet slechts «een aan de schipper gelaten fa
culteit betreft, waarvan hij naargelang de omstandigheden kan gebruik ma
ken of niet». Bovendien moet, volgens bet Hof, dit wetsartikel gelnterpre
teerd worden in functie van de ganse kontekst van de wet. In bet bijzonder 
moet worden rekening gehouden met de rechtszekerheid, die overigens in 
art. 9 W .R.B. wordt geconsacreerd en die vooropstelt dat «de in bet cog
nossement voorkomende meldingen gelden als bewijs tussen de bij de la
ding betrokken partijen en tussen hen en de verzekeraars», zodat aan bet 
principe van de rechtszekerheid «mede en vooral ter bescherming van de 
derde-houders (van bet cognossement), niet mag getornd wordem>. 

481. Artikel 12 W.R.B., aldus bet Hofvan Cassatie, voorziet uitdrukkelijk 
welke maatregelen bij de inlading kunnen worden getroffen indien partijen 
bet niet eens zijn en in voorkomend geval kan de melding 'gewicht onbe
kend' worden ingelast, terwijl anderzijds art. 58 W.R.B. bevestigt dat de 
schipper die van bet hem door art.12, laatste lid W.R.B. geboden recht ge
bruik wenst te maken, dit moet doen op bet ogenblik van de lading en los
sing. De door hem zonder enige betwisting of zonder enig voorbehoud 
aanvaarde cijfers kan hij achteraf niet meer betwisten. 

482. Deze stelling is onaanvaardbaar. Ze komt er op neer dat de schipper 
steeds, dus ook als bet gewicht door automatische weegtoestellen is vast
gesteld, gehouden is door de ingeladen en uitgeloste hoeveelheden zoals 
deze door de bevrachter of geadresseerde werden bepaald, tenzij hij deze 
hoeveelheden op bet ogenblik van de lading en lossing zelf betwist. In de 
redenering van bet Hof van Cassatie verliest art. 12, laatste lid W .R.B. dan 
ook elke betekenis. 

483. Het is immers niet vereist in bet bevrachtingscontract een beding in 
te !assen, volgens hetwelk de schipper de gewichtscijfers door automatische 
weegtoestellen bekomen, als juist te erkennen heeft, daar hij ook zonder 
dergelijk beding tot deze gewichtscijfers gehouden is, tenzij hij deze bij la
ding of lossing betwist. Art. 12, laatste lid W .R.B. legt nochtans de schip
per niet op de gewichtscijfers bij lading of lossing te betwisten, wat logisch 
is, nu hij, volgens de bewoordingen zelf van deze wetsbepaling, niet door 
deze gewichtscijfers gebonden is. Waarom ze betwisten, als men er toch niet 

164. VAN BLADEL, G., o.c., p. 353, nr. 661 
165. Cass., 4 januari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 514. 
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door gehouden is. 

484. De inlassing van deze bepaling in de wet had nochtans een duidelijke 
bedoeling. De vaststelling van het ingeladen en geloste gewicht kan immers 
op verschillende manieren gebeuren. Een van deze manieren is de weging 
door automatische weegbasculen. In dat geval gebeurt de weging voor het 
laden of na het lossen in de fabriek zelf, zonder dat de schipper hierop eni
ge controle kan uitoefenen. De schipper heeft derhalve geen enkel zicht op 
de juistheid van het gewogen gewicht, noch op de juistheid van de automa
tische weegtoestellen zelf. 

485. Om aan dit laatste te verhelpen werd reeds bij K.B. van 15 oktober 
1911 bepaalt dat in de nabijheid van automatische weegtoestellen in het
zelfde lokaal er een gewone schaal moet zijn om aan de schipper de moge
lijkheid te geven de juistheid van de automatische weegtoestellen te contro
leren (166). We drukken erop dat dit K.B. genomen werd, Jang voor er van 
de Wet op de Rivierbevrachting sprake was, en zelfs nog geruime tijd voor 
de Algemene Bevrachtingsvoorwaarden van 1927. 

486. Zoals gezien bepaalt art. 8 W.R.B. de respectievelijke verplichtingen 
van de bevrachter, geadresseerde en de schipper bij het laden en lossen. Het 
is de bevrachter die de goederen in het schip inlaadt en de geadresseerde 
die ze eruit lost. De schipper moet bij deze werkzaamheden toezicht hou
den, wat logischerwijze impliceert dat hij aan boord is of in ieder geval in 
de onmiddellijke nabijheid van zijn schip. Hij moet immers erover waken 
dat er bij deze verplichtingen noch aan de lading zelf noch aan het schip 
schade toekomt. 

487. Naargelang de wijze waarop geladen wordt, met een ploeg, door ach
tereenvolgend werkende ploegen of door verschillende ploegen tegelijk, zal 
hij ook het aantal ingeladen of geloste colli controleren en mag hij deze 
betwisten. De wijze waarop deze betwisting moet gebeuren, wordt in arti
kel 12 W.R.B. uitgelegd. Echter, uit de bewoordingen van art. 10 W.R.B. 
zelf, volgt reeds dat de schipper geen controle moet uitoefenen wanneer door 
verschillende ploegen tegelijk wordt geladen of gelost. Bijgevolg moet hij 
ook niet betwisten. 

488. Art. 12 W.R.B. voorziet nu o.i. op zijn beurt een tweede geval waarin 
geen betwisting vereist is, namelijk wanneer het gewicht door automatische 
weegbasculen is vastgesteld. De schipper, die bij lading en lossing zich aan 
boord moet bevinden, kan onmogelijk deze gewichtsopname controleren, 
daar ze plaatsvond in de fabriek zelf. Er kan niet van de schipper geeist en 

166. art. I, tweede alinea K.B. 15 oktober 1911 tot regeling van den dienst der maten en gewichten, B.S., 
18 november 1911. 
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verwacht worden dat deze zich naar de fabriek zou begeven. Maar, de be
vrachter heeft het recht op het cognossement een beding in te !assen dat de 
schipper desalniettemin door deze niet te controleren gewichtsopname ge
houden is. In dat geval zijn de gewichtscijfers dan ook bindend, tenzij hij 
zich verzet tegen deze weegmethode (167). 

5.6. De laad- en losvoorschriften voor de opslag van goederen. 

5.6.1. Algemeen principe. 

489. De wet op de rivierbevrachting bevat slechts enkele specifieke voor
schriften met betrekking tot de laad- en losverrichtingen in het kader van 
een contract tot opslag van goederen in een binnenschip (bevrachting om 
te liggen). Deze voorschriften worden opgesomd in art. 44 W .R.B. (terbe
schikkingstelling van een schip in goede staat van onderhoud), 45 en 46 
W.R.B. (cognossement) en 48 W.R.B. (vergoedingen). 

5.6.2. Terbeschikkingstelling van een schip in goede staat van onderhoud. 

490. De schipper heeft de verplichting een schip in goede staat van onder
houd ter beschikking van zijn medecontractant te stellen. Is het schip niet 
in goede staat, dan mag de inlader voor het inschepen de overeenkomst op
zeggen zonder hierom enige vergoeding te moeten betalen. Aanvaardt hij 
echter een schip in slechte staat van onderhoud, dan doet hij dat op eigen 
risico en gevaar en kan hij zich daar niet op beroepen om de schipper ver
antwoordelijk te stellen voor de averij die er het gevolg van zou zijn (art. 
44 W.R.B.). 

491. lndien de inlader een schip aanvaardt, waarvan de staat van onder
houd gebrekkig is, staat de schipper niet in voor de gevolgen daarvan. De 
aanvaarding van het schip door de inlader dekt echter niet de verborgen ge
breken. Precies omwille van het feit dat deze niet konden worden opgemerkt, 
kan de bevrachter, die zonder deze kennis het schip aanvaardde, de slechte 
staat van onderhoud van het schip niet worden ten laste gelegd. De bevrachter 
behoudt dan ook het recht het bevrachtingscontract te verbreken, van zo
dra hij op de hoogte van dit gebrek is, en dit zonder enige schadevergoe
ding te moeten betalen. 

492. Wat al dan niet als een verborgen gebrek dient beschouwd te worden, 
is een feitenkwestie die aan de souvereine appreciatie van de rechtbanken 
wordt overgelaten. De aanwezigheid van kasterzaden, afkomstig van een 
vorige lading, die door een oppervlakkig nazicht niet kon vastgesteld wor-

167. Kh. Gent, 8 januari 1974, Rechtspr.Antw., 1973, 390. 
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den, dient aldus beschouwd te worden als een verborgen gebrek, wanneer 
bet vaartuig vervracht werd als een drijvend magazijn voor een lading tar
we (168). 

5.6.3. Vergoedingen. 

493. Indien ter uitvoering van bet laden of lossen, sleep- en verhaalkosten 
dienen betaald te worden, moeten deze aan de schipper worden terugbetaald. 
Indien de schipper zelf zijn schip verhaalt, mag hij een vergoeding eisen, 
gelijkstaande met bet loon dat door de sleepboten zou gevraagd zijn (art. 
48, lid 2 W.R.B.). Volledigheidshalve weze opgemerkt dat bet feit dat bet 
schip dient verhaald te worden, geen wijziging brengt in de aard van bet 
contract. M.a.w. bet verhalen van bet schip, zelfs meermaals, wijzigt bet 
bevrachtingscontrnct om te liggen niet in een om te varen (169). 

494. Wanneer bet bevel tot verhalen de schipper gewordt na 16 uur, onder 
bet regime van de wintertijd, en na 17 uur, onder bet regime van de zomer
tijd, is de schipper niet verplicht de dag nadien op bet eerste uur op zijn 
nieuwe ligplaats te zijn. Wanneer bet laden, lossen of bet verhalen buiten 
de uren van de toldienst geschiedt, wordt de schipper een vergoeding toege
kend (art. 48, lid 2 in fine W.R.B.). De aan de schipper verschuldigde ver
goedingen zijn dezelfde als deze die gelden voor de bevrachtingscontracten 
voor vervoer. 

6. Het cognossement. 

6.1. Het begrip 'cognossement'. 

495. Het cognossement is bet geschrift, ondertekend door de schipper, dat 
vaststelt dat de goederen aan boord werden geladen door de inlader en door 
de schipper als dusdanig werden in ontvangst genomen (170). Conform art. 
9 W.R.B. vormt bet cognossement aldus bet bewijsschrift dat over bet to
taal van de ingeladen goederen wordt opgemaakt. Het cognossement vormt 
derhalve geenszins bet vervoerscontract en levert bijgevolg ook niet bet 
bestaan van een dergelijk contract. Dit bewijs wordt geleverd door bet be
vrachtingscontract. Het cognossement houdt enkel de erkenning in door de 
schipper dat hij een bepaalde hoeveelheid goederen in ontvangst heeft 
genomen. 

496. Op bet einde van bet lossen kan de schipper eisen dat de geadresseerde 

168. Brussel, 13 december 1968, Jur.Anvers, 1969, 378. 
169. Kh. Antwerpen, 25 januari 1934, Jur.Anvers, 1934, 218; Brussel, 2 november 1934, Jur.Anvers, 

1935, 369. 
170. zie VAN BLADEL, G., o.c., nr. 114. 
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hem kwijting geeft voor de geloste hoeveelheden (art. 9, lid 5 W.R.B.). De 
inlader kan op zijn beurt van de schipper, tijdens het laden en naarmate 
van het inschepen, voorlopige ontvangstbewijzen eisen. De schipper mag 
hetzelfde eisen van de geadresseerde bij het lossen en naarmate van het uit
laden (art. 9, lid 6 W.R.B.). 

6.2. De ondertekening en dagtekening van het cognossement. Gevolgen. 

497. Het is de inlader die het cognossement gereed maakt en de schipper 
die het ondertekent (art. 9, lid 2, eerste alinea W .R.B.). Deze onderteke
ning moet geschieden binnen de 24 uur na afloop van de inlading, zon- en 
feestdagen niet inbegrepen. Wordt het cognossement niet voor onderteke
ning aan de schipper voorgelegd binnen die termijn, dan mag hij liggeld ei
sen vanaf de dag waarop hij door een ingebrekestelling wegens die vertraging 
verzet aantekent (art. 14, lid 1 W .R.B.). Wanneer de ligtijd reeds overschre
den is, zullen overligdagen verschuldigd zijn totdat het cognossement aan 
de schipper ter ondertekening wordt voorgelegd (art. 14, lid 2 W.R.B.). 

498. Anderzijds indien de schipper verzuimt het cognossement te onderte
kenen of het in art. 5 W .R.B. voorziene commissieloon niet betaalt, binnen 
een termijn van 24 uur nadat het cognossement ter ondertekening werd voor
gelegd, is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van de lig
gelden vanaf de dag waarop hem een ingebrekstelling daartoe gezonden 
wordt (art. 14, lid 3 W .R.B.). In geen geval mag de schipper de reis aanvan
gen vooraleer hij het cognossement afgetekend heeft. 

499. Bij het tekenen van het cognossement mag de schipper de vooruitbeta
ling vragen van een derde van de vracht alsmede de betaling van de in de 
laadhaven opgelopen liggelden. Indien deze laatste sommen betwist warden, 
mag de schipper hetzij een starting van een borgsom, hetzij opneming van 
een bijzondere verklaring eisen (art. 15, lid 3 W .R.B.). De schipper moet 
het cognossement tekenen, ongeacht de vracht die daarin vermeld is. Hij 
mag echter het verschil tussen de overeengekomen vracht en de in het cog
nossement vermelde vracht door de bevrachter doen vooruitbetalen of deze 
bij wijze van voorschot met de bevrachter verrekenen, in beide gevallen zon
der commissieloon noch rente (art. 15, lid 2 W.R.B.). 

500. Het cognossement moet niet alleen ondertekend zijn, maar tevens ge
dagtekend. Het kan aan order zijn, aan toonder of op naam (171) en wordt 
opgemaakt in verschillende originelen, elkeen door de schipper ondertekend. 
Het vermeldt het aantal afgeleverde exemplaren, waarvan er een aan de schip
per wordt overhandigd (art. 9 W.R.B.). Zie volgend model. 

171. R.P.D.B., v 0 Transport par eaux interieures, nr. 33. In de binnenvaart is het cognossement bijna 
steeds aan order. 
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KONNOSSEMENT 

lk ondergetekende 
schipper van het 

liggende in 

gereed om te varen naar 

als juiste bestemming, verklaar dat ik in het ruim van 

voormeld schip ontvangen heb van 

de volgende goederen 

Merk Aantal en aard der colli Goederen Gewicht 

in goede en gezonde staat en gemerkt zoals hierboven. lk verbind mij hiervoor de
ze lading, na afgelegde reis, in dezelfde toestand als die waarin ik ze ontvangen 
heb, naar partijen verdeeld, indien geeist, aan ... 
of order af te leveren. 

De vracht is volgens overeenkomst tegen ontvangstbewijs van de ontvanger be
taalbaar. Als onderpand voor de stipte uitvoering mijner hoger vermelde opdracht 
verbind ik mijn persoon en goederen en mijn schip met deszelfs toebehoren, en 
heb hiervoor 1 origineel en .................... kopij-konnossementen ondertekend, alien van 
dezelfde inhoud. 

De uitlevering der lading mag slechts tegen voorlegging van het origineel konnos
sement geschieden. Averij te regelen volgens wetten en gebruiken. Voorwaarden 
en vracht volgens charter-partij. Losplaats door de ontvangers aan te duiden. Het 
schip moet 's zondags alsook 's nachts lossen indien gewenst: vergoeding volgens 
charter-partij. 

Het schip heeft .................... werkdagen om te lossen. Dit tijdstip verstreken, zijn de 
schipper liggelden te vergoeden volgens charter. 

VOORSCHOT uitbetaald in .... Frs. 

Gedaan te de, 

De schipper 
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6.3. Praktisch belang van het cognossement. 

501. Alleen de houder van het cognossement, ook na blanco-endossement 
heeft uitsluitend recht op aflevering van de lading door de kapitein (art. 89, 
eerste zin Zeewet) (172). Het exclusief recht voor de cognossementshouder 
om zich de lading door de kapitein te doen afleveren, impliceert in beginsel 
het recht om zich te Iaten vergoeden voor het tekort of de averij (173), ver
mits de aldus gevorderde som slechts de tegenwaarde uitmaakt van de goe
deren welke de kapitein niet in staat is af te leveren (174). 

502. De kapitein aan wie een niet-geendosseerd cognossement aan order 
wordt aangeboden, mag degene die deze titel onder zich houdt als de cog
nossementshouder beschouwen, wanneer hij weet dat het niet endosseren 
aan een verzuim te wijten is. De houder van een cognossement aan order 
moet zijn recht doen blijken door een endossement of een onderbroken reeks 
van endossementen. Het !outer onder zich houden van de titel volstaat niet 
om hem de daaruit voortvloeiende rechten te verlenen (175). 

503. Wanneer meer exemplaren van een cognossement worden overgelegd, 
is de kapitein verplicht zich, in Belgie, tot de rechtbank van koophandel 
te wenden, in het buitenland, tot de consul van Belgie of tot de plaatselijke 
overheid, ten einde een bewaarder te doen benoemen aan wie hij de lading 
zal afleveren tegen betaling van de vracht (art. 89, tweede zin Zeewet). 

504. lngeval van schipbreuk of gedwongen aanleggen kan elke houder van 
een cognossement, zelfs wanneer het op naam van een genoemde persoon 
Iuidt, alle rechten van de inlader uitoefenen, zich de koopwaar doen afleve
ren door de kapitein en er de opbrengst van ontvangen, tegen borgstelling 
en na machtiging hem verleend, in Belgie door de rechtbank van koophan
del, in het buitenland, door de consul van Belgie of door de plaatselijke over
heid, die tot bewaring van de rechten van derden de maatregelen zal bepalen 
die hij passend acht (art. 90 Zeewet). 

505. Het cognossement heeft voile bewijskracht. Behoudens in geval van 
bedrog is de bewijskracht ervan absoluut en zijn zijn bepalingen definitief. 
Het tegenbewijs door getuigen is volgens de meerderheid van de rechtsleer 

172. Ofschoon niet opgenomen in de W .R.B., zijn art. 89 en 90 Zeewet van toepassing op de binnenvaart 
en dit op grond van de bepalingen van art. 61 W.R.B. en art. 274 Zeewet. 

173. Cass., 6 juni 1969, Arr.Cass., 1969, 974: Pas., 1969, I, 902; R. W., 1969-70, 805 en Jur.Anvers, 
1973, 415. 

174. Cass., 9 september 1966, Arr.Cass., 1967, 32: Pas., 1969, I, 50; J. T., 1967, 22; R. W., 1966-67, 
809; Jur.Anvers, 1967, 303 en R.C.J.B., 1968, 121; Cass., 14 mei 1981, Arr.Cass .. 1981, 1063 en R. W., 
1981-82, 1977. 

175. Cass., 6 juni 1969, Arr.Cass., 1969, 974, Pas., 1969, I, 902. 
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niet toegelaten (176). De bewijskracht van het cognossement geldt zelfs voor 
de vermeldingen van een onregelmatig cognossement (177). 

506. Tijdens het laden en naarmate van het inschepen mag de inlader van 
de schipper eisen dat deze hem een voorlopig ontvangstbewijs aflevert. De 
schipper mag van de geadresseerde hetzelfde eisen tijdens het lossen en naar
mate van het uitladen. Eens het lossen beeindigd, mag hij van de geadres
seerde een kwijting eisen voor de geloste hoeveelheden. 

6.4. Gegevens die op het cognossement moeten voorkomen. 

507. Het cognossement moet een aantal gegevens bevatten die gelden als 
bewijs tussen de partijen bij de lading betrokken alsmede tussen hen en de 
verzekeraars (art. 9, lid 4 W.R.B.) (178). In de eerste plaats moeten de na
men van de inlader, geadresseerde en schipper alsmede het schip worden 
vermeld, alsook de woonplaats van de eerste twee, doch niet van de schip
per. Vervolgens moeten plaats van vertrek en bestemming worden aangege
ven, evenals het bedrag van de door de geadresseerde te betalen vracht. En 
tenslotte vermeldt het cognossement tevens de aard en de hoeveelheid van 
de te vervoeren goederen, de merken en de nummers van de colli (art. 9, 
lid 2 in fine W.R.B.). 

6.5. De garantie voor het ontbreken van een cognossement. 

508. Waar we stellen dat de aflevering van de goederen in principe enkel 
tegen overlegging van het cognossement mag geschieden, wordt in de prak
tijk nochtans hiervan soms afgeweken en worden de goederen afgeleverd 
tegen overhandiging aan de schipper van een 'borgbrief' of 'garantie voor 
ontbrekend lichtercognossement'. Met dergelijke garanties of borgbrieven 
dient erg voorzichtig omgesprongen te worden. Mocht immers achteraf blij
ken dat de goederen op grond van dergelijke garantie of borgbrief werden 
afgeleverd aan een persoon, die blijkbaar geen recht had op deze goederen, 
dan zal de vervoerder, op grond van de resultaatsverbintenis waartoe hij 
gehouden is, aansprakelijk zijn voor het verlies van de goederen ten over
staan van de werkelijke geadresseerde. 

509. De vervoerder doet er derhalve vooreerst goed aan bij de bevrachter, 
bij voorkeur schriftelijk, te informeren of de goederen aan de betrokkene 

176. VAN BLADEL, G., o.c., nrs. 139 en 141; JACOBS, V., Le droit maritime beige, t.1., nr. 211; DE 
VALROGER, t.11, nr. 741, RlPERT, G., t.11, nr. 1494. Contra: DELAHAYE, P., o.c., nr. 73; Cass., 
7 mei 1907, Jur.Anvers, 1908, 43. 

177. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 143. 
178. Deze bepaling is identiek aan die voorzien door art. 87 Zeewet. 

199 



mogen warden afgeleverd. Verder dient hij er op toe te zien dat dergelijke 
garanties of borgbrieven voorzien zijn van een bankgarantie. Tenslote dient 
hij nauwkeurig de bewoordingen na te gaan waarin dergelijke documenten 
geredigeerd zijn. In dit kader kan verwezen worden naar de door de Kamer 
van Koophandel en Nijverheid opgestelde typegarantie voor ontbrekende 
lichterconnossementen ( 179). 

6.6. Het cognossement in bet kader van de opslag van goederen. 

5 IO. Het bevrachtingscontract om te liggen mag bepalen dat de schipper ver
plicht is een cognossement te tekenen. Het tekenen van een cognossement 
is echter op zich niet v~rplicht. Wordt we! een cognossement getekend, dan 
gelden de voorschriften van de wet op de rivierbevrachting, d.w.z. dat de 
artt. 9 - 12 W.R.B. alsdan van toepassing zijn. Ook de regeling van art. 
13 W.R.B. (reisverlies) geldt alsdan (art. 45 W.R.B.). 

511. Indien geen cognossement getekend is, neemt de schipper geen verant
woordelijkheid op zich, wat betreft het getal ingescheepte colli of de ingela
den hoeveelheden. Hij is slechts aansprakelijk voor zijn bedrog of zijn grove 
schuld. De inlader mag evenwel het schip doen verzegelen (art. 46 W.R.B.). 

7. Het liggeld. 

7.1. Het principe van bet verscbuldigd zijn van liggelden. 

512. Indien de inlader of geadresseerde niet binnen de overeengekomen ter
mijn laadt of lost, is aan de schipper een vergoeding, liggeld genaamd, ver
schuldigd, waarvan het bedrag in het bevrachtingscontract wordt vastgesteld, 
of bij gebreke hieraan, volgens het bij K.B. vastgestelde tarief. Welke ook 
de geladen of geloste hoeveelheden zijn, het bedrag van het liggeld wordt 
steeds berekend op grond van het maximum laadvermogen van het vaar
tuig bij de grootste diepgang toegelaten door art. 1 A.S.R., zoals dat ver
mogen uit de meetbrief blijkt (art. 18 W.R.B.). 

513. Het in de ladingshaven opgelopen liggeld is verschuldigd door degene 
voor wiens rekening het schip wordt bevracht, het liggeld in de bestemmings
haven door degene die het cognossement aanbiedt om de lading in ontvangst 
te nemen (art. 25 W.R.B.). Het is daarbij irrelevant of de geadresseerde han
delde in eigen naam dan we! voor rekening van derden (180). 

179. De tekst van deze garantie werd aangenomen door de Raad van Beheer van de Kamer van Koophan
del en Nijverheid van Antwerpen op 11.04.1979 en kan aldaar bekomen worden. 

180. Antwerpen, 17 maart 1982, R. W., 1982-83, 456. 
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514. Het liggeld is van rechtswege verschuldigd na afloop van de laad- of 
lostijd, zonder dater enige betekening nodig is (art. 22 W.R.B.). De ligda
gen !open onafgebroken door en worden berekend met voile dagen tot het 
einde van de lading of de lossing, met inbegrip van zon- en feestdagen (art. 
23 W.R.B.). 

515. Echter, niet steeds zal bij het niet nakomen van de laad- of lostijd lig
geld verschuldigd zijn. Zo kan de laad- of lostijd onderbroken worden door 
een omstandigheid onafhankelijk van de wil van de inlader of de geadres
seerde, nl. overmacht (181). De rechtbanken hebben een soeverein appre
ciatierecht bij de beoordeling van het opgeworpen geval van overmacht en 
dienen hierbij rekening te houden met de oorsprong en de aard van de goe
deren alsmede met de technische uitrusting van de laad- of loshaven (182). 

516. Het probleem van overmacht stelt zich vooral bij stakingen van het 
havenpersoneel. Herhaaldelijk werd door de rechtspraak vooropgesteld dat 
deze stakingen enkel overmacht vormen, indien hierdoor het laden en los
sen totaal onmogelijk werd en op voorwaarde dat de staking niet kon wor
den voorzien (183). Dit was ondermeer het geval met de werkstakingen van 
de Antwerpse havenarbeiders in 1955 (van 27 juni tot en met 15 juli) en 
1960-61 (van 20 december 1960 tot en met 16 januari 1961) (184) en deze 
van hun Luikse collega's in dezelfde periode van 1960-61 (185). De aard 
van de staking speelt daarbij geen rol. Vereist is dan ook niet dat het een 
algemeen erkende staking is. Het volstaat dat zij dermate algemeen is dat, 
ondanks sporadische werkhervattingen, zij redelijk een hinderpaal vormt 
waaraan niet kan worden weerstaan. Evenmin moet de staking onvoorzien
baar zijn geweest. Ook een wilde en algemene staking maakt een geval van 
overmacht uit, zelfs indien zij een intermitterend karakter vertoont, zodat 
de ligtijd geschorst is gedurende de periode waarin de arbeiders van de gea
dresseerde het werk hebben neergelegd (186). 

181. Kh. Antwerpen, 12 december 1940, Jur.Anvers, 1941, 139. 
182. Kh. Antwerpen, 18 november 1941, Jur.Anvers, 1941, 376. 
183. Kh. Luik, 6 juli 1949, Jur.Liege, 1949-50, 83; Kh. Antwerpen, 9 januari 1951, Jur.Anvers, 1952, 99. 
184. Kh. Antwerpen, 16 mei 1956, Jur.Anvers, 1956, 467; Kh. Antwerpen, 26 januari 1962, Jur.Anvers, 

1963, 150. 
185. Kh. Luik, 3 maart 1962, J. T., 1963 en Jur.Liege, 1962-63, 172, met noot. Wei eiste de rechtbank 

van de geadresseerde het bewijs dat de lading onmogelijk kon gelost worden. 
186. Brussel, 12 februari 1971, Jur.Anvers, 1971. 

201 



7 .2. Het bedrag der liggelden. 

517. Het bedrag van bet liggeld wordt als volgt berekend : 

Tonnemaat bij de grootste 
inzinking zoals blijkt uit 
de meetbrief 

Tot en met 375 Ton 
Meer dan 375 T tot en met 700 T 
Meer dan 700 T tot en met 1.100 T 
Meer dan 1.100 T 

Schepen met 
mechanische 
beweegkracht 

12,00 Bef. 
11,00 Bef. 
10,00 Bef. 
9,50 Bef. 

Schepen zonder 
mechanische 
beweegkracht 

7,50 Bef. 
6,50 Bef. 
6,00 Bef. 
5,50 Bef. 

518. Het globaal bedrag van bet per dag voor een schip verschuldigde lig
geld mag niet kleiner zijn dan dit waarop bet grootste schip van de lagere 
categorie recht zou hebben. Dat bedrag zal ten minste 2.400,- Bef. belopen 
voor schepen met mechanische beweegkracht en 1.500,- Bef. voor schepen 
zonder mechanische beweegkracht. 

7 .3. De juridische aard van bet liggeld. Konsekwenties. 

519. De juridische aard van bet liggeld heeft enige tijd aanleiding gegeven 
tot heel wat controverses, waarbij twee stellingen lijnrecht tegenover elkaar 
stonden (187). Volgens de eerste moest het liggeld worden beschouwd als 
een schadevergoeding die bet aan de kapitein of de schipper berokkende na
deel moet herstellen wanneer de inlader of de geadresseerde de verplichting 
van bet inladen of bet lossen van bet schip niet nakwamen (188). 

520. Deze opvatting leek vaste voet te hebben in de Belgische rechtsleer (189) 
en rechtspraak, maar werd in de jaren '40 vanuit een civilistische hoek 

187. In Nederland werd nog een derde stelling verdedigd, volgens dewelke het liggeld moest beschouwd 
warden als supplementair huurgeld. In deze opvatting wordt het liggeld opgevat als een vergoeding voor 
het langere gebruik van het schip dan de tijd bij de wet of overeenkomst bepaald (zie VERHOEVE, J., 
o.c., 204 en 211 e.v. met verwijzing naar rechtsleer en rechtspraak. Volgens deze auteur is het liggeld 'een 
vergoeding, verschuldigd voor de tijd, dat de vervrachter hetzij overeengekomen hetzij stilzwijgend na de 
ligtijd de bevrachter of ontvanger in staat blijft stellen te laden of te lossen). Er moet de aandacht op ge
vestigd warden dat in Nederland de term 'overliggeld' gebruikt wordt om het Belgische 'liggeld' aan te duiden. 

188. SMEESTERS, C., «De invloed van overmacht op het verschuldigd zijn van liggeld inzake rivierbe
vrachting», R. W., 1946-47, 866. 

189. zie o.a. SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., t.11, nrs. 516 en 536; Pand. Beiges, v0 

Starie et Surestarie, nr 22; DEMEUR P., «Theorie generale de surestaries», Ann. dr. et sc. pol., t.IV, nr 
26, p. 325 e.v.; DEMEUR, P., o.c., nr. 77; DEITZ, R., o.c., nr. 267. 

190. Kh. Antwerpen, 12 december 1940, Jur.Anvers, 1941, 139; Kh. Antwerpen, 15 mei 1946, R. W., 
1946, 287. 

202 



aangevallen (191). Deze civilisten opteerden voor de stelling waarbij bet lig
geld moest gezien worden als een accessorium van de vracbt, zodat de lig
dagen inbegrepen zijn in de contractueel overeengekomen termijn voor laden 
en lossen (192). Waar volgens de eerste tbeorie de bevracbter of geadres
seerde die bet binnenscbip in ligdagen beeft laten komen, zicb niet op over
macbt kan beroepen, beboudt volgens deze laatste tbeorie de overmacbt baar 
gewone gevolgen en kan bet eenvoudig feit van verstrijken van laad- en lostijd 
baar uitwerking niet tegenbouden. 

521. De voorstanders van deze 'vracbttbeorie' steunden zicb vooreerst op 
besprekingen die op 14 juni 1924 in de 'Hooge Raad voor de Binnenvaart' 
(193) werden gebouden met bet oog op de redactie van 'Algemene bevracb
tingsvoorwaarden' en waarbij er op gewezen werd dat de verplicbting tot 
ingebrekestelling in Frankrijk niet bestond, omdat daar bet liggeld als een 
bijvoegsel van de vracbt werd bescbouwd (194). Deze tekst alsmede bet feit 
dat de Wet op de Rivierbevracbting inderdaad geen ingebrekestelling ver
eist voor bet bekomen van bet liggeld, wezen in de ricbting van de vracbt
tbeorie. 

522. De recbtspraak kreeg meermaals de gelegenbeid de knoop door te bak
ken en opteerde bierbij duidelijk voor de traditionele scbadevergoedings
tbeorie. In bet bijzonder werd er op gewezen dat bet niet gebruiken van bet 
woord 'scbadevergoeding' in de wettekst zelf, niet betekent dat liggelden 
voortaan als bijkomende vracbt moesten worden bescbouwd, temeer daar 
bet woord 'vergoeding' wel wordt gebruikt in de artikelen 18 en 26 van 

191. GOTZEN, M., «De invloed van overmacht ten aanzien van de berekening van laad- en lostijd, ligda
gen en overligdagen inzake rivierbevrachting», R. W., 1946-47, 801, e.v.; GOTZEN, M., «Het vraagstuk 
der overmacht tijdens ligdagen inzake rivierbevrachting», R. W., 1946-47, 973; DE RAEDEMAEKER, J ., 
«De invloed van de overmacht op het verschuldigd zijn van liggeld inzake rivierbevrachting», R. W .• 1947-48; 
305; GOTZEN, M., «Overmacht en ligdagen inzake rivierbevrachting», R. W .• 1947-48, 407. 

192. Het betreft een opvatting die vooral in de oudere Franse rechtsleer werd verdedigd (zie FRANCON, 
A., Les retards en droit flu vial, in Eludes de droit flu vial, ed. RODIERE, R., Paris, Librairie Dalloz, 1957, 
190). 

193. Het P.V. van hogergenoemde besprekingen van 14 juni 1924 wijst, op het eerste zicht, inderdaad 
op de toepassing van de vrachttheorie: «La jurisprudence beige a toujours considere les surestaries comme 
des dommages-interets, et par application de ce principe a decide que les surestaries n 'etaient dues que moy
ennant une mise en demeure. Au contraire, la jurisprudence fran10aise considere les surestaries comme un 
supplement du fret. Si l'on admet que les surestaries ne sont qu'un accessoire du fret, ii parit logique de 
decider qu'elles sont dues de plein droit sans qu'il soit necessaire pour le batelier de signifier une mise en 
demeure. C'est a cette solution que se rallie le projet de la Chambre de Commerce et cette regle parait tout 
a fait equitable». 

194. Smeesters, die deel uitmaakte van de Hooge Raad voor de Binnenvaart en deze besprekingen leidde, 
verzette zich echter met klem, en niet zonder enige emotionaliteit, tegen deze interpretatie en wees erop dat 
deze Algemene Bevrachtingsvoorwaarden geenszins tot doel hadden het bestaande recht te wijzigen, maar, 
«dit alles werd ten titel van vergelijking tusschen het Belgische en het Franssche recht ingeroepen om te 
tonen dat de nieuwe regel, zoals hij werd voorgesteld in Frankrijk werd aangenomen» (SMEESTERS, C., 
o.c., R. W., 1946-47, 867). Overigens is de afwezigheid van een ingebrekestelling irrelevant, daar er geen 
aanleiding bestaat tot ingebrekestelling wanneer de wet zelf bepaalt dat deze niet vereist is (DE PAGE, H., 
o.c., Lill, nr. 75). 
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de Wet. Het feit dat in de Hoage Raad voor de Binnenvaart het Franse stel
sel ter sprake was gekomen, deed daaraan niets af, nu vooreerst de processen
verbaal van deze Hoage Raad niet de waarde hebben die aan de parlemen
taire voorbereidende werkzaamheden van een wet wordt toegekend, en bo
vendien de verwijzing naar deze besprekingen slechts gebeurd is om niet te 
schaden aan het ontwerp dat door bevoegde technici werd uitgewerkt (195). 

523. Aldus dient de inlader of geadresseerde die het schip in ligdagen heeft 
laten komen, de gevolgen hiervan te dragen en kan hij geen overmacht in
roepen (196). De ligdagen !open onafgebroken door en warden niet geschorst, 
wanneer na de laad- of lostijd te hebben laten verstrijken, de inlader of 
geadresseerde door overmacht wordt verhinderd vroeger met de lading of 
lossing gereed te zijn (197). 

7.4. Het overliggeld. 

524. Naast liggeld kan onder bepaalde voorwaarden aan de schipper bo
vendien 'overliggeld' verschuldigd zijn (196). De overligtijd vangt aan zo
dra de ligtijd verstreken is. Conform art. 26 W .R.B. mag de schipper bij 
het verstrijken van een ligtijd waarvan de duur gelijk staat met de laad- of 
lostermijn, zonder vijftien dagen te mogen overschrijden, hetzij in de la
dingshaven, hetzij in de bestemmingshaven, overliggeld eisen. 

525. De juridische aard van het overliggeld heeft nooit tot moeilijkheden 
aanleiding gegeven. Het werd en wordt nag steeds beschouwd als een scha
devergoeding die aan de schipper toekomt op grand van een stilzwijgend 
schadebeding (197). De bedragen verschuldigd uit hoofde van overliggeld 
zijn dezelfde als voor liggeld, verhoogd met 500Jo. 

195. Brussel, 28 januari 1950, Jur.Anvers, 1951, 48. Overigens was het Hof van mening dat de in het 
proces-verbaal gebruikte bewoordingen zeer twijfelachtig zijn en alles er op wees dat de hoofdbekommernis 
was de onwetende of nalatige binnenschipper niet van de vergoedingen te beroven omwille van een gemis 
aan ingebrekestelling van zijnentwege. Het vervangen van de ingebrekestelling door de schipper door een 
ingebrekestelling 'uit de wet' is, aldus het Hof, juridisch goed mogelijk in het raam van de schadevergoe
ding zodat men daaruit niet mag afleiden dat ook de opvatting over de aard der liggelden ipso facto werd 
gewijzigd. Hiermede bevestigde het Hof van Beroep te Brussel zijn standpunt ingenomen in een arrest van 
16 november 1949, waarin het overwoog dat door het schip niet te laden binnen de laadtijd, de schadever
goeding van rechtswege verschuldigd was (Brussel, 16 november 1949, Jur.Anvers, 1950, 148). 

196. Kh. Antwerpen, 15 maart 1946, R. W., 1946-47, 287. 
197. Kh. Antwerpen, 14 juli 1946, R. W., 1946-47, 94. In dit vonnis werd nochtans, o.i. ten onrechte, 

beslist dat de schipper geen aanspraak op liggeld heeft wanneer hijzelf, afgezien van de vertraging van de 
inlader, alleszins door overmacht verhinderd zou zijn geweest, de laadplaats te verlaten of zijn bestem
mingsplaats te bereiken, omdat er alsdan geen causaal verband bestaat tussen de vertraging van de inlader 
en het door de schipper geleden verlies. 

198. De bepaling van overliggeld kwam reeds voor in art. 26 van de Algemene Voorwaarden van 1927. 
Delahaye concludeert hieruit dat de wet op de rivierbevrachting door overname van dit art. 26 een gebruik 
heeft geconsacreerd (DELAHAYE, P., o.c., 205). Deze stelling wordt echter door Yan Blade! afgewezen 
(VAN BLADEL, G., o.c., nrs. 30-38). 

199. SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., 11, nr. 546; DELAHA YE, P., o.c., 206. 
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526. In tegenstelling tot het liggeld, is over liggeld slechts verschuldigd 
vanaf de dag volgend op die waarop de schipper daartoe e.en ingebrekestel
ling stuurt. Deze ingebrekestelling moet, conform art. 56 W .R.B., gebeu
ren, hetzij bij aangetekende brief, hetzij bij schrijven overhandigd in het 
bijzijn van twee getuigen, hetzij bij gewone brief waarvan een ontvangst
bewijs wordt gevraagd. Een brief, zonder meer in de brievenbus gestopt van 
de betrokkene, volstaat echter niet (200). De schuldenaar van overliggelden, 
is pas in gebreke gesteld van zodra hij kennis heeft van deze ingebrekestel
ling (201). 

527. Na afloop van de vijftiende dag der overliggelden, mag de schipper 
in de ladingshaven het contract verbreken, zonder voorafgaande waarschu
wing, indien er nog niets geladen werd, en in de bestemmingshaven de la
ding van ambtswege lossen op kosten, risico en gevaar van de koopwaar. 
De vergoeding voor overliggelden is bijgevolg verschuldigd tot het ogenblik 
waarop het laden of lossen beeindigd wordt of waarop de schipper het con
tract verbreekt. 

528. Merken we volledigheidshalve nog op dat de liggelden en overliggel
den bevoorrecht zijn op de goederen, gedurende de tijd dat ze in het bezit 
van de schipper zijn en gedurende de 24 uren die op de aflevering aan de 
geadresseerde volgen, op voorwaarde dat deze er het bezit van behoudt (art. 
42 W.R.B.). 

8. De aansprakelijkheid voor ladingschade. 

8.1. Principe: aansprakelijkheid van de vervoerder. 

529. In het kader van ladingschade gaat de Wet op de Rivierbevrachting 
uit van een vermoeden van aansprakelijkheid in hoofde van de vervoerder. 
Conform art. 30 W.R.B. is de schipper immers aansprakelijk voor verlies 
en averij der goederen (202). Dit vermoeden van aansprakelijkheid impli
ceert dat de vervoerder gehouden is tot een resultaatsverbintenis. De bin
nenschipper is aansprakelijk voor elke fout waardoor hij de resultaatsver
bintenis t.a. v. de ladingbelanghebbende niet naleeft (203). Het gaat echter 
om een vermoeden juris tantum. D.w.z. dat de vervoerder mag bewijzen 
dat het verlies of de averij te wijten is aan een feit dat hem niet ten laste 
kan worden gelegd (204) of valt onder een van de in de artikelen 31 en 32 
W.R.B. opgesomde ontheffingsgronden. Het vermoeden van aansprakelijk-

200. Rb. Mechelen, 24 juli 1940, Pas., 1942, III, 30. 
201. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1385. 
202. De tekst van art. 30 W .R.B. stemt nagenoeg overeen met deze van art. 4 van de algemene vervoerwet 

van 25 augustus 1891. 
203. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 247. 
204. Cass., 4 november 1950, R. W., 1949-50, 631; art. 30, in fine W.R.B. 
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heid houdt echter geenszins in dat de schipper van «rechtswege» aanspra
kelijk is wegens averij of manco. 

530. De aansprakelijkheidsreglementering is bovendien van openbare orde. 
Conform art. 33, eerste lid W .R.B. is het de vervoerder verboden in elk con
tract of cognossement betreffende een reis die zich in zijn geheel binnen de 
Belgische grenzen voltrekt, te bepalen dat de schipper van zijn verantwoor
delijkheid zal ontheven zijn voor verlies of averij die het gevolg zijn van 
nalatigheid, schuld of tekortkoming bij de aan de lading te geven zorgen. 
Elk beding dat die verantwoordelijkheid opheft of vermindert in welke vorm 
oak, is nietig en zonder waarde. De regel van art. 33, lid 1 W.R.B. wordt 
door de rechtspraak echter zeer soepel gehanteerd. Waar een ontheffings
clausule van opzettelijke fout of bedrog nietig is, mogen partijen, behou
dens wettelijk verbod, geldig overeenkomen dat een hunner of beiden ge
heel of gedeeltelijk zullen ontheven warden van aansprakelijkheid, in geval 
van fout, zelfs van grove fout (205). In het algemeen wordt elk ontlastings
beding als geldig beschouwd, voorzover kwaad opzet uitgesloten wordt van 
het ontheffingsbeding (206). 

531. De regel van art. 33, lid 1 W.R.B. geldt overigens enkel maar voor !ou
ter binnenlandse reizen, m.a.w. een reis per binnenschip naar het buiten
land valt niet onder dit verbod. Partijen kunnen dan oak ontheffingsclausules 
overeenkomen die de schipper vrijstellen van aansprakelijkheid voor de fou
ten die hij maakt met betrekking tot de koopwaar, behalve zware of opzet
telijke fout (207). Bovendien mag de schipper, krachtens art. 34 W.R.B., 
de ontheffing van zijn aansprakelijkheid bedingen voor verlies of schade, 
aan de goederen overkomen hetzij voor het laden, hetzij na het !assen. Dit 
is echter de logica zelf, daar de schipper niet kan verantwoordelijk zijn voor 
water met de goederen gebeurt, hetzij voor het laden, hetzij na het !assen. 

532. Merken we volledigheidshalve op dat art. 33, lid 2 W.R.B. nag een 
aantal andere bedingen opsomt die nietig zijn. Dit is namelijk het geval met 
de bepaling houdende afstand van het genot der verzekering aan de vervoer
der alsmede de bepaling die stelt dat de schipper niet instaat voor risico's 
die kunnen verzekerd warden. Oak elke andere soortgelijke bepaling is nietig. 

533. De duur van de aansprakelijkheid is niet bepekrt tot de periode van 
vervoer zelf, maar strekt zich bovendien uit tot de perioden van laden en 

205. Antwerpen, 25 juni 1980, onuitg., A.R., nr. 1966/67, geciteerd door THEUNIS J., BLOCKX, J. 
en VAN LAKEN, R., o.c. 1989, 415; Kh. Antwerpen, 20 juni 1954, Jur.Anvers, 1955, 43; SMEESTERS, 
C. en WINKELMOLEN, G., o.c., II, 52. 

206. Brussel, 5 april 1968, Rechtspr.Antw., 1968, 270 en Eur. Vervoerr., 1971, 673; Kh. Antwerpen, 20 
juni 1954, Jur.Anvers, 1955, 42; VAN BLADEL, G., o.c., 190. 

207. Antwerpen, 16 september 1981, onuitg., A.R., nr. 2268, geciteerd door THEUNIS. J., BLOCKX, 
J. en VAN LAKEN, R., o.c., 1989, 415. 
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lossen. Dit blijkt vooreerst uit het eerste lid van artikel 28 W.R.B., dat be
paalt dat de verantwoordelijkheid van de schipper ophoudt vanaf het ogen
blik waarop het lossen beeindigd is. Ofschoon een gelijkaardige bepaling 
niet te vinden is voor de periode van het laden, kan dit echter worden afge
leid uit art. 34 W .R.B. dat de schipper toelaat de ontheffing van zijn ver
antwoordelijkheid te bedingen voor verlies of schade, aan de goederen 
overkomen, hetzij voor het laden, hetzij na het lossen (208). 

8.2. De ontheffingsgronden van aansprakelijkheid. 

534. Waar enerzijds de wet uitgaat van een vermoeden van aansprakelijk
heid voor ladingschade in hoof de van de vervoerder, biedt zij aan deze laatste 
anderzijds een aantal mogelijkheden om zich van deze aansprakelijkheid te 
ontheffen. Deze verschillende mogelijkheden worden opgesomd in de arti
kelen 30, in fine, 31, 32 en 33 W.R.B. 

8.2.1. Overmacht. 

535. Conform art. 30 W.R.B. is de schipper aansprakelijk voor elk verlies 
of elke schade aan de goederen toegebracht, tijdens de reis, tenzij hij be
wijst dat dit verlies of deze averij te wijten is aan een feit dat hem niet kan 
worden ten laste gelegd. De vraag of een bepaald feit al dan niet overmacht 
uitmaakt, is een feitenkwestie, waarbij moet uitgegaan worden van het ge
geven dat de schipper krachtens art. 30 een resultaatsverbintenis aangaat 
en het derhalve niet volstaat dat hij aantoont zich ingespannen te hebben 
om de goederen in goede staat af te leveren. 

536. De schipper moet daadwerkelijk een feit aantonen en bewijzen dat dit 
feit de schade of het manco heeft veroorzaakt, maar bovendien moet wor
den nagegaan of er geen schadeverwekkende fout van de schipper zelf is 
geweest. Dit alles hangt af van de soevereine appreciatie van de feitenrech
ter (209). De schipper is er toe gehouden een positief bewijs van een als ont
heffingsgrond van aansprakelijkheid geldende omstandigheid te leveren. 
Loutere hypothesen volstaan niet (210), netzomin als eenzijdige verklarin
gen van de schipper bevestigd door een prive-deskundige, wiens bevindin
gen echter tegengesproken worden door de deskundige aangesteld door de 
ladingbelanghebbenden (211 ). Dit positief bewijs kan geleverd worden met 
alle middelen, vermoedens inbegrepen. 

208. A contrario: VAN BLADEL, G., o.c., nr. 248. Deze laat de aansprakelijkheid van de schipper aan
vangen vanaf het ogenblik dat de goederen zich reeds aan boord bevinden, m.a.w. nadat het laden beein
digd is, of minstens vanaf het ogenblik dat de goederen aan de schipper werden overhandigd in een lokaal 
waarover hij de bewaking heeft en waar de goederen dienen te verblijven tot hun inscheping. 

209. Brussel, 20 mei 1953, Jur.Anvers, 1953, 42. 
210. Antwerpen, 13 april 1983, Rechtspr.Antw., 1985, 195. 
211. Antwerpen, 2 december 1981, Rechtspr.Antw., 1981-82, 232. 
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537. Wanneer uit een Lloyd's Survey report blijkt dat de schade te wijten 
was aan slechte stuwing of aan ruwe behandeling bij inladen en/of lossen 
en vaststaat dat deze laad-, stuw- en losoperaties door stuwadoors werden 
uitgevoerd en niet door de schipper, maar deze laatste echter geen «bepaal
de» schadeoorzaak kan bewijzen, kan de schipper geen ontlasting bekomen 
op grond van art. 30 W.R.B. (212). Waar de fouten in de belading van bet 
schip werden begaan door de stuwadoor, ontlast dit de schipper niet van 
zijn aansprakelijkheid hem opgelegd zowel door art. 8 als door art. 30 
W.R.B. (213). 

538. Wanneer de aangestelde gerechtsdeskundige tot de bevinding is geko
men dat de schade ontstond door waterindringing via een gesprongen klink
nagel en dat de «klinknagel is kunnen springen op een ogenblik dat er 
buitengewone spanningen in de scheepsromp ontstonden door de ene of de 
andere reden die niet te achterhalen is», is geen positief bewijs geleverd van 
een feit dat de schipper niet kan ten laste gelegd worden (214). 

539. Wanneer de gerechtsdeskundige vaststelde dat ingevolge een «harde 
stoot of hevige drukking op een rotsvast puntig voorwerp, op de glooiing 
van bet kanaal gelegen», er zich 's nachts een lek in de bodemplaat tussen 
twee wrangen heeft voorgedaan en de schade aan de lading geheel daaraan 
te wijten is, kan de schipper geen overmacht inroepen (215). 

540. De omstandigheid dat een schip reeds heel wat reizen ondernomen heeft 
waarbij de goederen zonder averijen werden afgeleverd, is vanzelfsprekend 
niet van die aard dat de schipper zich van zijn aansprakelijkheid kan ont
heffen wanneer er zich dan toch een schadegeval voordoet (216). 

541. Wanneer door de ongewone diepgang van een schip, dit water opnam, 
waardoor een lading cement schade opliep en de waterinsijpeling te wijten 
was aan een stuk plastiek dat in de ballastkraan was blijven steken nadat 
de schipper deze had gebruikt om water te nemen voor bet kuisen van de 
ruimen na een vorige reis, kan de schipper geen overmacht inroepen, door 
voor te houden dat, nu de Belgische waterwegen sterk vervuild zouden zijn, 
er geen middel zou bestaan om de indringing van kleine voorwerpen in de 
ballastkraan te beletten. Dergelijk mankement aan de ballastkraan kon vol
gens bet Hof van Beroep te Antwerpen, eenvoudig worden voorkomen door 
bet plaatsen van een filter, zodat de afwezigheid of de beschadiging van de 

212. Antwerpen, 19 april 1978, onuitg., A.R. nr. 2250, geciteerd door THEUNlS, J., BLOCKX, J. en 
VAN LAKEN, R., o.c., 1989, 396; Kh, Antwerpen, 17 november 1972, Rechtspr.Antw., 1973, 155. 

213. Antwerpen, 2 april 1980, Rechtspr.Antw., 1979-80, 364. 
214. Antwerpen, 13 april 1983, Rechtspr.Antw., 1985, 195. 
215. Kh. Antwerpen, 23 mei 1952, Jur.Anvers, 1952, 179. 
216. Gent, 27 juni 1973, Rechtspr.Antw., 1977-78, 50. 

208 



filter een feit is dat aan de schipper kan worden ten laste gelegd (217). 

542. Wanneer de ruimen van een schip op last van de ladingbelanghebben
de voor de belading werden geexpertiseerd door een gespecialiseerde firma 
en geschikt bevonden, en desalniettemin de lading toch een contaminatie
beschadiging onderging tengevolge van onzuiverheid van de ruimen, maakt 
dit feit voor de schipper een geval van overmacht uit (218). 

543. W anneer de schade aan de lading haar oorzaak vindt in de slechte staat 
van de luiken, kan de schipper zich niet van zijn aansprakelijkheid discul
peren door aan te voeren dat de bevrachter het schip zou goedgekeurd heb
ben en zijn aandacht niet gevestigd heeft op het feit dat een vochtvrezende 
lading zou worden vervoerd. Het beschermen van goederen tegen de regen 
is immers een gewone voorzorgsmaatregel die voor het behoud van de meeste 
soorten goederen moet getroffen worden en zeker wanneer in de bevrach
tingsovereenkomst bedongen werd dat het schip proper en droog moest zijn. 
Daar de luiken niet waterdicht waren, had de schipper overigens tot plicht 
er dekzeilen over te schalken (219). 

544. Wanneer de verlader dekkleden levert voor deklading en de schade toe 
te schrijven is aan de slechte staat van de dekkleden en de te kleine opper
vlakte ervan, zodat de goederen o.a. door zijdelingse insijpelingen nat ge
worden zijn, dan werd de schade weliswaar veroorzaakt door een aan de 
schipper vreemd feit, <loch zal deze laatste geen bevrijdend beroep kunnen 
doen op dit vreemd feit, omdat hij zelf verplicht is de hoedanigheid na te 
zien van de dekkleren welke ter zijner beschikking waren gesteld, nl. wat 
de dichtheid aangaat. De schipper die onaangepaste dekkleden aanvaardt, 
moet de gevolgen ervan dragen (220). 

545. Het zeer slechte weer wordt niet als overmacht beschouwd, wanneer 
de schipper ondanks dat hij wist dat het weer zeer slecht ging zijn en hij 
bovendien niet de nodige maatregelen getroffen heeft om de luiken af te 
dekken, toch uitvaart en tengevolge van waterindringing mineralen van zink 
beschadigd werden (221). Hevige en abnormale storm, hoewel niet excep
tioneel, bevrijdt de schipper niet die nagelaten heeft zijn luiken af te dek
ken en zijn schip tijdig naar een veilige losplaats te verhalen (222). 

217. Antwerpen, 19 oktober 1983, Rechtspr.Antw., 1985, 144. 
218. Kh. Gent, 28 juni 1983, l. V.L.Z., 1983, 507. 
219. zie eveneens Gent, 27 juni 1973, Rechtspr.Antw., 1977-78, 50. In casu had een lading Cura~aofos

faat averij opgelopen door bevochtiging ingevolge regenval tijdens de directe overslag ex zeeschip en tijdens 
het vervoer ingevolge de slechte toestand waarin de afsluitingen der laadruimen zich bevonden. Volgens 
het Hof van Beroep te Gent werd de schade veroorzaakt door een slechte afdichting van de laadruimen 
en het gebruik van verstorven zeildoek, feiten die voor de schipper geen overmacht vormden. 

220. Gent, 3 december 1958, R. W., 1958-59, 2113. 
221. Kh. Antwerpen, 6 mei 1964, Jur.Anvers, 1965, 56. 
222. Brussel, 20 mei 1953, Jur.Anvers, 1953, 42. 
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546. Wanneer water binnendringt in de ruimen van het schip tengevolge van 
het slechte weder tijdens de reis, kan de schipper geen beroep doen op over
macht door voor te houden dat hij verrast werd door een bijzonder hevige 
wind. Dergelijk voorzienbaar evenement had volgens de rechtbank kunnen 
verijdeld worden door het afdekken der ruimen, wat niet gebeurd was (223). 
Ook aanhoudende regen heeft niet tot gevolg dat de schade zich «onover
komelijk, onverwachts en noodzakelijk moest voordoen» en maakt even
min overmacht uit (224). 

547. Zo ook kon mist niet als overmacht worden ingeroepen door de schip
per die zijn schip 's morgens om 6 uur voor belading diende aan te bieden, 
doch zich pas 's avonds om 17 uur aanbood, waardoor de ladingbelangheb
bende schade leed ingevolge nutteloze personeelskosten. Mist in de maand 
september is een mogelijk en voorzienbaar feit, dat onmogelijk heirkracht 
kan uitmaken (225). 

548. Werd daarentegen wel beschouwd als overmacht het feit dat in een partij 
manioc chips brand was uitgeslagen daar waar deze goederen ex zeeschip 
waren overgeslagen (226). Steenstort bij de pier daarentegen, maakt voor 
de schipper geen overmacht uit, daar hij niet onwetend mag zijn van de aan
wezigheid van steenstort in de nabijheid van de pier, en op generleiwijze 
wordt aangetoond dat deze hindernis zich bevond op een plaats waar zij 
normaal niet kan verwacht worden (227). 

8.2.2. Onzeewaardigheid van het schip. 

549. Naast overmacht is de schipper, conform art. 31 W.R.B. (228), even
min verantwoordelijk voor verlies of schade wanneer deze het gevolg is van 
de onzeewaardigheid van het schip, op voorwaarde dat hij aantoont de no
dige maatregelen getroffen te hebben om het schip bruikbaar te maken en 
de scheepsruimen in orde te brengen. Dit houdt in het nemen van alle maat
regelen, die behoudens onvoorziene omstandigheden, noozakelijk leiden tot 

223. Kh. Antwerpen, 12 mei 1964, Jur.Anvers, 1965, 56. 
224. Antwerpen, 4 april 1966, Eur. Vervoerr., 1966, 604. 
225. Kh. Antwerpen, 20 april 1953, Jur.Anvers, 1953, 29. 
226. Brussel, 7 november 1974, Rechtspr.Antw., 1975, 304. 
227. Antwerpen, 14 december 1977, onuitg. A.R., nr. 2555, geciteerd door THEUNIS, J., BLOCKX, 

J. en VAN LAKEN, R., o.c., 1989, 398. 
228. De exoneratieregel van artikel 31 W.R.B. is ge'inspireerd op de regels van Den Haag en de Wet van 

28 november 1928, die thans art. 91 Zeewet vormen. Daar waar art. 91 Zeewet spreekt van de 'due diligen
ce' verplichting, heeft art. 31 W .R.B. het enkel over de 'noodzakelijke maatregelen' die de schipper diem 
te treffen. Inhoudelijk kunnen beide begrippen echter met elkaar warden gelijkgesteld (zie: VAN BLA· 
DEL, G., o.c., nr. 410; Brussel, 30 november 1960, Jur.Anvers, 1961, 390). 
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het beoogde doel, m.n. het zeewaardig maken van het schip (229). 
In algemene regel behelst de zeewaardigheid de stevigheid en stabiliteit, de 
voldoende uitrusting van het schip en de geschiktheid van de laadruimen 
om de goederen te vervoeren en gaaf te houden (230). 

550. Het bewijs dat alle door art. 31 W.R.B. voorgeschreven maatregelen 
werden getroffen, moet betrekking hebben op het ogenblik der afvaart. Een 
twee maanden oud certificaat van deugdelijkheid levert dergelijk bewijs niet 
(231 ). Herstellingen en vernieuwingen die twee jaar voor de feiten aan het 
schip werden uitgevoerd, bewijzen echter niet dat de nodige maatregelen ge
nomen werden om het schip en de scheepsruimen bruikbaar te maken en 
in orde te brengen (232). 

551. Op te merken valt dat de wet geen beperking maakt aangaande het ogen
blik waarop de nodige maatregelen moeten worden getroffen. Men dient 
er van uit te gaan dat zij niet alleen voor aanvang van de reis moeten war
den genomen, maar ook gedurende de reis zelf, indien zulks noodzakelijk 
mocht blijken (233). De wet zegt evenmin wat men onder de uitdrukkingen 
«het schip bruikbaar maken» en «de scheepsruimen in orde brengen» dient 
te verstaan. Het betreft een feitenkwestie. 

552. Het bezit van een geldig deugdelijkheidscertificaat, ontheft de schip
per niet van de verplichting om aan het vaartuig de redelijke, noodzakelijke 
en gebruikelijke zorg te besteden (234). Dergelijk certificaat heeft immers 
ten aanzien van de zeewaardigheid van een binnenschip slechts bewijskracht 
wanneer het toevallig juist voor de reis gedurende dewelke de schade is ont
staan, afgeleverd werd (235). Bovendien kan het niet opwegen tegen de ob
jectieve vaststellingen van een gerechtsexpert, waaruit blijkt dat het vaartuig 
niet deugde en dat de schipper dit normaal moest beseffen (236). De schip
per die niet meer in het bezit is van een geldig certificaat en een oud schip 
aanbiedt met wanddikte die schommelde tussen 1 mm. en 3,75 mm. in de 

229. Kh. Antwerpen, 11 december 1972, Rechtspr.Antw., 1973, 160; DELAHAYE, P., o.c., nr. 224: 
«toutes mesures adequates qui, sauf circonstances imprevisibles, doivent necessairement atteindre le but 
poursuivi». Volgens Demeur echter volstaat het dat de maatregelen genomen worden die nodig schijnen. 
De schipper zou van verantwoordelijkheid ontheven zijn, indien hij door de schijn bedrogen werd (DE
MEUR, P., o.c., nr. 69). 

230. BOON, E., «De verantwoordelijkheid van de schipper in geval van manco», R. T., 1949, 555. 
231. Brussel, 30 november 1960, Jur.Anvers, 1961, 390. 
232. Antwerpen, 15 december 1978, onuitg., A.R. nr. 2895, geciteerd door THEUNIS, J., BLOCKX, 

J. en VAN LAKEN, R., o.c., 1989, 404. Wanneer de minimumdikte van 5,6 mm. bij de vlakplaten niet 
meer aanwezig was, voldoet het uitgereikte classificatiecertificaat met klasse A/l alsook de aflevering van 
een bijzonder certificaat door het Ministerie van Openbare Werken, niet aan de bewijslevering van art. 31 
W.R.B. 

233. BOON, E., o.c, 555. 
234. Kh. Gent, 10 januari 1977, Rechtspr. Antw., 1977-78, 480. 
235. Rb. Dendermonde, 11 januari 1973, Rechtspr.Antw., 1973, 128. 
236. Kh. Antwerpen, 9 november 1972, Rechtspr.Antw., 1973, 142. 
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omgeving van de plaats waar een gat zich heeft voorgedaan, heeft manifest 
een onzeewaardig schip aangeboden (237). 

553. Of de schipper zich op onzeewaardigheid kan beroepen, is net zoals 
bij overmacht, een feitenkwestie. De feitenrechter beoordeelt soeverein of 
de schipper, gelet op de noodzakelijkheden van het vervoer, de nodige maat
regelen heeft getroffen om zijn schip in staat van zeewaardigheid te bren
gen (238). Om zeewaardig te zijn moet het schip in ieder geval voorzien zijn 
van een waterdicht aanvaringsschot. Het gezond verstand zegt dat zulks van 
het grootste belang is voor de veiligheid van het schip (239). 

554. De schipper die na een door hem ingeroepen bodemraak nalaat zijn 
schip te onderzoeken, geeft geen blijk van de in art. 31 W .R.B. vereiste «due 
diligence» (240). Wanneer blijkt dat het kimhoekstaal versleten was - de dikte 
van de plaat bedroeg 1,2 mm. - kan aan de aansprakelijkheid van de ver
voerder niet warden getwijfeld. Hij moet ervoor zorgen dat de scheepshuid 
geen water doorlaat. Daar de kim het vuil water opvangt, behoort hij te 
weten dat het staal aan verroesting en slijtage onderhevig is (241). 

555. Wanneer de onzeewaardigheid bestaat in een lek ii:t de plaat, kan de 
schipper zich niet beroepen op een verborgen gebrek om het door art. 31 
W.R.B. vereiste bewijs van behoorlijke zorg te ontlopen. Hoewel «de plaats, 
waar de plaat aan de binnenzijde van het schip ongenaakbaar was», bleek 
de vervorming aan de buitenhuid goed zichtbaar en had de schipper de ver
dunning ervan kunnen vermoeden. De schipper had dit defect bij gepaste 
zorg moeten kunnen waarnemen, en kan zich derhalve niet beroepen op de 
onzeewaardigheid van art. 31 W.R.B. (242). 

556. Het feit dat het schip, ouder dan dertig jaar, volgens het classificatie
certificaat nog behoorde tot klasse A/I, veranderde hier niets aan, nu dit 
certificaat werd afgeleverd zonder het daartoe voorgeschreven onderzoek 
op helling of in droogdok. De aanwezigheid van een opening tussen de den
neboom en de parapluplaten, waardoor water in het ruim kan terechtko
men wanneer de golven een zekere hoogte bereiken, maakt het vaartuig niet 
onzeewaardig, wanneer dit constructiewerk niet abnormaal is, door de ex
perten van de classificatiemaatschappij goedgekeurd werd en het schip voor
zien was van een bijzonder certificaat uitgereikt door de exploitatiedienst 

237. Kh. Brussel, 8 november 1961, Jur.Anvers, 1962, 173. 
238. Cass., 3 september 1965, Pas, 1966, I, 66. 
239. Kh. Antwerpen, 7 december 1942, Jur.Anvers, 1943, 167. 
240. Kh. Gent, 29 november 1977, onuitg., geciteerd door THEUNIS, J., BLOCKX, J. en VAN LA

KEN, R., o.c., 1989, 403; 
241. Kh. Gent, IO januari 1978, Rechtspr.Antw, 1977-78, 480. 
242. Brussel, 3 januari 1959, Jur.Anvers, 1959, 120. 
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van de bevaarbare waterweg (243). 

557. De schipper die bewijst dat hij de nodige maatregelen getroffen heeft 
om het schip bruikbaar te maken en de scheepsruimen in orde te brengen, 
kan echter niet ipso facto genieten van de aansprakelijkheidsontheffing voor
zien in art. 31 W .R.B. (244). Vooreerst geldt de verplichting bestendig en 
ononderbroken, bovendien kan de ladingbelanghebbende in dergelijk geval 
het bewijs leveren dat de schipper een fout pleegde waardoor hij zijn resul
taatsverbintenis niet is nagekomen. 

558. Wanneer de schipper nalaat, na een scheepvaartongeval, de tanks na 
te zien alvorens petroleum in te nemen, en blijkt dat deze tanks, al stond 
er geen water in, toch vochtig werden bevonden, dan heeft de schipper na
gelaten een zeewaardig schip ter inlading aan te bieden en staat hij in voor 
de ladingschade. Het feit dat de bevrachter in de vochtige toestand van de 
tanks geen reden zag om de lading te weigeren, doet daaraan niets af (245). 

559. De aanwezigheid van bauxite, voortkomend van een vorige reis, die 
aan de wanden van het ruim is blijven kleven en de nieuwe lading contami
neert, maakt het schip onzeewaardig, zodat de schipper niet bewijst de no
dige maatregelen getroffen te hebben (246). 

560. Wanneer een partij mals beschadigd werd ingevolge waterindringing 
en deze schade ontstond nadat het schip reeds eenmaal tegen de bakboord
oever gevaren was, kan de schipper zich niet beroepen op art. 31 W.R.B., 
wanneer is komen vast te staan dat de schipper vastgesteld had dat het roer 
de neiging had om het stuurwiel te volgen, maar desalniettemin zonder her
stelling uit te voeren de reis had voortgezet en het schip vervolgens in de 
stuurboordwal terechtkwam en het de schadeverwekkende lek opliep (247). 

561. Wanneer een schip tijdens het laatste gedeelte van de reis herhaaldelijk 
de bodem van het kanaal raakt, die bestaat uit zand en rotsen, en hierdoor 
een klinknagel onder de waterlijn gelost is, zodanig dat een lading zonne
pitkoeken waterschade opliep, kan het schadegeval echter niet aan onzee
waardigheid toegeschreven warden (248). Wei kan dit voorval als een 
scheepvaartongeval warden beschouwd. 

243. Antwerpen, 30 juni 1976, Rechtspr. Antw., 1975-76, 321. 
244. Cass., 13 januari 1978, Arr.Cass., 1978, 573 en Rechtspr.Antw., 1977-78, 444; Antwerpen, 18 fe

bruari 1976, onuitg., geciteerd door THEUNIS, J., BLOCKX, J. en VAN LAKEN, R., o.c., 1989, 399. 
245. Afltwerpen, 15 december 1976, onuitg., A.R., nr. 2395. 
246. Antwerpen, 20 mei 1975, onuitg., A.R., 1686, geciteerd door THEUNIS, J., BLOCKX, J. en VAN 

LAKEN, R., o.c., 1989, 400. 
247. Antwerpen, 22 maart 1978, onuitg., A.R., nr. 112, geciteerd door THEUNIS, J., BLOCKX, J., 

en VAN LAKEN R., o.c., 1989, 401. 
248. Antwerpen, 22 oktober 1980, onuitg., A.R., nr. 1240176, geciteerd door THEUNIS, J., BLOCKX, 

J., en VAN LAKEN, R., o.c., 1989, 401. 
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8.2.3. Scheepvaartongeval. 

a) Het begrip 'scheepvaartongeval'. 

562. Art. 32, lid l W.R.B. exonereert de schipper voor schade aan de la
ding tengevolge van een scheepvaartongeval, zelfs indien dit ongeval aan 
een verkeerde bediening van het schip te wijten is. Onder een 'scheepvaart
ongeval' wordt hier niet enkel verstaan de aanvaring tussen twee of meer
dere schepen (249), maar ook de raak met een hard of een drijvend voor
werp (250). Of een schip daadwerkelijk een scheepvaartongeval heeft 
ondergaan, is een feitenkwestie waarover de rechter soeverein oordeelt. Daar
bij is het vooreerst aan de schipper om het bestaan van een scheepvaarton
geval aan te tonen. Zijn loutere beweringen, door niets gestaafd, behoudens 
door de verklaringen van een door hem eenzijdig geraadpleegde deskundi
ge en door deze van de classificatiemaatschappij, volstaan daartoe niet, ze
ker wanneer de expert van de tegenpartij slechts opgeroepen werd na het 
volvoeren van de herstellingen en aldus in de onmogelijkheid verkeerde tot 
de onmisbare vaststellingen over te gaan (251 ). 

563. Werd door de rechtspraak ondermeer als scheepvaartongeval be
schouwd: de raak met een sluishoofd (252) en met een kaaimuur tengevol
ge van het wassen van het water van de Maas (253); het omhooglopen van · 
een schip, waardoor ingevolge een bodemscheur een lek ontstond in de 
stuurboord-voortank (254); het losslaan van een schip door een snel voor
bijvarend schip (255). Echter niet: het klemlopen van de ballastkraan, al 
dan niet ingevolge indringen van een vreemd voorwerp via het ballastwater 
(256); het breken van het schip tengevolge van foutieve laadverrichtingen 
(257); het !outer schuren van een schip tegen een kaaimuur, waartegen elk 
bruikbaar en goed onderhouden vaartuig moet bestand zijn (258). Stoten 
en schampen zijn trouwens schering en inslag in de binnenscheepvaart. Een 
goed onderhouden vaartuig moet daar tegen bestand zijn. Wanneer blijkt 
dat de scheepshuid versleten was en geen weerstand meer kon bieden tegen 

249. Het is daarbij irrelevant of de schipper bij het scheepvaartongeval de politie- en scheepvaartregle
menten heeft overtreden. Zelfs wanneer dit het geval is, kan hij nag altijd de ontheffingsgrond van art. 
32, lid I W.R.B. inroepen (BOON, E., o.c., 556). 

250. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 429. 
251. Kh. Antwerpen, 14 mei 1969, Rechtspr.Antw., 1969, 367. In dezelfde zin: Kh. Antwerpen, 17 mei 

1990, A.R. 7066/89. 
252. Kh. Antwerpen, 3 juni 1970, Rechtspr.Antw., 1970, 284. 
253. Antwerpen, 12 mei 1965, Eur. Vervoerr., 1968, 229. 
254. Kh. Antwerpen, 20 juni 1954, Jur.Anvers, 1955, 42. 
255. Kh. Gent, 8 februari 1963, /. V.L.Z., 1983, 266. 
256. Antwerpen, 19 oktober 1983, Rechtspr.Antw., 1985, 144. 
257. Kh. Antwerpen, 15 maart 1976, Rechtspr.Antw., 1975-76, 373. Voor een gemeerd en stilliggend schip 

kan enkel van een scheepvaartongeval sprake zijn wanneer het voorval te wijten is aan een handeling in 
strijd met de reglementen op de scheepvaartpolitie. 

258. Kh. Antwerpen, 9 november 1972, Rechtspr.Antw., 1973, 142. 
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de raak, is de waterinfiltratie te wijten aan onzeewaardigheid (259). 

564. Het feit dat de schipper een scheepvaartongeval bewijst, volstaat ech
ter niet. Bovendien moet hij bewijzen dat het ongeval in oorzakelijk ver
band staat met de schade door de lading geleden. Dit zal niet het geval zijn 
wanneer, nadat het schip de grand had geraakt, de schipper nagelaten heeft 
te peilen, hetgeen hem in staat had gesteld het lek te ontdekken en de nodi
ge maatregelen te treffen om de goederen van schade te vrijwaren (260). 
Werd evenmin als het gevolg van een scheepvaartongeval beschouwd - in 
casu een lek accidenteel door het schip opgelopen - de averij die het gevolg 
is van het feit dat het water van het ene ruim naar het andere is kunnen 
vloeien, door de schuif van het waterdicht schot, waarbij de schipper had 
nagelaten na te gaan of de schuif hermetisch gesloten was (261). 

565. Wanneer het zinken van een schip te wijten is aan de tekortkoming 
van de schipper de waterstand in het voorachter niet regelmatig nagegaan 
te hebben, is de ladingschade niet ontstaan door een scheepvaartongeval, 
maar door de nalatigheid of inertie van de schipper (262). Echter de schip
per die, nadat zich een licht scheepvaartongeval heeft voorgedaan, zich ver
gist in de beoordeling van de gevolgen van de raak van zijn schip met de 
oever en dan ook nalaat onmiddellijk de mogelijkheid van een waterindrin
ging na te gaan, verliest daarom niet het voordeel van de ontheffing (263). 

b) bet begrip 'verkeerde bediening van bet scbip'. 

566. Onder 'een verkeerde bediening van het schip' wordt verstaan elke na
vigatiefout, d.i. zowel beoordelings- en conceptiefouten begaan bij het stu
ren van het schip, als fouten of verzuimen in de behandeling van het schip 
(264) (265). Enke! indien de schade aan een gebrek aan zorg voor de koop-

259. Kh. Gent, 10 januari 1978, Rechtspr.Anrw., 1977-78, 480. 
260. Kh. Antwerpen, 4 november 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 475. 
261. Kh. Antwerpen, 17 juni 1970, Rechtspr.Antw., 1971, 195. 
262. Kh. Antwerpen, 9 maart 1972, Rechtspr.Antw., 1972, 69. 
263. Kh. Antwerpen, 3 juni 1970, Rechtspr.Antw., 1970, 284. 
264. Yan Blade! drukt dit als volgt uit: «tout manquement ou erreur, toute negligence positive ou omis

sion dans la conduite purement technique du bateau, inctependamment de la question de la navigabilite de 
celui-ci». A contrario doch ten onrechte: Kh. Brussel, 28 september 1965, Jur.Anvers, 1966, 51 en 
Jur.com.Brux., 1966, 196, met noot. Onder navigatiefout moest, volgens dit vonnis, warden verstaan 'elke 
gekarakteriseerde vergissing of nalatigheid in de technische besturing van het binnenschip onafhankelijk 
van het onderzoek naar de vraag of het schip al dan niet varensgeschikt was. 

265. Cass., 20 februari 1987, R. W., 1986-87, 2636. De termen 'verkeerde bediening van een schip' heb
ben derhalve dezelfde betekenis als het begrip 'slechte zeemanschap', vermeld in het oude art. 46, 4° Zee
wet, dat omvatte zowel de fouten die in het sturen van het schip begaan warden, als de in het beheren van 
het schip begane fouten, d.w.z. deze die het technisch beheer van het schip betreffen (zie: Cass., 2 oktober 
1959, Pas., 1960, I, 145). 
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waar zelf te wijten is - een 'mismanagement of the cargo' (266) -, kan de 
schipper zich niet ontheffen van zijn aansprakelijkheid (267). Ook hier gaat 
het om een feitenkwestie. De sluiting van de toevoerkraan van het ballast
water (268) wordt traditioneel door de rechtspraak als een daad in het be
heer van de lading beschouwd. Daarentegen worden het niet aanbrengen 
van dekzeilen (269), alsook het onvoldoende gemeerd liggen en de gebrek
kige bewaking (270) als een fout in de bediening van het schip aangezien. 

567. Ook het feit dat men is blijven varen «derwijze dat de wind volop bak
boord blies op het bijna tot het maximum vermogen beladen schip» en men 
zijn reis hiervoor niet heeft onderbroken, heeft, volgens de rechtspraak, te 
maken met een verkeerde bediening van het schip (271). Nog in die zin werd 
geoordeeld dat wanneer de schade te wijten is aan de onvoorzichtigheid van 
de schipper die bij slecht weer uitvaart in plaats van beter weer af te wach
ten of minstens vroeger zijn schip onder wind aan de wal te brengen, het 
om een fout in de technische leiding van het schip gaat (272). En ook een 
ongeval dat zich voordeed door het feit dat de schippersknecht bij het ver
trek vergeten had het anker terug in te trekken, werd aangezien als te wijten 
aan een verkeerde bediening van het schip (273). 

568. Indien een ongeval zich voordoet tengevolge van natuurverschijnselen, 
die bij de schippers algemeen gekend zijn, en er bestaat een middel om het 
gevaar te vermijden, zoals dit het geval is met de neerstroom van de mon
ding van de Durme, dan dient dit toegeschreven te worden aan een verkeer
de bediening van het schip (274). Wanneer echter een schipper een reis aanvat 
bij zwaar weer in de winter met een voile lading van ongeveer 950 ton erts, 
zonder de luiken toe te leggen, alhoewel hij niet beschikt over een voldoen
de bemanning om snel de luikdeksels te plaatsen en hij de Zeeuwse wateren 
moet oversteken, alwaar hij zich dient te verwachten aan buien en rukwin
den, is het verlies van het schip en bijgevolg de lading, niet te wijten aan 
een scheepvaartongeval maar wel aan de staat van onzeewaardigheid van 
het schip (275) 

266. Deze terminologie, die stamt uit de Angelsaksische maritieme traditie, is via de Haagse Regels m.b.t. 
de aansprakelijkheid van de zeevervoerder, naar het Belgisch recht overgewaaid. Het 'mismanagement of 
the ship' kan als een «fout in het beleid van het schip» worden omschreven. Het 'mismanagement of the 
cargo' heeft dan betrekking op een «fout in het beleid van de lading». 

267. Cass., 25 februari 1983, Rechtspr.Antw., 1985, 23 en R. W., 1983-84, 1642. 
268. Kh. Brussel, 26 september 1965, Rechtspr.Antw., 1966, 51; Kh. Brussel, 28 september 1965, Jur.An

vers, 1966, 54; Brussel, 13 februari 1967, J.C.B., 1967, 148; Antwerpen, 2 december 1981, Rechtspr.Antw., 
1981-82, 232. 

269. Antwerpen, 11 maart 1975, Eur. vervoerr., 1975, 402. 
270. Kh. Gent, 8 februari 1983, I. V.L.Z., 1983, 266. 
271. Antwerpen, 11 maart 1975, Eur. vervoerr., 1975, 402. 
272. Brussel, 29 juni 1962, Jur.Anvers, 1963, 110. 
273. Kh. Antwerpen, 6 juli 1943, Jur.Anvers, 1943, 348. 
274. Kh. Antwerpen, 27 februari 1942, Jur.Anvers, 1943, 330. 
275. Kh. Antwerpen, 23 juni 1969, Rechtspr.Antw., 1969, 486. 
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569. De schipper kan de aansprakelijkheidsontheffing van art. 32 W .R.B. 
niet inroepen t.a.v. de kosten van uitlossen van de lading uit bet gezonken 
schip. Het lichten van bet gezonken schip en zijn lading is immers een wet
telijke verplichting die op de vervoerder-eigenaar rust (276). 

c) Voorwaarden voor ontheffing. 

570. Teneinde van de ontheffing van aansprakelijkheid te kunnen genieten, 
volstaat bet echter niet dat de schipper aantoont dat zich een scheepvaart
ongeval heeft voorgedaan in oorzakelijk verband met de ladingschade, maar 
hij moet bovendien een bewijs van klassering voorleggen en tevens aanto
nen dat hij op bet ogenblik van bet ongeval aan board was en permanent 
een schippersknecht van 18 jaar minimum in zijn dienst heeft. 

571. In de eerste plaats moet hij een deugdelijkheidsbewijs voorleggen, dat 
door geen enkel ander bewijs van zeewaardigheid kan warden vervangen 
(277). Het is echter niet vereist dat bet origineel certificaat wordt voorge
legd, een copie volstaat wanneer de oprechtheid ervan niet betwist wordt 
(278). Geoordeeld werd dat bet certificaat slechts bewijskracht heeft wan
neer bet toevallig juist voor de reis gedurende dewelke de schade is ontstaan, 
afgeleverd werd (279). Anderzijds werd beslist dat een certificaat, waarvan 
de geldigheidsduur op bet ogenblik van bet uitvoeren van de reis reeds ver
streken was, toch kon aanvaard warden, om de ontheffing van art. 32 
W.R.B. in te roepen (280). 

572. Vervolgens moet de schipper bet bewijs leveren dat hij op bet ogenblik 
van bet ongeval aan board was en tenslotte moet hij aantonen dat er 
voortdurend een schippersknecht van 18 jaar in zijn dienst was. Dit bewijs 
dient niet noodzakelijk door een geschreven dienstovereenkomst aangetoond 
te warden. Art. 6 W.A.B. is vreemd aan de bewijslevering inzake rivierbe
vrachting. Het bewijs mag bijgevolg geleverd warden door voorlegging van 
een attest van de verrekenkas voor gezinsvergoedingen (281). 

573. Lange tijd werd de vraag gesteld of een vrouw ook bet beroep van 
schippersknecht mocht uitoefenen. Aanvankelijk was de rechtspraak en 

276. Kh. Antwerpen, 3 februari 1970, Rechtspr.Antw., 1970, 83. 
277. Brussel, 13 januari 1972, Rechtspr.Antw., 1972, 113. 
278. Kh. Antwerpen, 21 oktober 1957, Jur.Anvers, 1959, 8. 
279. Rb. Dendermonde, 11 januari 1973, Rechtspr.Anlw., 1973, 128. 
280. Kh. Antwerpen, 18 november 1957, Jur.Anvers, 1958, 269 en R. W., 1957-58, 1159. In casu voorzag 

het certificaat dat. in het geval de geldigheidsduur ervan verstreek tijdens de duur van het transport of van 
het liggen, het niettemin geldig bleef tot op het ogenblik van het lossen van het schip. Bovendien was het 
vervoerscontract gesloten op de dag waarop de geldigheidsduur van het certificaat verstreek. 

281. Brussel, 19 december 1968, Rechtspr.Antw., 1969, 16. 
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rechtsleer (282) hiertegen gekant en werd gewezen op het mannelijk karak
ter van het woord 'schippersknecht' (283) alsmede op het feit dat, naar luid 
van de bepalingen van het K.B. van 14 april 1957 de schippersknecht enkel 
door een vrouw mocht worden vervangen op motorschepen van max. 200 
ton (284). 

574. Geleidelijk aan echter en vooral onder impuls van het Hof van Beroep 
te Brussel, werd het optreden van de vrouw als schippersknecht aanvaard, 
op grond van de dubbele overweging dat vooreerst uit de tekst van de wet 
niet blijkt dat de schippersknecht niet van het vrouwelijk geslacht mag zijn 
(285) en voorts uit het gebruik van het woo rd 'schippersknecht', duidelijk 
blijkt dat het voldoende is dat de schipper een persoon van het mannelijk 
of vrouwelijk geslacht in dienst heeft die qua leeftijd, lichaamskracht en 
ervaring in het varen bekwaam is (286). De discussie werd uiteindelijk uit 
de wereld geholpen na het afsluiten van een Akkoord-protocol op 23 okto
ber 1975 tussen de Minister van Verkeerswezen en schippersdelegaties, waar
door de schippersvrouw thans als volwaardig bemanningslid erkend werd. 
Desbetreffend verscheen op 3 december 1975 een ministeriele omzendbrief. 

8.2.4. Andere ontheffingsgevallen. 

575. Art. 32, lid 2 W.R.B. exonereert de schipper voor plunderingen of 
diefstallen door gewapende lieden alsmede voor verlies of beschadiging ver
oorzaakt door knaagdieren of ongedierte en verlies of schade veroorzaakt 
door onvoldoende verpakking of eigen gebrek van de koopwaar. Er wordt 
echter weinig gebruik gemaakt van deze bepaling. De schipper mag zich in 
geen enkel ander geval dan deze in de wet voorzien, van zijn aansprakelijk
heid exonereren. Zo zal elk beding dat zijn verantwoordelijkheid uitsluit voor 

282. zie TRICOT, L., «Observations sur !'exoneration de responsabilite du batelier pour dommage a la 
cargaison en cas d'accident de navigation», Jur.Anvers, 1959, 7. Desbetreffend schrijft deze auteur als volgt: 
«Sans doute ne peut-on pas minimiser le travail souvent admirable fourni par les femmes de batelier et leur 
experience de la navigation est-elle frequemment bien plus grande que celle d'un simple mousse ou d'un 
matelot. Mais la femme du batelier a d'autres devoirs a accomplir: son menage peut etre tres absorbant 
et !'aide effective a la navigation tres reduite». 

283. zie Kh. Antwerpen, 21oktober1957, Jur.Anvers, 1959, 8; Kh. Antwerpen, 20 december 1957, Jur.An
vers, 1958. De tekst van art. 32 W .R.B. was volgens de rechtbank duidelijk en derhalve niet voor interpreta
tie vatbaar. Geen enkel besluit noch reglement vermag de draagwijdte ervan te wijzigen. Het woord 
schippersknecht kan derhalve slechts duiden op een persoon van het mannelijk geslacht. Wanneer de door 
de wetgever gebruikte terminologie duidelijk is, moet men de gebruikelijke betekenis ervan bewaren. A con
trario: Kh. Antwerpen, 18 november 1957, Jur.Anvers, 1958, 269. 

284. Kh. Antwerpen, 6 juli 1943, Jur.Anvers, 1943, 348. 
285. Brussel, 15 november 1962, Jur.Anvers, 1963, 218. 
286. Brussel, 22 juni 1972, Jur.Anvers, 1972, 225. Volgens het Hof was het bij de beoordeling van de 

fysische bekwaamheid en de ervaring in het varen van een schippersknecht van het vrouwelijk geslacht, 
weliswaar nuttig de bekwaamheidsgetuigschriften te raadplegen, maar was het voor de juiste toepassing van 
art. 32, eerste lid W .R .B. niet vereist rekening te houden met het Regentsbesluit van 6 juli 1948 waarin 
de voorwaarden opgesomd worden waaronder een vrouw kan dee! uitmaken van de minimumbemanning 
van een binnenschip. Het begrip schippersknecht komt niet voor in de in het besluit opgesomde categorieen 
(schipper, matroos, scheepsjongen, machinist, assistcnt-machinist, enz.). 
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verlies of averij die het gevolg zijn van zijn eigen nalatigheid, schuld of te
kortkoming bij de aan de lading te geven zorgen nietig zijn en zonder waarde. 

576. Dit verbod geldt echter enkel maar voor elke reis die in zijn geheel bin
nen de grenzen van het Rijk geschiedt (art. 33, lid 1 W.R.B.). Derhalve is 
een dergelijke exoneratie perfect geldig wanneer het een reis betreft b.v. naar 
Frankrijk. Evenmin, - ook indien het een reis betreft uitsluitend in Belgie,
is het de schipper verboden de ontheffing van zijn aansprakelijkheid te be
dingen voor verlies of schade aan de goederen overkomen, hetzij voor het 
laden, hetzij na het lossen (art. 34 W.R.B.). Deze bepaling stemt volledig 
overeen met de regeling van art. 91 Zeewet. Herinneren we er tenslotte nog 
aan dat de bepaling houdende afstand van het genot van de verzekeraar aan 
de vervoerder of bedingende dat de schipper niet instaat voor risico's die 
kunnen verzekerd worden, of enige andere dergelijke bepaling nietig is en 
zonder waarde (art. 33, lid 2 W.R.B.). 

8.3. Het reisverlies. 

577. Art. 13 W. R.B. behandelt het reisverlies (285). Het betreft een manco 
bij de aflevering, waarvoor de schipper echter niet aansprakelijk is, indien 
hij bewijst dat het om een 'normaal reisverlies' gaat. Het gebeurt immers 
zeer dikwijls dat bij de tossing een tekort wordt vastgesteld, dat zijn oor
zaak vindt in allerlei omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van 
de schipper. De goederen kunnen enerzijds uit hun aard onderhevig zijn aan 
uitdroging onder invloed van de atmosferische omstandigheden, terwijl an
derzijds de bewerkingen van het inladen, de overslag, het omkeren gedu
rende de reis, en dergelijke, eveneens een zeker verlies kunnen veroorzaken 
(288). 

578. Een dergelijk reisverlies werd overigens reeds lang voor het bestaan van 
de Wet op de Rivierbevrachting door de rechtspraak aanvaard (289). Het 
reisverlies wordt vastgesteld volgens de gebruiken op de plaats van de tos
sing, tenzij er in het bevrachtingscontract bijzondere bepalingen werden 
opgenomen die rekening houden met de aard van de goederen, de wijze 

287. De inhoud van dit artikel gaf in de school van de Hooge Raad voor de Binnenvaart heel wat aanlei· 
ding tot discussies. Gezien de te zeer uiteenlopende belangen bleek het niet mogelijk om tot een voor ieder
een bevredigende oplossing te komen: «Onder die voorwaarden werd wijs geacht aan de partijen de zorg 
over te laten in elk bijzonder geval het bedrag van het reisverlies te bepalen en, bij stilzwijgen van de partij
en, naar de plaatselijke gebruiken te verwijzen. lnderdaad, het bedrag van het reisverlies of met andere 
woorden van de koopwaar die verloren gaat ten gevolge van uitdroging, of ook ten gevolge van hantering 
bij het laden en het lossen, verschilt niet alleen volgens de aard der goederen, maar ook volgens de weers
gesteltenis, het tijdstip waarop het vervoer plaats heeft en volgens de gebezigde toestellen of de toegepaste 
werkwijze». 

288. BOON, E., o.c., 566; Pand.B., v0 Transport par eaux interieurs, nr. 1276. 
289. zie Pand.B., o.c., nr. 1277 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 
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van inladen, de omstandigheden en de gebruiken op de plaats van de inla
ding. 

579. Wat al dan niet een normaal reisverlies is, is een feitenkwestie die meestal 
zal afhangen van de appreciatie van de rechter (290). Daarbij zal moeten 
warden rekening gehouden met de aard en de gedragingen van het vervoer
de goed, de duur van de reis, het seizoen en de weergesteldheid (291). Voor 
elke zaak zullen deze omstandigheden verschillend zijn. Zo bijvoorbeeld een 
schip bevracht werd om te liggen en te varen, dient er voor de berekening 
van het reisverlies ook rekening gehouden te warden met de tijdspanne, ge
durende dewelke de goederen in het schip gebleven zijn vooraleer de reis 
een aanvang nam (292). 

580. Niet altijd echter zal de rechtspraak een reisverlies aanvaarden. Zo werd 
bijvoorbeeld m.b.t. een vervoer van gerst het bij de lossing vastgestelde te
kort niet als normaal reisverlies beschouwd, nu bleek dat de reis slechts twee 
dagen had geduurd en de goederen bovendien door middel van automati
sche toestellen werden geladen en gelost (293). Evenmin werd een verlies 
van meer dan 1 % van een lading tarwe als normaal reisverlies beschouwd. 
Slechts een halve procent was volgens de rechtbank normaal (294). Daaren
tegen werd een reisverlies van 1 % we! aanvaard voor mals die zich geduren
de twee lentemaanden in het ruim van het schip had bevonden. Mais krimpt 
hevig, verschorst en verdroogt tijdens de zomermaanden (295). 

290. Zo werd door de rechtspraak ondermeer als een normaal reisverlies beschouwd: 
- een reisverlies van 30/o tot 40/o op de gewassen kolen (Kh. Gent, 5 maart 1947, R. W.. 1948-49 en 

Jur.Anvers, 1949, 282; Kh. Sint Niklaas, 23 augustus 1938, Jur.Anvers, 1938, 418; Kh. Brussel, 5 
februari 1943, Jur.com.Brux., 1945, 135). Een verlies van enkele tonnen op een lading van 448 ton 
schlamm werd toelaatbaar geacht, wanneer, zoals in casu, de aard der goederen, de vochtigheid ervan 
en de overslag dit verlies zeer goed verklaren, zelfs indien deze operaties slechts een dag in beslag heb
ben genomen (Kh. Brussel, 5 februari 1943, Jur.com.Brux., 1945, 135); 

- een reisverlies varierend tussen 0,25%, 0,500/o en 10/o voor graan (Pand.B., o.c., nrs. 1283-1285); 
- I OJo voor ammoniaksulfaat (Pand.B., o.c, nr. 1299); 
- 0,50/o voor kaas, vervoerd van Antwerpen naar Brussel (Kh. Antwerpen, 26 februari 1908, Jur.Anvers, 

1908, 248; Kh. Antwerpen, 14 januari 1960, Jur.Anvers, 1960, 174); 
- 0,750/o voor kaas, vervoerd van Antwerpen naar Luik (Kh. Luik, 19 oktober 1899, Jur.Liege, 1899, 

299). 
- I OJo voor droge kolen (Pand.B., o.c., nr. 1295); 
- 0,250/o tot 0,50/o voor gerst (Pand.B., o.c., nrs. 1289 en 1290). 

291. zie VAN BLAD EL, G., o.c., 447-454 en de door deze auteur aangehaalde rechtspraak. Zie eveneens 
THEUNIS, J., BLOCKX, J. en VAN LAKEN, R., o.c., 1988, 842. Ondermeer werd voor de bepaling van 
het normale reisverlies voor kolen bij een reis van Maastricht naar St. Quentin verwezen naar de gebruiken 
van de haven van bestemming (Kh. Luik, 23 november 1957, Jur. Liege, 1957-58, 83). 

292. Kh. Antwerpen, 8 mei 1947, De Binnenscheepvaart, 1947, 224. De erkenning die de schipper in het 
cognossement geeft op het ogenblik van het vervoer, heeft dan klaarblijkelijk betrekking op de hoeveelheid 
goederen, welke bij de bevrachting om te liggen werden ingeladen en geenszins op de hoeveelheid op het 
ogenblik van de ondertekening van het cognossement. 

293. Kh. Gent, 8 januari 1974, Rechtspr.Antw., 1973, 390. 
294. Kh. Antwerpen, 14 januari 1960, Jur.Anvers, 1960, 174. 
295. Kh. Antwerpen, I augustus 1950, Jur.Anvers, 1950, 174. 
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581. Echter zal geen enkele deductie voor reisverlies worden toegekend, wan
neer elk reisverlies onmogelijk is (296). Er kan geen reisverlies bestaan wan
neer het gewicht (kolen) na de lading van het schip berekend werd bij vertrek, 
en bij aankomst voor de lossing, en tussen deze twee metingen van de diep
gang de lading in de gesloten ruimte niet beroerd werd en ook niet mocht 
beroerd worden, en er anderzijds van uitdamping geen sprake is in april en 
de lading natter was bij aankomst dan bij vertrek. 

582. Merken we tenslotte op <lat de schipper verantwoordelijk is voor het 
tekort <lat het reisverlies overtreft, tenzij <lit tekort te wijten zou zijn aan 
een van de oorzaken voorzien door art. 32, tweede lid W.R.B. De waarde 
van het tekort mag, onder aftrok van het gebeurlijk reisverlies, afgehouden 
worden van de vracht, tegen de prijs die de inlader aan de geadresseerde 
op de factuur gerekend heeft (297). 

8.4. Vervoersaansprakelijkheid en avarij-grosse. 

583. Waar de wet op de rivierbevrachting de schade wenst te regelen die zich 
n.a. v. een vervoer kan voordoen, stelt zich onmiddellijk de vraag of onder 
deze 'schade' ook de gemene avarij of avarij-grosse dient gerekend te wor
den. M.a.w. dient de vraag beantwoord te worden of de buitengewone uit
gaven verricht in het belang van de lading eveneens, op grond van het 
vermoeden van aansprakelijkheid van art. 30 W .R.B., ten laste vallen van 
de vervoerder, en, in bevestigend geval, of deze aansprakelijke vervoerder 
zich dan ook voor deze schade mag beroepen op de hoger besproken ont
heffingsgronden. 

584. In een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 
15 juni 1943 wordt deze laatste stelling aangenomen (298). Dit standpunt 
wordt echter door de rechtsleer (299) en recentelijk ook door de rechtspraak 
(300) afgewezen. Gewezen wordt op het feit dat art. 30 W.R.B. enkel be
trekking heeft op 'verlies en avarij der goederen' maar niet op gemene ava
rij. Hieruit volgt dat dan ook het vermoeden van aansprakelijkheid in hoof de 
van de vervoerder niet geldt voor de avarij-grosse, zodat, ingeval van vor
dering tot bijdrage in avarij-grosse, de ladingbelanghebbende die zich 

296. Kh. Brugge, 4 maart 1947, R. W., 1947-48, 291. 
297. BOON, E., o.c., 568. 
298. Kh. Antwerpen, 15 juni 1943, Jur.Anvers, 1943, 380. In de optiek van de rechtbank is de schipper 

«ingevolge de beschikkingen van art. 30-31-32 van de wet van 5 mei 1936, ( ... ) gehouden de koopwaar af 
te leveren in de staat waarin hij ze heeft ontvangen, d.i. onbelast met een averij-grosse omslag, en aanspra
kelijk ( ... ) tegenover de geadresseerde, indien de koopwaar gedurende de reis met zulken omslag wordt be
last, tenzij hij het bewijs bijbrenge dat de schade te wijten is aan een feit, dat hem niet ten laste kan worden 
gelegd, ... » 

299. VAN BLADEL, G., o.c., nrs. 1980 e.v. 
300. Scheidsr.Uitspr., 19 augustus 1988, T.B.H., 1989, 428, met noot. 
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wenst te verzetten tegen zijn dee! in de bijdrage, de bewijslast draagt dat 
deze schade aan de vervoerder te wijten is. Slaagt hij daar niet in, dan gaat 
de vervoerder vrij uit. 

585. Tot zover zijn rechtsleer en rechtspraak het eens. Oat is echter niet !an
ger het geval wat betreft de positie van de vervoerder, indien de ladingbe
langhebbende we! het bewijs levert dat de schade aan de vervoerder te wijten 
is. Volgens de rechtsleer mag de vervoerder alsdan zich we! beroepen op 
de ontheffingsgronden voorzien in de artt. 31-32 W.R.B. en, indien de ver
voerder erin slaagt een ontheffingsgrond aan te tonen, zal hij geen enkele 
bijdrage in de avarij-grosse dienen te dragen (301). 

586. Deze stelling wordt echter niet door de rechtspraak gevolgd. Volgens 
deze laatste is de avarij-grosse «een door de wet voorziene regeling die geen 
verband houdt met aansprakelijkheidsproblemen». lndien derhalve van de 
ladingbelanghebbende een bijdrage in avarij-grosse gevorderd wordt, kan 
deze desgevallend bij tegeneis of bij afzonderlijke vordering schadevergoe
ding vorderen van de scheepseigenaar indien de aansprakelijkheid van deze 
laatste bewezen wordt. De exoneratieregeling van de artt. 31-32 W.R.B. geldt 
echter niet, daar deze bepalingen, aldus deze rechtspraak slechts betrekking 
hebben op «de materiele schade door de lading geleden en niet op de bij
drage van de lading in avarij-grosse». De (tegen)vordering tegen de scheeps
eigenaar zal derhalve gegrond verklaard worden zodra de ladingbelangheb
bende de fout van de scheepseigenaar bewijst. 

587. We menen ons bij deze laatste stelling te kunnen aansluiten. Een argu
ment hiervoor is o.i. te vinden in het feit dat naast de verjaringsregeling van 
art. 59 W.R.B. een afzonderlijke regeling is voorzien voor de averij-grosse 
in art. 270, lid 4 Zeewet. Art. 278 Zeewet bepaalt daarbij uitdrukkelijk dat 
de regel van art. 270, lid 4 Zeewet eveneens van toepassing is op de binnen
vaart. Indien het derhalve de bedoeling van de wetgever ware om de vorde
ringen uit hoofde van gemene avarij eveneens onder het toepassingsgebied 
van de wet op de rivierbevrachting te brengen, had de wetgever ongetwij
feld art. 278 Zeewet afgeschaft of minstens gewijzigd. Nu hij dit niet ge
daan heeft, mag hieruit o.i. a contrario worden afgeleid dat het geenszins 
de bedoeling van de wetgever was aan de regeling van de gemene avarij af
breuk te doen. 

301. Praktisch komt deze redenering hierop neer: de vervoerder die buitengewone uitgaven heeft verricht 
in het belang van de lading, mag deze van de ladingbelanghebbende - geheel of gedeeltelijk terugvorderen 
d.m.v. een vordering tot bijdrage in avarij-grosse. Deze laatste mag echter aantonen dat deze buitengewone 
uitgaven door de schuld van de vervoerder werden veroorzaakt. Slaagt hij daarin, dan wordt daardoor on
middellijk de vordering afgewenteld en zal de vervoerder alleen deze buitengewone uitgaven dienen te dra
gen, tenzij hij bewijst dat deze schade het gevolg is van een der ontheffingsgronden in de artt. 31-32 W.R.B. 
voorzien. 

222 



588. Een bijkomend argument is te vinden in art. 61 W.R.B., dat art. 274 
Zeewet intrekt, behoudens de artt. 89 en 90 Zeewet die van toepassing blij
ven. Hierdoor werd enkel de regeling betreffende de overeenkomst van ver
voer langs de binnenwateren, zoals bepaald door de algemene vervoerswet 
van 1891, ingetrokken. De avarijregeling, voorzien in hoofdstuk 3 van titel 
III Zeewet werd daarentegen niet ingetrokken. De wetgever heeft deze aparte 
regeling dan ook duidelijk willen behouden. Art. 275 Zeewet bevestigt dit. 

9. De aansprakelijkheid voor schade aan bet schip. 

9.1. Principe. 

589. Ofschoon de Wet op de Rivierbevrachting hoofdzakelijk het vervoer 
van goederen op het oog heeft, impliceert dit echter niet dat de eerbiediging 
van het schip buiten de contractuele verhoudingen van de bij het bevrach
tingscontract betrokken partijen zou vallen (302). De bevrachter moet de 
nodige zorg besteden bij het inladen van de goederen teneinde schade aan 
het schip te voorkomen. Hij moet zowel de integriteit van het schip als van 
de koopwaar voor ogen hebben (303). Hetzelfde geldt voor de geadresseerde. 

590. Waar echter aan de aansprakelijkheid van de vervoerder verschillende 
wetsartikelen worden gewijd, is dat echter niet het geval voor de aansprake
lijkheid van de bevrachter en geadresseerde. Slechts een wetsartikel voor
ziet desbetreffend specifieke bepalingen, met name art. 6. Het betreft schade 
aan het schip tengevolge van de risico's verbonden aan de laad- of losplaats. 
Zo de schipper meent dat deze laad- of losplaats niet geschikt is of zijn schip 
aan averij blootstelt, mag hij weigeren er naar toe te varen, tenzij de be
vrachter of geadresseerde zich er schriftelijk toe verbindt de verantwoorde
lijkheid op zich te nemen voor de schade die het schip mocht overkomen, 
ingevolge de aan die plaats verbonden risico's. 

591. Hierbij wordt nog onderscheid gemaakt naargelang de gevaren aan de 
plaats verbonden, zichtbaar zijn of niet. In het eerste geval moet de schip
per, die zich toch naar deze plaats begeeft, steeds een schriftelijk akkoord 
van de bevrachter of geadresseerde vragen waarin deze verklaart de eventu
ele schade aan het schip te dragen. Zijn de gevaren niet zichtbaar, dan is 
de bevrachter of geadresseerde die de schipper beveelt er zijn schip te leg
gen, van rechtswege verantwoordelijk voor de aan die plaats verbonden 

302. Antwerpen, 30 juni 1975, Rechtspr.Antw., 1975-76, 14. 
303. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1037. 
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risico's (304). 

592. Op uitzondering van de bepaling van art. 6 W .R.B. wordt echter de 
aansprakelijkheid van de bevrachter en geadresseerde nergens behandeld. 
Het is nochtans duidelijk dat zich ook op andere ogenblikken schade aan 
het schip kan voordoen. Meestal zal dit het geval zijn naar aanleiding van 
de laad-, los- en stuwverrichtingen, die door en op kosten van de bevrach
ter resp. geadresseerde dienen te geschieden. Uit een samenlezing van dear
tikelen 6, 8 en 20 W.R.B. kan worden afgeleid dat de integriteit van het 
schip gedurende de ganse periode van de bevrachting moet worden gerespec
teerd (305). Dit geldt bijgevolg ook voor de schade aan het schip tijdens 
de laad-, los- en stuwverrichting, die vallen binnen de periode van de be
vrachting. Uit het voorgaande kan worden besloten dat de schade aan het 
schip, net zoals de schade aan de te vervoeren goederen, een contractuele 
schade uitmaakt (306). Bijgevolg moet de vordering tot schadevergoeding 
de Wet op de Rivierbevrachting als grondslag hebben. Een vordering 
gesteund op de artikelen 1382 e.v. B.W., die de aquiliaanse aansprakelijk
heid regelen, is derhalve niet ontvankelijk. 

9.2. Personen die in rechte kunnen worden aangesproken. 

593. In de praktijk worden de laad-, los- en stuwverrichtingen meestal niet 
door de bevrachter en geadresseerde zelf verricht. Zo het werk wordt uitge
voerd door het eigen personeel, stelt zich geen enkel probleem. De bevrach
ter en geadresseerde zijn, op grond van art. 1384, derde lid B.W., voor hun 
personeel aansprakelijk. De vervoerder kan hen derhalve op contractuele 
grondslag aanspreken. Vaak echter worden de werkzaamheden van laden, 
lossen en stuwen der goederen door de bevrachter en geadresseerde toever
trouwd aan daartoe in het bijzonder gespecialiseerde firma's. De vraag stelt 
zich dan wie de vervoerder, in geval van schade aan het schip, mag aanspre
ken. Moet hij alsdan zijn contractspartij, dus de bevrachter of de geadres
seerde aanspreken ofwel deze uitvoeringsagent (307)? 

594. Er heeft nooit betwisting over bestaan dat de hoofdschuldeiser, in 
casu de vervoerder, bij wanprestatie van de uitvoeringsagent, niet over 

304. De term 'bevelen', gebruikt in art. 6, lid 3 W .R.B. heeft dezelfde draagwijdte als de term 'aanwij
zen', gebezigd in de eerste twee alinea's. Volgens het Hof van Cassatie staat immers de aanwijzing van een 
laad-of losplaats met een bevel gelijk, vermits de schipper, krachtens de wet verplicht is zijn schip op eigen 
kosten op die plaats te brengen (Cass., 6 november 1970, Rechtspr.Antw., 1971, 303 en R. W., 1970-71, 1231). 

305. Antwerpen, 27 april 1983, Rechtspr.Antw., 1985, 207. 
306. Antwerpen, 27 april 1983, Rechtspr.Antw., 1985, 207; Kh. Antwerpen, 12 maart 1965, Jur.Anvers, 

1966, 37. 
307. Onder uitvoeringsagent wordt verstaan 'de persoon of een firma die door de schuldenaar van een 

contractuele plicht belast wordt met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van die verplichting (V ANDEN
BERGHE, H., VAN QUlCKENBORNE, M., GEELEN, K. en DE COSTER, S., «Overzicht van 
rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1979-1984)», T.P.R., 1987, nr. 210). 
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een contractuele vordering beschikt tegen deze uitvoeringsagent met wie hij 
niet heeft gecontracteerd (308). Volgens Van Blade! mocht hij de uitvoe
ringsagent echter wel aanspreken op quasi-delictuele grand, zonder dat hij 
nog over een contractuele vordering beschikte tegenover de bevrachter of 
geadresseerde (309). 

595. Lange tijd heeft de rechtspraak aanvaard dat de benadeelde partij, bui
ten haar vordering op grand van contractuele aansprakelijkheid voor an
dermans daad tegen de medecontractant, tevens de uitvoeringsagent als derde 
rechtstreeks kon dagvaarden op grand van aansprakelijkheid uit onrecht
matige daad (310). In een paar uitspraken van de Rechtbank van Koophan
del, in 1968 en 1970, werd echter gepoogd bet vorderingsrecht van de 
benadeelde contractant jegens de uitvoeringsagent te beperken (311 ). In zijn 
arrest van 7 december 1973 - bet stuwadoorsarrest - heeft bet Hof van Cas
satie zich bij deze stelling aangesloten (312). 

596. Het Hof ging ervan uit «dat de aangestelde of uitvoeringsagent, die 
de vervoerder in zijn plaats stelt om bet vervoerscontract geheel of gedeel
telijk uit te voeren, ten aanzien van de uitvoering van bet contract en ten
opzichte van de medecontractant «geen derde» is». Volgens bet Hof kan 
de aangestelde of de uitvoeringsagent, die optreedt om een contractuele ver
bintenis van een partij uit te voeren, extracontractueel enkel aansprakelijk 
gesteld warden, «indien de hem verweten fout de schending uitmaakt, niet 
van de contractueel aangegane verbintenis, doch van een iedereen opgeleg
de verplichti'ng en indien de fout een andere dan een !outer uit de gebrekki
ge uitvoering van bet contract ontstane schade heeft veraorzaakt». 

308. VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., «Overzicht van 
rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1964-1978)», T.P.R., 1980, nr. 246 en de aldaar 
geciteerde rechtspraak; Cass., 21 juni 1979, Arr.Cass., 1978-79, 1628; Pas., 1979, I, 1226 en J. T., 1979, 
675; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M., GEELEN, K. en DE COSTER, S., o.c., nr. 
210. 

309. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1040. 
310. Brussel, 29 maart 1973, Rechtspr.Antw., 1973, 107; Kh. Antwerpen, 25 mei 1971, Rechtspr.Antw., 

1971, 77; Kh. Antwerpen, 7 juni 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 93; Kh. Antwerpen, 6 december 1971, 
Rechtspr.Antw., 1971, 482; Kh. Antwerpen, 18 juni 1973, Rechtspr.Antw., 1973, 257. 

311. Kh. Antwerpen, 8 april 1968, Rechtspr.Antw., 1968, 931; Kh. Antwerpen, 27 oktober 1970, 
Rechtspr.Antw., 1970, 381. 

312. Cass., 7 december 1973, Arr.Cass., 1974, 395, met conclusie MAHAUX, P.; Eur. Vervoerr., 1974, 
534; J. T., 1974, 443; Rechtspr.Antw., 1973, 427; Pas., 1974, I, 376; R. W., 1973-74, 1597, noot HERBOTS, 
J.; R.G.A.R., 1974, nr. 9317, noot FAGNART, J.L. en T.Aann., 1975, 181, noot MEINERTZHAGEN
LIMPENS, A. In casu was een hydraulische draaimachine beschadigd, toen de houten verpakkingskist, 
die door de stuwadoor reeds enkele meters was upgetild om aan boo rd te brengen, op de kaai neerstortte. 
De stuwadoor was aangesteld door de rederij met wie de afzender van de draaimachine het vervoercontract 
had gesloten. De gesubrogeerde verzekeraar van de afzender richtte zich op grond van art. 1382 B. W. tot 
de nalatige stuwadoor, die opwierp dat enkel zijn opdrachtgeefster, de rederij, op contractuele basis kon 
worden aangesproken. In zijn arrest van 27 februari 1970 ging het Hof van Beroep te Brussel op het argu
ment van de stuwadoor niet in. Het Hof van Cassatie verbrak echter dit arrest op grond van de in nr. 596 
weergegeven argumenten. 
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597. Het standpunt van het Hof is sedertdien unaniem door de rechtspraak 
gevolgd (313). In een Cassatiearrest van 8 april 1983 werd deze leer nog
maals bevestigd (314). Wanneer een contractant zich voor de uitvoering van 
een contract laat vervangen door een aangestelde of een andere persoon kan 
deze slechts extracontractueel aansprakelijk worden gesteld indien de hem 
ten laste gelegde fout enkel een tekortkoming uitmaakt van een algemene 
zorgvuldigheidsplicht en indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoe
ring van het contract te wijten schade heeft veroorzaakt. Hieruit volgt dat 
de vervoerder in geval van schade aan het schip enkel zijn medecontractant, 
de bevrachter, kan aanspreken, ook al is deze schade in concreto door een 
uitvoeringsagent, een stuwadoor, veroorzaakt. Slechts indien de fout en de 
schade niet contractueel zouden zijn, wat praktisch niet mogelijk is, zou men 
deze laatste nog op extracontractuele grond kunnen aanspreken. 

10. De vrachtregeling. 

10.1. Inleiding. 

598. Het vervoer over de binnenwateren gebeurt uiteraard niet kosteloos. 
De vervoerder heeft recht op een vergoeding, vracht genoemd (art. 4 W.R.B.) 
(315). Deze vracht wordt in principe steeds voorafgaandelijk vastgesteld. 
De verwerving ervan is echter verbonden aan de uitvoering van het vervoer, 
die niet altijd wordt gerealiseerd. Of de schipper alsdan recht heeft op vracht 
of niet zal afhankelijk zijn van de omstandigheden. Er dient tevens op ge
wezen te worden dat het bedrag van de vracht in de meeste gevallen niet 
vrij door partijen te bepalen is. Waar immers de Wet op de Rivierbevrach
ting de vrije vrachtvorming vooropstelt, is deze vrijheid nog slechts moge
lijk voor het vervoer dat niet onderworpen is aan de toerbeurtregeling. En 
dan nog dient rekening gehouden te worden met het bestaan van bodemta
rieven voor bepaalde vormen van vervoer. In dit kader beperken we ons 
tot de vrachtreglementering in de W .R.B. De vrachttarifering wordt in het 
volgende hoofdstuk besproken. 

313. Cass., 3 december 1976, R. W., 1977-78, 1303, noot VAN OEVELEN, A.; Cass., 14 september 1977, 
Arr.Cass., 1978, 62; Antwerpen, 28 februari 1975, Rechtspr.Antw., 1975-76, 9 en R. W., 1975-76, 1695; 
Antwerpen, 25 juni 1975, Rechtspr.Antw., 1975-76; 59; Kh. Antwerpen, 25 november 1974, Rechrspr.Antw., 
1975-76, 80; Kh. Gent, 2 maart 1976, Rechtspr.Antw., 1975-76, 485; Kh. Antwerpen, 22 mei 1978, R. W., 
1978-79, 678, noot HERBOTS, J; Antwerpen, 13 april 1981, Turnh.Rechts/., 1982, nr. 2, 18; Luik, 24 mei 
1983, Jur.Liege, 1984, 437; Kh. Tongeren, 22 juni 1979, Limh.Rechtsl., 1982, 196; Brussel, 7 mei 1984, 
T.B.H., 1984, 684; Kh. Antwerpen, I februari 1990, onuitg., A.R. 10.398/87. 

314. Cass., 8 april 1983, Arr.Cass., 1982-83, 934; R. W., 1983-84, 163, noot HERBOTS, J. en Pas., 1983, 
I, 834. 

315. Ofsdioon art. 4 W.R.B. de term vracht gebruikt voor de huurprijs van een binnenschip, gaat het 
in feite om de vergoeding die aan de schipper toekomt, niet voor de huur van het schip, maar voor het 
vervoer van een bepaalde hoeveelheid goederen (zie: VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1553; DEMEUR, P., 
o.c., nr. 56). 
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10.2. De algemene vrachtregels. 

10.2.1. Wijze waarop de vracht berekend wordt. 

599. Behalve indien de vrachtprijs forfaitair of in blok werd overeengeko
men, wordt de vracht niet berekend op het aantal of op het aangeduide ge
wicht op het cognossement of op de vrachtbrief, maar op de afgeleverde 
hoeveelheden (316). Indien van deze regel wordt afgeweken, behoort het toe 
aan de schipper het bewijs hiervan te leveren (317). 

600. Ofschoon in de regel de vracht verschuldigd is op de afgeleverde koop
waar, worden door de Wet op de Rivierbevrachting zelf, in de artikelen 36, 
40 en 43 hierop een aantal uitzonderingen voorzien, waaronder de foutvracht, 
de evenredige vracht, de halve vracht, de vertragingsvergoeding, enz. Ver
mits het hier om uitzonderingen gaat op de algemene vrachtregel, moeten 
zij op beperkende wijze worden gei'nterpreteerd. 

601. Zo zullen zij bijvoorbeeld niet van toepassing zijn, wanneer blijkt dat 
de goederen die in rechtstreekse overslag ex-zeeschip in lichters gelost wer
den, in feite door averijen zijn aangetast, en het derhalve noodzakelijk is 
ze te lossen. De bevrachter is er in dit geval toe gehouden de overeengeko
men vracht alsmede de billijke vertragingsvergoedingen en de buitengewo
ne onkosten te betalen, zonder er toe gerechtigd te zijn de facturen te 
betwisten die hij sinds meer dan zes maanden ontvangen heeft en waarop 
hij reeds een aanzienlijk voorschot gaf (318). 

10.2.2. De schuldenaar van de vracht. 

602. In principe is de betaling van de vracht niet verschuldigd door de be
vrachter of de scheepsbevrachter, maar door de geadresseerde of drager van 
het cognossement, die de lading in ontvangst neemt. Dit volgt ondubbelzin
nig uit art. 28 W.R.B., dat vooropstelt dat de schipper van de geadresseer
de de uitvoering moet eisen van al de verplichtingen die uit het cognossement 
voortvloeien. Hieronder valt ook de betaling van de vracht (319). 

603. In drie gevallen echter mag de schipper toch de bevrachter aanspre
ken: 

316. VAN BLADEL, G., o.c, nr. 1431. 
317. Kh. Brussel, 14 januari 1972, B.R.H., 1972, 196. 
318. Kh. Antwerpen, 25 oktober 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 355. 
319. art. 28 W.R.B. vertoont gelijkenis met art. 123 Zeewet, volgens hetwelk de kapitein voor het niet 

betaalde gedeelte van zijn vracht verhaalsrecht behoudt tegen de inlader. Art. 28 W .R.B. is echter mimer, 
in die zin dat het verhaal van de schipper zich uitstrekt tot alle verplichtingen die uit het cognossement 
voortv loeien. 
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I) in geval van insolventie van de geadresseeerde of 
2) in geval hij weigert het schip te lossen of 
3) aan zijn verplichtingen te voldoen (art. 28, lid I in fine W.R.B.) 

604. Dit verhaalsrecht tegen de bevrachter wordt gerechtvaardigd door het 
feit dat de geadresseerde, die niet van bij het begin contractspartij is, slechts 
de verbintenissen door de bevrachter aangegaan, overneemt, op voorwaar
de dat hij zich alsdusdanig aan de schipper kenbaar maakt en hij uiteraard 
deze verbintenissen nakomt. De geadresseerde put overigens enkel rechten 
uit het cognossement, niet uit het bevrachtingscontract (320). De aanvaar
ding van de lading door de geadresseerde of drager van het cognossement, 
brengt m.a.w. geen schuldvernieuwing mee. De bevrachter blijft medecon
tractant van de schipper, die daarom een verhaal blijft behouden tegen de
ze bevrachter. 

605. Maar, vooreerst is dit verhaal voorwaardelijk, daar het enkel mogelijk 
is in de gevallen door art. 28 W .R.B. opgesomd. Bovendien is het verhaal 
subsidiair (321), in die zin dat de schipper eerst de geadresseerde moet aan
spreken, en enkel zo deze weigert de vracht te betalen, mag hij zich richten 
tot de bevrachter, die alle excepties mag opwerpen, waarop de geadresseer
de zelf zich mocht beroepen. Zo bv. de geadresseerde weigerde de vracht 
te betalen, omdat de vordering van de schipper verjaard was, mag de be
vrachter eveneens die verjaring inroepen (322). De schipper moet derhalve 
zo snel mogelijk ageren. Teneinde te voorkomen dat de vordering reeds ver
jaard is op het ogenblik dat de schipper de bevrachter wil aanspreken, kan 
hij beiden tegelijkertijd dagvaarden, om alzo in hoofdorde een veroorde
ling te bekomen tegen de geadresseerde en in ondergeschikte orde tegen de 
bevrachter, voor het geval dat de geadresseerde niet betaalt. 

606. In geen enkel geval echter kan de schipper betaling van de vracht eisen 
van de inlader noch van diegene die de goederen uit het schip lost. Oak de 
scheepsbevrachter blijft buiten schot, tenzij deze voor eigen rekening heeft 
gehandeld of de schijn heeft verwekt als bevrachter zelf op te treden, m.a. w. 
wanneer hij zijn mandaat niet heeft kenbaar gemaakt (323). 

320. Dat blijkt trouwens uit de bewoordingen zelf van art. 28, tweede lid W.R.B. dat het enkel heeft 
over de «verplichtingen die uit het cognossement voortvloeien». Zie ook DEMEUR, P., o.c., nr. 13. 

321. SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., t.I., nr. 405; MEUNIER, G., Precis de jurispru
dence des transports par eau, p. 80, nr. 90; VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1463. Contra: DELAHAYE, 
P., o.c., , nr. 219: volgens deze laatste mag de schipper tegelijkertijd de bevrachter en de geadresseerde 
dagvaarden, zonder eerst de geadresseerde alleen aan te spreken, en tegen beiden een veroordeling in soli
dum, elk voor het geheel, vorderen. 

322. Kh. Antwerpen, 14 juli 1942, Jur.Anvers, 1943, 204. 
323. zie DELAHAYE, P., o.c., nr. 291 bis. 
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10.2.3. De recbtbebbende op de vracbt. 

607. Het is de schipper die, volgens art. 28 W.R.B., de vracht mag eisen, 
maar het is nochtans enkel de eigenaar van het schip die op de vracht ge
rechtigd is (324). Dit is logisch, daar de vracht in principe de huurprijs van 
het binnenschip uitmaakt (art. 4 W.R.B.). De schipper mag echter wel, ook 
al is hij geen eigenaar van het schip, een vordering in rechte instellen tot 
betaling van de vracht, op voorwaarde dat hij in eigen naam het bevrach
tingscontract heeft getekend. Hij put dan zijn rechten niet uit de eigendom 
van het schip, maar uit het bevrachtingscontract zelf (325). 

10.2.4. Eisbaarbeid van de vracht. 

608. De vracht is eisbaar, aanstonds na het verstrijken van de lostijd. Dat 
belet echter niet dat de schipper, reeds bij het tekenen van het cognosse
ment, de vooruitbetaling mag eisen van een derde van de vracht (art. 15, 
lid 1 W.R.B.). Dit is niet meer dan billijk, vermits de schipper vanaf de on
dertekening van het cognossement het commissieloon bepaald in art. 5 
W.R.B. aan de scheepsbevrachter verschuldigd is, en hij bovendien vooraf
gaandelijk aan de reis de scheepvaartrechten moet voldoen. De voorafbeta
ling van een derde van de vracht, komt hem daarin tegemoet. 

609. Indien nu de bevrachter Weigert een derde van de vracht te betalen, 
mag de schipper op zijn beurt de aanvang van de reis uitstellen, totdat beta
ling volgt, op voorwaarde dat hij te goeder trouw is (326). De voorafbeta
ling van dit gedeelte vracht is echter wel verbonden aan de verplichting voor 
de schipper om het cognossement te tekenen. Zolang dit niet gebeurd is, 
heeft de schipper desbetreffend geen enkel recht. 

610. Het saldo van de vracht of, zo nog niets betaald is, de ganse vracht, 
is, zoals reeds gezien, verschuldigd aanstonds na het verstrijken van de lostijd. 
Het is dan ook irrelevant of het lossen op dat ogenblik reeds beeindigd is 
of niet. Enkel overmacht, tijdens de lostijd zelf ontstaan, schorst het recht 
tot betaling. Maar deze betaling is derhalve niet afhankelijk van de afleve
ring van de goederen zodat, in tegenstelling tot het zeerecht (art. 124 Zee
wet), de schipper de lading onder zich mag houden tot op het ogenblik dat 
de vracht betaald wordt. Volgens een meerderheid in de rechtsleer, mag de 
schipper in die omstandigheden op eenzijdig verzoekschrift een sekwester 

324. lngeval van een tijdsbevrachting heeft diegene die het schip huurt, recht op de vracht. Zie VAN 
BLADEL, G., o.c., nr. 1464. 

325. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1467. 
326. Kh. Luik, I december 1948, Jur.Liege, 1948-49, 83. Het betreft hier een loutere toepassing van het 

civielrechtelijke beginsel van de «exceptio non adimpleti contractus». 
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laten aanstellen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel (327). 

611. De vracht is eisbaar op de zetel van de geadresseerde of drager van 
het cognossement. Meestal vermeldt het cognossement deze zetel. Het aan
vaarden van het saldo van de vracht, berekend volgens het uitgeleverd ge
wicht, brengt vanwege de schipper geen erkenning van manco mede (art. 
35 W.R.B.). 

10.2.S. Het vrachtvoorrecht. 

612. De vracht en de bijkomende kosten zijn bevoorrecht op de goederen, 
gedurende de tijd dat ze in het bezit van de schipper zijn en gedurende 24 
uren die op de aflevering aan de geadresseerde volgen, op voorwaarde dat 
deze er het bezit van behoudt (art. 60, lid 1 W.R.B.). Onder bijkomende 
kosten wordt verstaan de kosten die de schipper n.a. v. het vervoer en in 
het belang van de lading heeft moeten maken (328). Het voorrecht heeft 
de rang van het voorrecht, voorzien bij art. 20, 7° van de hypotheekwet. 

10.3. De bijzondere vrachtregels. 

10.3.1. Het beginsel van de foutvracht. 

613. De bevrachter die het contract verbreekt alvorens iets te hebben inge
laden, is, op grond van art. 36 W.R.B. een vergoeding verschuldigd, gelijk 
aan een derde van de vracht, berekend op het geheel van de in te laden hoe
veelheden (329). Deze foutvracht is verschuldigd ongeacht de wijze van be
vrachting. Zo de verbreking geschiedt na afloop van de laad- of lostijd, moet 
de bevrachter daarenboven het eventueel lig- en overliggeld betalen (art. 36, 
lid 1 in fine W .R.B.). Dit lig- en overliggeld is verschuldigd tot op de dag 
dat de bevrachter meedeelt het contract te verbreken (330). 

614. Deze foutvracht wordt als een forfaitaire schadevergoeding beschouwd, 
wat blijkt uit de bewoordingen van de wettekst zelf, namelijk «een vergoe
ding, gelijk aan een derde van de vracht». Het gaat derhalve niet om een 
daadwerkelijke vracht. Er is geen ingebrekestelling vereist, noch moet de 
schipper de afwezigheid van lading laten vaststellen, noch de goede staat 
van zijn schip door een expertise bewijzen (331). Nu het geen vracht is maar 

327. zie VAN BLADEL, G., o.c .. nr. 1476; DEMEUR, P., o.c., nr. 54; Pand.B., v 0 Transport par eaux 
interieures, nr. 33666. Contra: SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., t.1., nr. 418. Volgens hen 
heeft de schipper niet het recht de goederen in bewaring te geven, en dit, bij gebreke aan een tekst die deze 
mogelijkheid voorziet. Art. 124 Zeewet daarentegen voorziet wel duidelijk die mogelijkheid. 

328. SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., t.I., nr. 421. 
329. zie tevens art. 120, lid 2 en 3 Zeewet. De foutvracht bedraagt aldaar de helft van de normale vracht. 
330. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1498. 
331. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1502. 
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schadevergoeding, is deze foutvracht niet verschuldigd door de geadresseerde, 
maar door de bevrachter. De scheepsbevrachter is echter niet gehouden, tenzij 
hij de naam van de bevrachter niet heeft kenbaar gemaakt (332). 

615. Wanneer reeds met de inlading een aanvang werd gemaakt, en de inla
der in gebreke blijft de gehele beloofde hoeveelheid in te laden, moet de 
gehele vracht betaald worden op de algeheelheid van de in de overeenkomst 
bedongen hoeveelheden (art. 36, lid 2 W.R.B.). In dat geval kan de inlader 
echter bet lossen van de ingeladen hoeveelheden eisen (art. 36, lid 3 W.R.B.). 

616. De wet op de rivierbevrachting voorziet in art. 39 nog twee andere 
gevallen waarin een foutvracht verschuldigd is. Wanneer bet bevrachtings
contract de naam vermeldt van bet schip dat de in bet schip te laden goede
ren aanvoert, mag de bevrachting worden opgezegd door de inlader, indien 
bet schip niet aankomt voor bet verstrijken van de laadtijd, of indien voor 
bet verstrijken van deze termijn, vastgesteld wordt dat de waar beschadigd 
is en niet kan worden ingeladen. Een schriftelijke kennisgeving moet hier
van, voor bet verstrijken van de laadtijd, aan de schipper worden gezonden 
(art. 39, lid 1 W .R.B.) (333). 

617. Gelet op de duidelijke bewoordingen van art. 36 W.R.B., betreft bet 
bier in feite een overbodige bepaling, nu de bevrachter op grond van art. 
36 steeds bet contract mag verbreken, zonder dat deze verbreking aan voor
waarden gebonden is. Art. 39 W.R.B. sluit de bepalingen van art. 36 niet 
uit, zodat de bevrachter in geen enkele hypothese een rechtvaardiging dient 
te geven voor de verbreking van bet contract. Bovendien behoudt de schip
per steeds recht op Jig- en overliggeld, indien dit verschuldigd is. 

618. Niettegenstaande de bepalingen van art. 36 en 39 W.R.B., is de be
vrachter echter geen vergoeding verschuldigd bij verbreking van bet con
tract, indien de verzekeraar van de lading bet schip weigert, mits deze 
weigering door de slechte staat van bet schip gerechtvaardigd is en de beslis
sing tot verbreking aan de schipper door middel van een geschreven bericht 
werd ter kennis gebracht, binnen twee dagen na de dag der bevrachting (art. 
38 W.R.B.). 

619. Bovendien mag de inlader, zonder vergoeding, de bevrachting opzeg
gen, indien de schipper zich niet op de bepaalde tijd op de aangewezen laad
plaats bevindt. De inlader moet bij een proces-verbaal, opgemaakt door een 
deurwaarder, of ondertekend hetzij door een agent van de haven of van brug
gen en wegen, hetzij door twee getuigen, doen vaststellen dat bet bevrachte 

332. DELAHAYE, P., o.c., nr. 347. 
333. Dit artikel is overigens een zuivere overname van art. 31 van de Conditions Generales van 1927-34. 
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schip zich niet op de laadplaats bevindt (art. 37, lid 1 W.R.B.). De schipper 
moet de schade vergoeden, door de lader geleden wegens het verschil van 
vracht, kosten en uitgaven, tenzij hij bewijst dat hij door overmacht ver
hinderd is geweest (art. 37, lid 2 W .R.B.). 

10.3.2. Het beginsel van de evenredige vracht. 

620. Het is mogelijk dat goederen niet ter bestemmingsplaats aankomen. 
In dat geval is, volgens art. 43, lid 1 W.R.B., slechts een evenredige vracht 
verschuldigd, die niet minder mag bedragen dan een derde van de overeen
gekomen vracht (334). Moesten de goederen overboord geworpen worden 
tot behoud van schip en lading, dan is de gehele vracht verschuldigd, doch 
op last van de gemeenschappelijke averij (art. 43, lid 2 W .R.B.). (335). 
Bovenstaande regelen hebben echter geen invloed op de eventuele verhalen 
tegen diegenen door wier schuld het verlies of het niet aankomen van de 
goederen werd verwekt (art. 43, lid 3 W.R.B.) (336). 

621. Art. 43 W .R.B. viseert de hypothesen dat de lading niet ter bestem
ming aankomt tengevolge van overmacht of een fout van een derde. Wan
neer het niet aankomen van de goederen te wijten is aan een fout van de 
bevrachter of een eigen gebrek van de goederen zelf, is de integrale vracht 
verschuldigd. Wanneer het niet aankomen van de goederen daarentegen te 
wijten is aan een fout van de schipper of aan de onzeewaardigheid van zijn 
schip, zal geen enkele vracht verschuldigd zijn, dus ook geen evenredige 
vracht (337). 

622. De Wet op de Rivierbevrachting voorziet echter nergens hoe deze even
redige vracht moet worden berekend en laat het derhalve aan de soevereine 
appreciatie van de feitenrechter over' die in elk geval niet minder dan een 
derde van de vracht mag toekennen (338). Bij zijn appreciatie zal de rechter 
ondermeer rekening moeten houden met het reeds afgelegde traject. 

623. Art. 43 W.R.B. wijkt af van het principe dat de vervoerder, die tot 
een resultaatsverbintenis is gehouden, het risico draagt van de lading en 

334. In het zeerecht daarentegen, art. 142 Zeewet, is in dergelijke hypothese geen vracht verschuldigd. 
335. Deze bepaling is eigenlijk overbodig, gelet op de regeling van de gemene averij. 
336. Deze bepaling werd ingevoerd na een amendement van de heer Joris (zie Gedr.St., Kamer, 1935-36, 

nr. 166), maar is overbodig, daar het gemeen recht is dat men de werkelijke schuldige mag aanspreken. 
337. DEMEUR, P., o.c., nr. 71: DELAHAYE, P., o.c., nr. 275; Kh. Antwerpen, 9 maart 1972, 

Rechtspr.Antw., 1972, 69. A contrario: Kh. Antwerpen, 21oktober1957, Jur.Anvers, 1959, 8 waarin gesteld 
wordt dat wanneer de goederen niet ter bestemming aankomen, toch een evenredige vracht verschuldigd 
is, zelfs wanneer de schipper een scheepvaartfout heeft begaan. 

338. Dit minimum van een derde vracht is logisch, zo men voor ogen houdt dat de schipper reeds onmid
dellijk na de ondertekening van het cognossement een voorschot van een derde van de vracht mag vragen, 
ter dekking van een aantal kosten. 
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bijgevolg, tenzij hij het tegendeel bewijst, aansprakelijk is voor het verlies. 
Daarom moet art. 43 W .R.B. restrictief worden gelnterpreteerd (339). Ver
mits de vracht maar verschuldigd is op de ingeladen hoeveelheid, moet ook 
de evenredige vracht op deze ingeladen hoeveelheid worden berekend. 

10.3.3. Vracht voor de gehele lading. 

624. Wanneer de inlader de in het bevrachtingscontract vermelde hoeveel
heid goederen niet ingeladen heeft, heeft de schipper recht op de gehele vracht 
voor de voile lading, waarvoor het schip bevracht werd. Hij mag hetzij van 
de inlader, voor het vertrek, de betaling der vracht eisen op de niet ingela
den hoeveelheid, hetzij de inlassing in het cognossement eisen van een be
paling houdende dat de vracht op de in het contract bepaalde totale 
hoeveelheid zal verschuldigd zijn. Indien de inlader een grotere hoeveelheid 
dan overeengekomen laadt, heeft de schipper recht op de bedongen vracht 
voor het meerdere dee! (art. 27, lid 1 W .R.B .). 

10.3.4. Vracht ingeval van manco. 

625. Vermits de vracht in principe berekend wordt op de afgeleverde hoe
veelheden, is geen vracht verschuldigd voor het manco (340). De ontbre
kende koopwaar wordt geacht niet vervoerd te zijn. M.a.w. wat de niet 
geloste hoeveelheden betreft, wordt het vervoerscontract geacht niet te zijn 
uitgevoerd. De waarde van dit manco mag worden afgehouden van de vracht, 
tegen de prijs die de inlader aan de geadresseerde op de factuur gerekend 
heeft (art. 13, laatste lid W .R.B.). 

626. Nu geen vracht verschuldigd is voor manco, kan de vraag worden gesteld 
of voor het reisverlies enige vracht verschuldigd is. Het betreft immers hoe 
dan ook een manco. Volgens Van Blade! is daarom geen vracht verschul
digd, nu de koopwaar door reisverlies verloren gegaan, niet afgeleverd werd 
en de schipper enkel recht heeft op vracht voor de daadwerkelijk afge
leverde koopwaar (341). We kunnen hiermee echter niet akkoord gaan. Vol
gens art. 13, laatste lid W.R.B., is de schipper aansprakelijk voor manco 
en mag de waarde ervan, onder aftrek van eventueel reisverlies, worden 
afgehouden van de vracht. Nu van het manco het reisverlies mag worden 
afgetrokken, heeft de schipper recht op de vracht voor de door dit reisver
lies verloren gegane koopwaar. 

339. Kh. Antwerpen, 3 maart 1942, Jur.Anvers, 1942, 340. 
340. Het is irrelevant of de afgeleverde koopwaar tijdens het vervoer beschadigd werd of niet. M .a. w. 

een volledige aflevering van een weliswaar beschadigde koopwaar, belet niet dat de schipper recht heeft 
op de volledige vracht. Uiteraard zal de geadresseerde vanwege de schipper op zijn beurt schadevergoeding 
kunnen vorderen voor deze averij. 

341. VAN BLADEL, G., o.c., nrs. 845, 1554-1555. 
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11. Proceduriele voorschriften.-

11.1. Briefwisseling tussen partijen. 

627. In alle gevallen waarin krachtens de wet op de rivierbevrachting, door 
een der partijen aan de andere partij een bericht gegeven of een ingebre
kestelling gestuurd moet worden, kan, aldus art. 56 W.R.B., dit bericht ge
geven of de ingebrekestelling gestuurd worden, hetzij bij aangetekende brief, 
hetzij bij schrijven overhandigd in het bijzijn van twee getuigen, hetzij bij 
gewone brief waarvan een ontvangstbewijs wordt gevraagd. Elke aangete
kende brief wordt geacht aan de geadresseerde te zijn afgeleverd de eerste 
werkdag na het posten van het stuk, zonder dat de geadresseerde enig te
genbewijs vermag bij te brengen. 

628. Conform art. 54 W.R.B. mag de schipper, met uitzondering van die 
welke tot de geadresseerde dienen gericht, alle betekeningen, mededelingen 
of brieven naar de bevrachter sturen, en indien de overeenkomst geen be
vrachter vermeldt, naar degene voor wiens rekening de bevrachting geslo
ten is. In feite wordt met deze laatste de werkelijke bevrachter zelf bedoeld, 
terwijl met de term 'bevrachter' wordt bedoeld de scheepsbevrachter. 

629. Wanneer de bevrachtingsovereenkomst noch de woonplaats noch de 
verblijfplaats van de schipper aangeeft, wordt deze geacht in de kantoren 
van de bevrachter woonplaats te hebben gekozen (art. 55 W.R.B.). Deze 
tekst vindt enkel toepassing wanneer een bevrachtingsovereenkomst geslo
ten is tussen de werkelijke bevrachter en de schipper door toedoen van een 
tussenpersoon (342). Aangenomen wordt dat de scheepsbevrachter als man
dataris van de schipper de protesten mag in ontvangst nemen (343). De wet
gever heeft zich immers niet verzet tegen de betekening van de protestbrieven 
door bemiddeling van de bevrachter, zelfs indien het bevrachtingscontract 
het adres van de schipper voorzag (344). 

342. Kh. Antwerpen, 19 januari 1973, Eur. Vervoerr., 1973, 613. 
343. VAN BLADEL, G., o.c., II, nr. 1747. Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 55 W.R.B. 

blijkt dat de wetgever de bedoeling had te vermijden dat nog !anger aan 'onbekende woonplaats' zou bete
kend worden wanneer de schipper geen woonplaats had vermeld. 

344. Antwerpen, 7 november 1983, onuitg., A.R. nr. 618178, THEUNIS, J., BLOCKX, J. en VAN LA
KEN, R., o.c., 1989, 420-421. In casu had de geadresseerde de protestbrieven aan de schipper omtrent man
co's en averijen gezonden naar het kantoor van de bevrachter, ofschoon op het charter het waladres van 
de schipper stond vermeld. Deze laatste hield dan ook voor dat deze protesten niet voldeden aan de ver
eisten van art. 57 W .R.B. zodat ingevolge dit artikel de rechtsvordering voor manco en zichtbare averij 
tenietgegaan was. Volgens het Hof waren de protestbrieven wel degelijk aan de schipper gericht, nu «dat 
ze gestuurd werden naar het kantoor van de bevrachter, dat deze de bevrachtingsovereenkomst had op
gesteld voor rekening van een der ladingbelanghebbenden, dat de vracht betaalbaar was ten kantore van 
deze bemiddelaar en ze door deze berekend werd, dat de bevrachter de protestbrieven blijkbaar ter kennis 
van de schipper had gebracht daar hij tegenwoordig was (en zelfs door een deskundige bijgestaan werd) 
bij de contradictoire expertise aan boord van zijn schip, dat de ladi ngbelanghebbenden de bevrachtings
overeenkomst waarin het waladres van de schipper vermeld was niet ondertekend hadden en dat zij slechts 
het cognossement kenden waarin dat waladres van de schipper niet vermeld was». 
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11.2. Het vorderingsrecht. 

11.2.1. Inleiding. 

630. Naar aanleiding van het afsluiten en het uitvoeren van een bevrach
tingscontract kunnen zich uiteraard verschillende discussies voordoen tus
sen de betrokken partijen. Deze discussies kunnen ondermeer slaan op 
beschadiging of verlies van de vervoerde goederen alsmede vertraging bij 
het vervoer, schade aan het schip, gehele of gedeeltelijke weigering tot be
taling van de vracht, en in het algemeen vorderingen tot schadevergoeding 
wegens het in gebreke blijven van een der partijen bij de uitvoering van het 
contract. Vaak zullen deze discussies in der minne kunnen geregeld wor
den, doch in een aantal gevallen zal men zijn gelijk dienen te bekomen via 
een gerechtelijke procedure. Vraag is dan wie desbetreffend over een vor
deringsrecht beschikt. Het uitoefenen van het vorderingsrecht is overigens 
aan bepaalde voorwaarden verbonden. 

11.2.2. Rechtsvorderingen tegen de vervoerder ingesteld. 

631. In principe komt de vordering tot ontbinding of schadevergoeding, uit 
hoofde van verlies, manco, schade of vertraging, enkel toe aan de drager 
van het cognossement. Nochtans kan ook de bevrachter tegen de schipper 
ageren in geval van vertraging, voorafgaandelijk aan de ondertekening van 
het cognossement (345), indien de geadresseerde het cognossement of de 
koopwaar heeft geweigerd, of indien de drager van het cognossement niets 
vordert en de bevrachter de teruggave van het cognossement heeft beko
men, hetzij omdat de drager van het cognossement vergoed werd door zijn 
verkoper, hetzij omdat hij aan de verkoper niet de waarde van het manco 
heeft moeten betalen (346). 

632. Merken we hierbij volledigheidshalve op dat krachtens art. 23 Zeewet 
de vergoedingen wegens verlies of beschadiging van goederen bevoorrecht 
zijn op het schip, op de vracht verdiend gedurende de reis, tijdens welke 
de bevoorrechte schuldvordering ontstaan is, en op het toebehoren van het 
schip en van de vracht, sedert de aanvang van de reis. 

11.2.3. Rechtsvorderingen door de vervoerder ingesteld. 

633. Enke! de eigenaar van het schip, en dus niet de zetschipper, mag in 
rechte de betaling van de vracht vorderen. Dit is logisch, daar, conform 
art. 4 W.R.B., de vracht de huurprijs voor het schip uitmaakt. Men neemt 

345. YAN BLADEL. G., o.c., nr. 953. 
346. R.P.D.B, v 0 Transport par eaux interieures, nr. 295. 
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echter aan dat de zetschipper dergelijke vordering we! mag instellen, indien 
hij bet bevracbtingscontract in eigen naam beeft getekend (347). Dit is vaak 
bet geval. Wanneer een tussenpersoon zich met bet vervoer heeft belast, mag 
de vervracbter geen vordering instellen tegen diegene met wie de tussenper
soon beeft gecontracteerd (348). 

634. Conform art. 60 W.R.B. zijn de vracht, de bijkomende kosten, de lig
gelden en overliggelden bevoorrecht op de vervoerde goederen, gedurende 
de tijd dat ze in bet bezit zijn van de schipper en gedurende de 24 uren die 
op de aflevering aan de geadresseerde volgen, op voorwaarde dat deze er 
bet bezit van behoudt. Het voorrecbt heeft de rang van bet voorrecbt, voor
zien bij artikel 20, 7° Hypotbeekwet (art. 60, lid 2 W.R.B.). Het voorrecbt 
geldt enkel maar voor de betaling van de vracht, echter niet om de afgifte 
van bet afleveringsbewijs te garanderen (349). Het moet bovendien worden 
uitgeoefend cognossement per cognossement, zonder uitbreiding van bet ene 
cognossement naar bet andere (350). Tenslotte, kan bet maar worden uitge
oefend zolang de koopwaar nog kan worden gelndividualiseerd, ecbter niet 
meer zodra zij in de magazijnen van de geadresseerde met andere koopwaar 
werd vermengd (351). 

11.3. Het vervalrecht van art. 57 W .R.B. 

11.3.1. Principe en doel van voorbehoud of klacht. 

635. Art. 57 W .R.B. stelt voorop dat, behalve in geval van bijzonder voor
beboud of klacbt, of behalve voor verborgen averij, bet in ontvangst ne
men van de goederen ter bestemmingsplaats elke recbtsvordering tegen de 
schipper te niet doet (352). Het gaat ecbter niet om een regel van openbare 
orde, zodat partijen er steeds, uitdrukkelijk of stilzwijgend van kunnen af
wijken, zowel bij de contractsluiting als nadien, en anderzijds de rechter 
de bepalingen van art. 57 W.R.B. niet van rechtswege mag inroepen (353). 
Daar de bepaling afwijkt van bet gemeen recbt, moet ze bovendien restric
tief worden gelnterpreteerd (354). 

347. R.P.D.B., o.c., nr. 299. 
348. Kh. Antwerpen, 20 april 1953, Jur.Anvers, 1953, 29, met noot. 
349. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1633. 
350. DELAHAYE, P., o.c., nr. 322; SMEESTERS, C. en WINKELMOLEN, G., o.c., t.l, nrs. 373 en 

420; VAN BLADEL, G., o.c., nrs. 1639-1640. 
351. DELAHAYE, P., o.c., nr. 322. 
352. Deze regel vormt de zuivere reproductie van art. 7 van de Algemene Vervoerswet van 25 august us 

1891. De invoeging van deze bepaling in de W.R.B. was bedoeld om aan de binnenvaart een homogeen 
statuut te geven (DELAHAYE, P., o.c., nr. 326). 

353. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1721. 
354. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1723. 
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636. Het gebrek aan voorbehoud of klacht binnen de door art. 57 W.R.B. 
vooropgestelde termijnen, heeft een dubbel gevolg. Vooreerst creeert het een 
vermoeden juris et de jure dat de schipper zijn verplichtingen heeft nageko
men (355). Vervolgens heeft het gebrek aan voorbehoud het tenietgaan van 
elke rechtsvordering wegens manco tot gevolg, en dit zowel bij hoofdeis als 
bij tegeneis (356). De rechtsvordering blijft maar open voor wat betreft de 
punten waarvoor een voorbehoud of een bijzondere klacht werd gedaan (art. 
57, lid 6 W.R.B.). 

637. De geadresseerde die heeft nagelaten de voorschriften van art. 57 
W.R.B. in acht te nemen, verliest niet alleen het recht schadevergoeding te 
eisen, maar heeft ook het recht niet meer om de 'exceptio non adimpleti 
contractus' op te werpen om de betaling van de vracht op te schorten. De 
exceptio moet worden verworpen, niet zozeer omdat zij een werkelijke eis 
in reconventie inhoudt, maar we! omdat de wet, aan de partij die zich op 
het tekort wenst te beroepen, zekere formaliteiten heeft opgelegd en de niet 
naleving hiervan geen voordeel mag opleveren voor de overtreder. Vermits 
de vervoerder juris et de jure wordt vermoed zijn verbintenissen te hebben 
uitgevoerd, kan de wederpartij het niet nakomen van haar verbintenissen 
niet meer gronden op een wanprestatie aan de zijde van de vervoerder. De 
wet maakt geen onderscheid tussen een klacht door middel van een rechts
vordering of door middel van een exceptie (357). 

11.3.2. De termijnen voor klacht of voorbehoud. 

638. Het voorbehoud of de klacht moet binnen een bepaalde termijn wor
den gedaan (358), die varieert naargelang het gaat om verlies, vertraging, 
zichtbare of verborgen averij. Voor de zichtbare schade en de verliezen moet 
het voorbehoud of de klacht gebeuren uiterlijk de tweede dag na inontvangst
neming van de goederen en binnen een termijn van niet meer dan zeven da
gen, de dag der inontvangstneming niet inbegrepen, voor vertraging (art. 
57, lid 2 W .R.B.). De rechtbanken beoordelen soeverein of de schade zicht
baar is of niet (359). 

639. In geval van verborgen averij of van tekort binnenin de vervoerde voor
werpen, kan de klacht van de geadresseerde 'nog aanvaard worden, indien 

355. Kh. Antwerpen. 9 april 1924, Jur.Anvers, 1924, 277; Kh. Gent, 4 juli 1924, Pas., 1925, III, 32; 
Kh. Antwerpen, 7 juli 1942, Jur.Anvers, 1942, 243. 

356. Parid.B., o.c., nrs. 1678 e.v.; Kh. Antwerpen, 7 juli 1942, Jur.Anvers, 1942, 243. 
357. Kh. Antwerpen, 7 juli 1942, Jur.Anvers, 1942, 243. 
358. Betwist wordt of voor de berekening van de termijnen, de zondagen en feestdagen warden uitgeslo· 

ten. Pro: TRI COT, L. in R.P.D.B., v 0 Transport par eaux interieurs, nr. 321. Contra: Luik, 27 september 
1947, Jur.Liege, 1947-48, 86. 

359. R.P.D.B., o.c., nr. 314 en de aldaar aangehaalde, oude rechtspraak. 
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zij schriftelijk aan de schipper gestuurd wordt, binnen een termijn van 
hoogstens zeven dagen, de dag der inontvangstneming niet inbegrepen, en 
indien bewezen wordt dat de averij of het tekort van voor de aflevering dag
tekent (art. 57, lid 4 W.R.B.). De uitzondering voorzien voor het geval van 
verborgen averij of tekort binnenin de voorwerpen, is niet van toepassing 
indien aan de geadresseerde of zijn gemachtigde, bij de aflevering, werd voor
gesteld de waar te onderzoeken (art. 57, lid 5 W.R.B.). 

640. De geadresseerde is overigens ertoe gehouden onmiddellijk het onder
zoek van de vervoerde goederen toe te laten, indien de averij of het gedeel
telijk verlies door de schipper bij de aflevering wordt bekendgemaakt (art. 
57, lid 3 W.R.B.). De weigering dergelijk onderzoek door te laten gaan, heeft 
in geval van zichtbare schade of verlies, tot gevolg, niet dat de vordering 
wordt vervallen verklaard maar we! dat de bewijslast van de geadresseerde 
bemoeilijkt wordt. In het geval van verborgen averij en manco, heeft der
gelijke weigering echter de onontvankelijkheid van de vordering tot gevolg 
(360). 

11.3.3. Formaliteiten waaraan voorbehoud of klacht moeten voldoen. 

641. Het voorbehoud of de klacht moet uitgaan van diegene die het recht 
heeft een vordering tegen de schipper in te stellen, d. w .z. de geadresseerde, 
de drager van het cognossement of hun mandataris (361). De klacht of het 
voorbehoud moet in principe aan de eigenaar van het schip worden gestuurd 
(art. 57, lid 2 W.R.B.), of minstens aan de zetschipper (362), en moet war
den betekend aan de schipper in persoon en aan boord of op zijn domicilie. 
Het protest betekend aan de schipper op een onbekende domicilie is nietig 
(363). Hetzelfde geldt voor het protest betekend aan een schippersorganisa
tie of aan de schipper gericht door overhandiging aan een persoon die geen 
mandaat had om het protest in ontvangst te nemen (364). 

642. Het voorbehoud of de klacht moet bovendien schriftelijk gebeuren (art. 
57, lid 2 W.R.B.). De vorm van het geschrift speelt daarbij geen rol (365). 
Een gewone brief volstaat. Het voorbehoud van de ontvanger van de koop
waar is geldig gemaakt met een telex, die kan gestuurd worden naar de 
scheepsbevrachter wanneer de bevrachtingsovereenkomst noch de woon-

360. R.P.D.B., o.c., nr. 314. 
361. VAN BLADEL, G., o.c., nrs. 1742 en 1743. 
362. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1744. 
363. Kh. Antwerpen, 21 april 1922, Jur.Anvers, 1922, 588. 
364. VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1751. 
365. Rb. St. Niklaas, 23 augustus 1938, Jur.Anvers, 1938, 418. 
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plaats noch de verblijfplaats van de schipper vermeldt (366). Echter, een 
telegram waardoor de geadresseerde, op een ogenblik dat bet schip nog vaart, 
aan de vervoerder meedeelt dat bij lossing een expertise van bet schip zal 
plaatsvinden, op grand van de overweging dat naar aanleiding van de la
ding werd vastgesteld dat de bodem van bet schip bevuild was en de koop
waar hierdoor geaffecteerd was, werd niet beschouwd als een geldig 
voorbehoud in de zin van art. 57 W.R.B. (367). 

643. Of echter een melding op bet cognossement als een voorbehoud of klacht 
in de zin van art. 57 W.R.B. kan worden beschouwd, is betwist. Vooral de 
oudere rechtspraak oordeelde dat de blote aanduiding op een cognossement 
van bet gewicht of van de hoeveelheid van de geloste goederen, niet als gel
dig protest kon doorgaan, maar enkel kon gezien warden als een eenvoudig 
leveringsbewijs voor de schipper (368). Het feit dat de schipper bet op bet 
cognossement vermelde tekort niet heeft bestreden, betekent noch niet dat 
hij zijn aansprakelijkheid voor dit tekort erkend heeft en de geadresseerde 
zich van bet opsturen van een klacht mocht verschonen (369). Anders ge
zegd, door de materialiteit van de schade te erkennen, erkent de schipper, 
volgens deze rechtspraak, geenszins de intentie van de geadresseerde om hem 
aansprakelijk te stellen (370). 

644. Volgens een ander gedeelte van de rechtspraak volstaat de melding van 
bet tekort op bet cognossement wel als voorbehoud of klacht indien eruit 
ondubbelzinning de bedoeling van de geadresseerde volgt om de schipper 
aansprakelijk te stellen (371 ). De vaststelling op tegenspraak, tussen ver
voerder en geadresseerde, van bet tekort bij lossing, werd beschouwd als 
een vrijstelling van bet bezwaarschrift voorzien door art. 57 W .R.B. (372). 
Uit bet feit dat de schipper zonder voorbehoud bet uitgeleverd gewicht en 
de melding van het tekort had onderschreven, mocht de ontvanger logisch 
en te goeder trouw besluiten tot de nutteloosheid van voorbehoud of klacht 
(373). De melding door de geadresseerde op bet cognossement van een aan
tal 'pieces in dispute', werd aldus beschouwd als een geschrift aan de schip
per gestuurd (374). 

366. Kh. Gent, 7 januari 1986, Rechtspr.Antw., 1986, 162. 
367. Brussel, 18 april 1969, Jur.Anvers, 1969, 419 en R. W., 1968-69, 1983. 
368. Kh. Gent, I maart 1938, Jur.com.Flandres, 1938, nr. 5826. 
369. Kh. Antwerpen, 7 juli 1942, Jur.Anvers, 1942, 243. 
370. Kh. Gellt, 27 februari 1952, Jur.Anvers, 1952, 45; VAN BLADEL, G., o.c, nr. 1788 e.v.; R.P.D.B., 

o.c., nr. 328; contra: Kh. Gent, 5 maart 1947, Jur.Anvers, 1949, 282; Kh. Luik, 12 mei 1947, Jur.Liege, 
1946-47, 261; Kh. Antwerpen, 18 maart 1948, Jur.Anvers, 1949, 54; Brussel, 4 maart 1953, Jur.Anvers, 
1953, 291 en J. T., 1954, 423, noot NYS, R.; Brussel, 11 juli 1953, Jur.Anvers, 1953, noot V.S.L.; 

371. De vermelding op het cognossement dat <des colis sont arrives en mauvais etat» werd echter niet 
aanvaard (Kh.Antwerpen, 19 april 1934, Jur.Anvers, 1934, 259). 

372. Kh. Gent, 5 maart 1947, R. W., 1948-49, 1081 en Jur.Anvers, 1949, 282. 
373. Kh. Luik, 12 mei 1947, Jur.Liege, 1946-47, 261. 
374. Kh. Antwerpen, 22 maart 1960, Jur.Anvers, 1960, 333. 
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645. In de optiek van deze rechtspraak brengen de voorschriften van art. 
57 W.R.B. een middel van niet ontvankelijkheid mee en een werkelijk ver
val van recht, zodat ze beperkend moeten worden uitgelegd. Zij hebben voor 
doe! de schipper in de mogelijkheid te stellen te gepasten tijde tot vaststel
lingen en opzoekingen te doen overgaan, om zijn verantwoordelijkheid te 
dekken. Wanneer derhalve de geadresseerde melding heeft gemaakt van het 
tekort, kan de schipper er zich aan verwachten <lat hij ter verantwoording 
zal worden geroepen en kan hij zijn verweermiddelen voorbereiden. De mel
ding op het cognossement heeft niet enkel betrekking op het bewijs. Het 
bewijs en de ontvankelijkheid van de eis versmelten zich, vermits het schrif
telijk bewijs juist als doe! heeft gebruikt te warden en het veronderstelt bij 
degene, die zich het bewijs voorbehoudt, de wil er gebruik van te maken 
of te kunnen maken (375). 

646. De recente rechtspraak neemt meer en meer <lit tweede standpunt in 
en beschouwt de loutere vermelding van het tekort op het cognossement als 
voldoende aan het vereiste van art. 57 W.R.B. (376). Daarbij wordt gesteund 
op het standpunt <lat het Hof van Cassatie in een arrest van 18 februari 1915 
heeft ingenomen m.b.t. het eerste, tweede en vierde lid van art. 7 van de 
Wet van 25 augustus 1891, waarvan art. 57 W.R.B. de reproductie is (377). 
Volgens het Hof van Cassatie beogen de strenge pleegvormen en uitzonder
lijke termijnen, voorzien in het eerste, tweede en vierde lid van art. 7 van 
de Vervoerswet van 1891, enkel het geval van een zuivere en eenvoudige ont
vangst, niet voorafgegaan noch begeleid van een onderzoek op tegenspraak 
van het verlies of de averij, die het voorwerp zijn van de klacht. 

647. We betreuren deze evolutie in de rechtspraak. Vooreerst is de tekst van 
art. 57 W.R.B. op zich duidelijk en moet het voorbehoud of de klacht schrif
telijk aan de schipper worden gestuurd. Door vermelding van het manco 
op het cognossement, laat de geadresseerde nag niet blijken van zijn inten
tie de schipper hiervoor aansprakelijk te stellen. Het is overigens best mo
gelijk <lat hij de schipper nooit zal aanspreken, wanneer <lit tekort als 
reisverlies kan worden beschouwd. Bovendien kan verwezen worden naar 
de bepaling van art. 35 W.R.B., volgens hetwelk het aanvaarden van het 
saldo van de vracht, berekend volgens het uitgeloste gewicht, vanwege de 
schipper geen erkenning van manco meebrengt. Het lijkt dan oak moeilijk 
aanvaardbaar <lat een dergelijke erkenning zou kunnen volgen uit een een
voudige vermelding van manco op het cognossement. 

375. Kh. Luik, 12 mei 1947, Jur.Liege, 1946-47, 261. 
376. Kh. Brugge, 7 november 1972, Rechtspr.Antw., 1973, 40; Kh. Antwerpen, 12 mei 1965, Eur. Ver

voerr., 1968, 229. 
377. Cass., 18 februari 1915, Pas., 1915, I, 194. 
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648. Anderzijds kunnen we ons echter niet akkoord verklaren met het stand
punt ingenomen door het Hof van Beroep te Gent in een arrest van 4 no
vember 1971 (378), volgens hetwelk de geadresseerde, die nochtans binnen 
de termijnen van art. 57 W.R.B. had voorbehoud gemaakt voor zichtbare 
schade, van zijn vordering werd ontzegd, nu hij op de dag zelf van de los
sing het cognossement voor conforme ontvangst had afgetekend. Dit laatste 
kan mogelijkerwijze de bewijslast van de geadresseerde bemoeilijken, <loch 
geenszins hem het recht doen ontnemen een vordering in te stellen, nu hij 
de voorwaarden van art. 57 W.R.B. heeft nageleefd. In dezelfde zin als dit 
arrest van 4 november 1971 werd nochtans eveneens geoordeeld door het 
Hof van Beroep te Antwerpen in zijn arrest van 19 september 1974 (379). 

11.3.4. Verzaking door de schipper aan bet voorbehoud. 

649. De schipper kan verzaken aan de onontvankelijkheidsgrond van art. 
57 W .R.B., maar het behoort aan de geadresseerde deze verzaking te bewij
zen. De formele erkenning door de schipper van zijn aansprakelijkheid wordt 
als een dergelijke verzaking beschouwd (380). Betwist is of de erkenning van 
de schipper van de vaststelling van de schade, zonder echter zijn aansprake
lijkheid te erkennen, de geadresseerde ontslaat van het maken van voorbe
houd. De rechtspraak antwoordt hierop meestal in negatieve zin, daar de 
economie van de wet zodanig is dat de schipper zeer snel op de hoogte moet 
zijn van het feit dat de geadresseerde hem aansprakelijk wil stellen voor de 
schade. Door de materialiteit van de schade te erkennen, erkent de schipper 
dan ook geenszins de intentie van de geadresseerde om hem aansprakelijk 
te stellen (381). We kunnen ons bij deze rechtspraak ten volle aansluiten. 

11.4. Verjaring van bet vorderingsrecht. 

11.4.1. De algemene regels van art. 59 W.R.B. 

650. Alie rechtsvorderingen, voortvloeiende uit de onder de Wet op de 
Rivierbevrachting vallende overeenkomst, behalve die welke het gevolg zijn 
van een door de strafwet genoemd feit, verjaren na 6 maanden bij binnen
vervoer en na een jaar bij internationaal vervoer (art. 59, lid 1 W.R.B.) (382). 

378. Gent, 4 november 1971, Rechtspr.Antw., 1971, 219. 
379. Antwerpen, 19 september 1984, onuitg., A.R. nr. 1816, aangehaald door THEUNIS, J., BLOCKX, 

J. en VAN LAKEN, R., o.c., 1989, 425. 
380. Gent, 27 februari 1952, Jur.Anvers, 1952, 45. 
381. Kh. Gent, 27 februari 1952, Jur.Anvers, 1952, 45; VAN BLADEL, G., o.c., nr. 1788 e.v. alsmede 

de aldaar aangehaalde rechtspraak; R.P.D.B., o.c., nr. 328. Contra: Kh. Gent, 5 maart 1947, Jur.Anvers, 
1949, 282; Kh. Luik, 12 mei 1947, Jur.Liege, 1946-47, 261; Kh. Antwerpen, 18 maart 1948, Jur.Anvers, 
1949, 54; Brussel, 4 maart 1953, Jur.Anvers, 1953, 291 en J. T., 1954, 423, noot NYS, R.; Brussel 11 juli 
1953, Jur.Anvers, 1953, 293, noot V .S.L. 

382. Art. 59 W .R.B. vormt de reproductie van art. 9 van de Algemene Vervoerswet van 25 augustus 1891. 
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Ofschoon van korte duur, zijn deze verjaringstermijnen gebaseerd op de idee 
van bevrijding, maar houden zij een daadwerkelijke vervalclausule in. De 
vervanging van de wettelijke termijn door de gewone termijn van 30 jaar 
voor de korte verjaringen gesteund op een vermoeden van betaling vindt 
niet plaats (383). 

651. Zo de vordering gesteund is op een misdrijf, bv. verduistering van de 
koopwaar (384), kan de burgerlijke vordering niet verjaren voor de straf
vordering en dient de regel van art. 26 V.T.Sv. te worden toegepast. De bur
gerlijke vordering gesteund op een inbreuk uit het scheepvaartreglement, 
verjaart der.halve terzelfdertijd als de strafvordering (385). De inbreuken op 
het scheepvaartreglement zijn immers strafbaar met correctionele straffen 
en verjaren derhalve na drie jaar (386). 

652. De regresvorderingen moeten op straffe van verval, worden ingesteld 
binnen de termijn van een maand na de datum der dagvaarding die tot het 
verhaal aanleiding geeft (art. 59, derde lid W .R.B.). De regresvordering, 
die geldig binnen de maand van de oorspronkelijke dagvaarding werd in
gesteld, is nochtans verjaard, wanneer de hoofdvordering ingeleid werd na 
het verstrijken van de wettelijke termijn, die bij akkoord van partijen, maar 
zonder de toestemming van de verwerende partij op de regresvordering, ge
schorst werd (387). 

653. De bepalingen van art. 59 W.R.B. zijn echter niet van openbare orde. 
De principes van gemeen recht verzetten er zich derhalve niet tegen dat de 
partijen bij overeenkomst de duur van de verjaring beperken, op voorwaarde 
dat de conventionele termijn niet zodanig kort is, dat hij de uitoefening van 
de rechten van de schuldeiser onmogelijk maakt. Het beding dat de verja
ringstermijn om een vordering in te stellen wegens schade aan de koopwaar, 
vaststelt op drie maanden vanaf de aflevering der goederen, werd aanvaard 
(388). 

11.4.2. Aanvangspunt van de verjaringstermijnen. 

654. In geval van totaal verlies of vertraging, begint de verjaringstermijn van 
6 maanden of I jaar te !open vanaf de dag waarop het vervoer had moeten 

383. Kh. Luik, I juli 1949, Jur.Liege, 1949-50, 85. 
384. Kh. Brugge, 4 maart 1947, R. W., 1947-48. Volgens dit vonnis verjaarde de vordering niet na 6 maan

den, maar in geval van een misdrijf na drie jaar te rekenen van de laatste daad van onderzoek of vervolging, 
en, in het geval van een onwettige daad, na 30 jaar. Waar we ans met de termijn van drie jaar kunnen 
verzoenen, is dat echter niet het geval met deze van 30 jaar. De Wet op de Rivierbevrachting voorziet im
mers enkel een uitzondering op de korte verjaringstermijnen, ingeval van een misdrijf. 

385. Rb. Brussel, 18 mei 1961, Jur.Anvers, 1961, 472. 
386. Corr.Rb. Oudenaarde, 17 juni 1966, Jur.Anvers, 1966, 466. 
387. Kh. Antwerpen, 22 december 1976, Rechtspr.Antw., 1975-76, 426. 
388. Kh. Antwerpen, 17 juni 1986, Rechtspr.Antw., 1987, 48. 
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geschieden, en bij gedeeltelijk verlies of averij, vanaf de dag van de afleve
ring der goederen (art. 59, lid 1 in fine W.R.B.). De verjaring loopt vanaf 
de dag waarop het feit zich heeft voorgedaan dat tot de vordering aanlei
ding gaf (art. 59, lid 2 W.R.B.). 

655. De verjaring van de vordering die de schipper steunt op het bevrach
tingscontract teneinde vergoeding te bekomen wegens vertraging die hij aan 
de grens heeft opgelopen, vangt aan op de dag waarop het feit waarop de 
vordering steunde, plaatsvond, d. w .z. de dag van de vertraging en niet de 
dag waarop de goederen werden afgeleverd (389). Wanneer in het bevrach
tingscontract het moment waarop de vracht eisbaar wordt, niet bepaald is, 
is het feit, dat in het kader van een eis tot betaling van de vracht, de verja
ringstermijn doet aanvangen, niet de bevrachtingsovereenkomst zelf, maar 
wel het moment van de aflevering der goederen op de plaats van bestem
ming (390). 

11.4.3. Draagwijdte van art. 59 W.R.B. 

656. Art. 59 W. R.B. heeft ongetwijfeld alle betwistingen willen regelen die 
uit het bevrachtingscontract voortspruiten, zowel deze die het voorwerp zijn 
van een hoofdeis als van een tegeneis, alsook diegene die voortspruiten uit 
de hoofdverbintenissen, laden en lossen (391). De regel «Quae temporalia 
sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum», kan niet warden inge
roepen (392). De verjaringstermijnen van 6 maanden en een jaar zijn dan 
oak van toepassing zowel op de hoofdeisen als op de tegeneisen (393). Alzo 
valt de tegeneis tot vergoeding van de schade aan het schip, opgelopen toen 
dit bij belading op een oneffenheid in de kanaalbodem kwam te rusten, on
der de verjaringsregeling van art. 59 W.R.B. (394). De eis tot schadever
goeding tegen de schipper gericht, ontslaat deze laatste echter niet van de 
verplichting zijn rechtsvordering in te leiden binnen de termijn voorzien door 
art. 59 W.R.B. (395). 

657. Er vindt geen compensatie van rechtswege plaats tussen het saldo van 
de vracht door de geadresseerde verschuldigd en het bedrag door deze laatste 
gevorderd wegens vertraging en kosten waarvan de schipper niet erkend heeft 
schuldenaar te zijn. De vordering van de geadresseerde vormt derhalve een 

389. Kh. Antwerpen, 27 juni 1958, Jur.Anvers, 1959, 336. 
390. Kh. Brussel, 3 november 1948, J.C.B., 1949, 21. 
391. Kh. Antwerpen, 27 mei 1953, Jur.Anvers, 1953, 166. 
392. Kh. Luik, 12 mei 1947, Jur.Liege, 1946-47, 261. 
393. Cass., 4 november 1949, Pas., 1950, 1, 119; J. T., 1950, 292 en R. W., 1949-50, 631; Kh. Antwerpen, 

4 november 1971, Jur.Anvers, 1971, 474. 
394. Kh. Antwerpen, 4 november 1971, Rechtspr.Antw. 1971, 474; cf. BOON, E., o.c, R. T., 1969, 572. 
395. Cass., 4 november 1949, Pas., 1950, 1, 119; Kh. Antwerpen, 8 mei 1947, De Binnenscheepvaart, 

1947, 224. 
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tegeneis en geen !outer verweer op de vordering tot betaling van het vracht
saldo. Bijgevolg is de vordering slechts ontvankelijk indien ze binnen deter
mijnen van art. 59 W .R.B. wordt ingesteld. Het zou anders zijn indien de 
schuld door de gevorderde bedragen wegens vertraging niet bet wist is (396). 

658. Daar echter de voorschriften van art. 59 W .R.B. afwijken van het ge
meen recht, moeten ze restrictief worden gei"nterpreteerd. Ze zijn derhalve 
niet van toepassing op die vorderingen die niet voortspruiten uit het ver
voerscontract zelf noch er hun rechtstreekse grond in vinden (397). Aldus 
is de verjaringstermijn niet van toepassing op de niet-uitvoering of slechte 
uitvoering van het mandaat dat de bevrachter aan de tussenpersoon heeft 
gegeven om een bevrachtingscontract af te sluiten (398). Zo ook is een vor
dering wegens ondeugdelijke levering van olie aan een binnenschip niet on
derworpen aan het verjaringsregime van de W .R.B., maar we! aan dit van 
art. 1648 B.W., krachtens hetwelk alle rechtsvorderingen inzake verborgen 
gebreken dienen ingesteld te worden binnen een korte tijd (399). 

659. Ten onrechte o.i. werd geoordeeld dat de vordering in vrijwaring door 
de bevrachter tegen de stuwadoor ingesteld wegens schade door deze laatste 
aan het schip berokkend tijdens de belading, eveneens onder het toepassings
gebied van art. 59 W.R.B. valt en derhalve in casu verjaard was. Dever
houding tussen de bevrachter en de stuwadoor wordt echter niet door het 
bevrachtingscontract beheerst, maar door een afzonderlijk tussen hen geslo
ten contract waarbij de stuwadoor belast wordt met het laden en stuwen 
van de goederen in het schip. 

660. O.i. eveneens ten onrechte werd geoordeeld dat de vordering van de 
scheepsbevrachter uit hoof de van betaling van de commissie waarop hij recht 
heeft, niet valt onder de verjaringstermijnen van art. 59 W.R.B. De wet op 
de rivierbevrachting bevat immers duidelijk bepalingen betreffende de be
taling van het commissieloon, zodat de vordering tot betaling ervan valt on
der de voorschriften van de wet. 

661. Het toepassingsgebied van de verjaringsregeling strekt zich niet enkel 
uit tot de bevrachting om te varen, maar ook tot deze om te liggen. De Wet 
op de Rivierbevrachting heeft beide bevrachtingen aan een en hetzelfde ver
jaringsregime onderworpen, wat blijkt uit de memorie van toelichting bij 
de wet alsook uit de gecombineerde tekst van de artt. 1en59 W.R.B. (400). 

396. Kh. Antwerpen, 24 juni 1958, fur.Anvers, 1959, 174. 
397. Kh. Luik, 16 april 1954, fur.Liege, 1953-54, 269 en fur.Anvers, 1954, 122. 
398. Cass., 6 november 1958, Pas., 1959, I, 244, met noot; f. T., 1959, 351 en fur.Liege, 1959, 105, met 

noot; Kh. Luik, 16 april 1954, fur.Liege, 1953-54, 269 en fur.Anvers, 1954, 122. 
399. Kh. Antwerpen, 2 maart 1987, Eur. Vervoerr., 1987, 728. 
400. Cass., 26 oktober 1981, Rechtspr.Antw., 1981-82, 103; Antwerpen, 12 december 1980, 

Rechtspr.Antw., 1979-80, 361; Kh. Antwerpen, 13 januari 1978, Rechtspr.Antw., 1979-80. 
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HOOFDSTUK 5: DE TOERBEURTREGLEMENTERING 

1. De toerbeurtreglementering. Ontstaan en verdere evolutie. 

1.1. De voorloper van het huidig stelsel: het toertsysteem. 

662. Tijdens de Middeleeuwen en het Ancien Regime werd het vervoer over 
de binnenwateren beheerst door schippersgilden die over een feitelijk mo
nopolie beschikten betreffende de toegang tot het vervoer en de voorwaar
den waaraan dit diende te geschieden. Deze schippersgilden stonden 
aanvankelijk onder controle van de patriciers, maar profileerden zich in de 
loop van de 14° eeuw als autonome, meestal stedelijke, beroepsverenigin
gen (I). Ze eisten voor hun leden het alleenvervoerrecht binnen een bepaald 
territorium op en verdeelden onder elkaar de beschikbare vracht volgens een 
'toertrol' (2). Wie eerst stond ingeschreven op deze rol, kreeg ook als eerste 
de kans een bepaalde vracht te laden. Weigerde hij, danging het recht over 
op de tweede op de lijst en zo verder. Wie weigerde, kon zich opnieuw in
schrijven achteraan op de lijst. 

663. Het toertsysteem gold echter enkel voor de 'vrije' schippers, zijnde de
zen die lid waren van een dergelijke schippersvereniging. Dit lidmaatschap 
was meestal gekoppeld aan het poorterschap, en was bovendien quasi erfe
lijk. Rond 1740 begonnen ook de onvrije schippers, die meestal verplicht 
waren om bij het binnenvaren van het territorium van een gilde hun lading 
te lossen en over te laden op het schip van een gildelid (3), zich te verenigen 
en eisten zij eveneens het toertrecht op. Ze stuitten hierbij echter op de al
macht van de vrijschippers. De Franse Revolutie zou echter deze almacht 
breken. Door de Wet Le Chapelier werd in 1791 de vrije toegankelijkheid 
van de scheepvaart voor elke vervoerder afgekondigd (4). 

664. Op het Weens Congres van 1815 werd het beginsel van de vrijheid van 
vervoer, zij het enkel voor de Rijnvaart, voor het eerst uitdrukkelijk gepo
neerd in art. 109 van de Weense Slotakte. Art. 48 van de Rijnvaartconven
tie van Mainz van 1831 legde de krachtlijnen ervan vast. Toerbeurtregelingen 
werden in se niet verboden, maar de vrijheid van elke vervoerder werd 

I. zie Maritieme Encyclopedie, tw. schippersgilden. 
2. zie: WIJFFELS, A., «Het schippersbedrijf te Gent eertijds», Gent werkt, 1971, 91-95. 
3. zie: DE BURBURE DE WEZEMBEEK, A., «Nos turbulentes corporations batelieres sous l'ancien 

regime beige», La vie economique et socia/e, 1960, 21. 
4. zie MUELLER, J.H., Die Binnenschiffahrt im gemeinsamen Markt, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden

Baden, 1967, 156. De afkondiging van het beginsel van vrije scheepvaart beoogde overigens niet enkel een 
einde te maken aan het toertsysteem, maar tevens de opheffing van allerlei tollen en heffingen die dienden 
betaald te worden voor het gebruik van de waterwegen, waardoor de rentabiliteit van de uitoefening van 
een scheepvaartbedrijf zo goed als onmogelijk werd (zie: MULLER, M.H., Het recht van de toerbeurt, 
Luna Negra, Amsterdam, 1989, 53-54). 
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gewaarborgd om zelf te beslissen tot de al dan niet toetreding tot een derge
lij k stelsel (art. 49-51). Het beginsel van de vrije scheepvaart werd uiteinde
lijk vastgelegd in art. 1 van de Akte van Mannheim. Algemeen wordt daarbij 
aangenomen dat deze vrijheid van scheepvaart zich niet beperkt tot het recht 
om vrijelijk goederen en personen te vervoeren, maar dat dit ook het recht 
inhoudt om deze vrijelijk in te laden en te bevrachten. De vrijheid van scheep
vaart impliceert derhalve de vrijheid van varen, inladen, vervoeren en los
sen (5). 

665. Het beginsel van de vrijheid van scheepvaart doorbrak dan we! de pro
tectionistische gezagsstructuren van de Middeleeuwse schippersgilden, maar 
liet echter al vlug de keerzijde van de medaille zien. Voortaan werden de 
schippers immers verplicht zelf op zoek te gaan naar beschikbare vracht en 
konden deze bijna uitsluitend bekomen via de tussenkomst van scheepsbe
vrachters, die vaak exorbitante commissies bedongen (6). In regel werden 
de bevrachtingscontracten overigens afgesloten in bekende schipperscafes. 
De schipper die het meest kon drinken, en door traktaties de gunst van de 
bevrachter wist te winnen, kon een reisje bemachtigen, dit echter tegen be
droevende voorwaarden (7). 

1.2. De invoering van het huidig toerbeurtstelsel. 

666. Door de wet op de rivierbevrachting van 1936 werd de positie van de 
binnenschipper weliswaar verbeterd, door zijn rechten en plichten in het ka
der van de bevrachting voor vervoer wettelijk vast te leggen, maar werd echter 
niet getornd aan het negentiende eeuwse beginsel van vrijheid van vervoer. 
De Belgische wetgever bleek echter niet erg gevoelig voor de verzuchtingen 
van de Belgische schippers, die in de crisisjaren '30 steeds meer dreigden 
te verzeilen in de grijze marginaliteit, en voor wie het beginsel van de vrij
heid van vervoer een doom in het oog was. De houding van de wetgever 
werd daarbij ongetwijfeld belnvloed door het feit dat Belgie in 1919 het sta
tuut van Rijnoeverstaat was verleend bij het Vredesverdrag van Versailles 
als een beloning voor zijn moedige weerstand tegen de agressie en als ver
goeding voor de ondergane verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog (8). 

5. H.R., 17 december 1934, N.J., 1935, 5 en 11; zie desbetreffend ook het standpunt verdedigd door 
de Centrale Rijnvaartcommissie in november 1935, die voorhield dat de «liberte de l'affretement fait partie 
de la liberte de la navigation» (verschenen in Navigation du Rhin, januari 1936. In casu was haar een klacht 
voorgelegd m.b.t. een circulaire van de Franse regering aan verschillende Kamers van Koophandel, waarin 
aanbevolen werd te bevorderen dat transporten over de Rijn en Donau zouden worden gegeven aan Franse 
ondernemingen). 

6. zie VAN DAM, W.A.C., De Scheepsbevrachter, Rotterdam, D. Brouwer en Zoon, 1930, 30. 
7. zie de toespraak van de heer HEYLEN, H., in zijn hoedanigheid van voorzitter van de 'Vrije Schip

persbond' op 3 mei 1953 gehouden in aanwezigheid van de toenmalige Minister van Verkeerswezen, de heer 
P.W. Segers. Deze toespraak werd gepubliceerd in Scheepslicht, 1953, nrs. IO, 11 en 12. 

8. ALOY, J ., «Belgische aanwezigheid op de Rijn», in Liber Amicorum Lionel Tricot. Antwerpen, 
Kluwer, 1988, I. 
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Hierdoor is Belgie gebonden door de Akte van Mannheim van 17 oktober 
1868 (9), waarin precies het beginsel van vrije scheepvaart en vrijheid van 
vervoer centraal staat. 

667. De houding van de Belgische wetgever stak daarbij schril af tegen die 
van zijn Nederlandse en Franse collega's die wel op de eisen van de binnen
schippers waren ingegaan. Zo werd in Nederland in 1933 in volle crisistijd, 
de 'Wet Evenredige Vrachtverdeeling' ingevoerd (10) metals doel het aan
wezige aanbod van vervoer van goederen per schip zoveel mogelijk evenre
dig te verdelen over het te grate aantal schippers van wie de meesten in uiterst 
behoeftige omstandigheden verkeerden (11 ). In Frankrijk werd het toer
beurtstelsel sinds 1938 algemeen toegepast (12), nadat reeds sedert de eerste 
wereldoorlog, die het werkaanbod voor de binnenschippers aanzienlijk be
perkte, in hoofdzaak door particuliere binnenschippers aangedrongen was 
op invoering van een dergelijk toerbeurtsysteem (13). 

668. In tegenstelling tot zijn Nederlandse en Franse collega's zag de Bel
gische wetgever daarentegen blijkbaar de noodzaak van een dergelijke markt
regulering, niettegenstaande de economische recessie in de dertiger jaren, 
niet in. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, en in het bijzon
der de Duitse bezetting, brachten hierin echter verandering. Een ganse reeks 
besluitwetten, grotendeels uitgevaardigd op initiatief van de door de Duit
sers aangestelde Secretaris-Generaal van het Ministerie van Openbare Wer
ken, legde de oorspronkelijke vrijheid van vervoer aan banden (14). Centraal 
hierbij stand de oprichting van de Belgische Binnenvaartcentrale in 1940 (15). 
Door de Besluitwet van 5 mei 1944 werd echter het oprichtingsbesluit van 

9. De individuele Belg is echter pas aan de verplichtingen van de Akte van Mannheim onderworpen sedert 
haar publikatie in het Belgisch Staatsblad van 29 september 1954 (err. 6 mei 1955). 

IO. Wet 5 mei 1933 ter bevordering van een zoveel mogelijk evenredige vrachtverdeling in de binnen
scheepvaart, N.S., n° 251. Volledigheidshalve kan hieraan nog worden toegevoegd dat reeds in 1915 onder 
druk van de particuliere binnenschippers in Nederland voor korte tijd een schippersbeurs in het !even werd 
geroepen (zie VAN DER HORST, H.J., VAN DER KOLK, J .A. en SCHAT, J .J., Goederenvervoer per 
binnenschip, Administratiefrechte/ijke rege/geving, Zwolle, Tjeenk Willink, 1987, 2). 

11. FORTUIN, H., «De Wet op de evenredige vrachtverdeeling in de binnenscheepvaart en de Rijn
vaartakte», N.J.B., 1936, 706. 

12. Reeds een decree! van 1934 organiseerde de toerbeurt, maar aanvankelijk op facultatieve basis, wat 
de praktische toepassing ervan aanzienlijk beperkte. Op verzoek van een aantal syndicale schippersorgani
saties en tengevolge van de stakingen van 1936, werd van wetswege aan de Administratie de bevoegdheid 
verleend bevrachtingskantoren op te richten en te beheren. Verschillende aanvullende wettelijke en regle
mentaire teksten werden nog voor 1939 uitgevaardigd, ondermeer bedoeld om het schippersberoep te reor
ganiseren door de vrijheid ervan aanzienlijk te beknotten. De wet van 22 maart 1941, aangevuld door een, 
herhaaldelijk gewijzigd, besluit van 29 juni 1942 reglementeerde uiteindelijk de exploitatie van de bevaarba
re waterwegen, alsook de toerbeurt. 

13. De Franse regering kwam aan deze verzuchtingen alsdan gedeeltelijk tegemoet door de inrichting van 
bevrachtingskantoren om nauwere contacten t ussen vervoerders en expediteurs te bewerkstelligen en op die 
manier de vrachtenmarkt te regulariseren. Een aantal van deze bureau's werden in het Noorden en het Oosten 
van het land opgericht. Het systeem kende echter geen succes (zie: JENOUDET, R., Navigation interieure, 
Technique - Pratique. Reglementation, Paris, Ed. Berger-Levrault, 1957, 21). 

14. Voor een opsomming zie: VAN BLADEL, G., o.c., nr. 51. 
15. Besluit 20 september 1940 houdende de organisatie van de binnenvaart, B.S., 26 september 1940. 
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20 september 1940 vernietigd, zodat de Belgische Binnenvaartcentrale werd 
opgedoekt. 

669. Even leek het er op dat de vrijheid van vervoer opnieuw in ere zou wor
den hersteld. De militaire bevrijding van Belgie had echter de economische 
peilers van vraag en aanbod van hun voetstuk gelicht. Destructieve oorlogs
krachten, die zich ondermeer hadden gemanifesteerd in de vernietiging van 
havenkunstwerken en de immobilisatie van Belgische schepen in het buiten
land, confronteerden de tanende binnenvloot met een transportoverschot, 
gegrond op de blijvende noodzaak aan militaire operatics enerzijds en de 
ravitaillering van de bevolking anderzijds via de binnenwateren. De centra
lisatie van de vrachten moest een optimaal gebruik van de nog beschikbare 
vloot, gekoppeld aan een efficiente controle van de vrachttarieven, verze
keren. Deze taak werd door een Besluitwet van 12 december 1944 (16) op
gedragen aan de 'Dienst voor Regeling van de Binnenvaart' (ORB), met zetel 
te Antwerpen en de daarvan afhankelijke beurtbevrachtingskantoren, die 
door de D.R.B. in de voornaamste binnenvaartcentra werden opgericht. 

670. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die aanleiding 
hadden gegeven tot de oprichting van de D.R.B., werd er slechts een tijde
lijk bestaan aan toegemeten. Tevens verzette de jarenlange traditie van vrij
heid van het internationaal verkeer zich tegen een permanent stelsel van 
gecentraliseerde leiding voor de exploitatie van binnenschepen. Eens deze 
omstandigheden verdwenen, diende de D.R.B. dan ook ontbonden te wor
den, al werd aan de wetgevende macht alsdan de mogelijkheid gelaten na 
te gaan of een gelijklopende reglementering in de binnenvaart gewenst bleef 
(17). Art. 9 van het oorspronkelijk D.R.B. - statuut bevestigde het tijdelijk 
karakter van de D.R.B, maar afschaffing kwam niet meer ter sprake (18). 

16. Besluitwet 12 december 1944 betreffende de organisatie der binnenscheepvaart, B.S., 16 december 
1944. 

17. zie Verslag aan de Regent bij de Besluitwet 12 december 1944 houdende oprichting van de Dienst 
voor Regeling der Binnenvaart, B.S., 16 december 1944. 

18. Een toch wel merkwaardige evolutie, rekening houdend met de juridische grondpeilers van de Besluit
wet van 12 december 1944. Voedingsbodem was immers een wet van 7 september 1939 die aan de Koning 
buitengewone machten verleende en in het bijzonder Hem de mogelijkheid bood, tot op de dag bij K.B. 
bepaald voor het terugbrengen van het leger op voet van vrede in noodzakelijke en spoedeisende gevallen, 
bij in Ministerraad overwogen besluit, wetskrachtige beschikkingen te treffen om ondermeer de economi
sche belangen van het land te verzekeren en in de bevoorrading van de bevolking te voorzien (zie art. I, 
3° en 4' Wet 7 september 1939 waarbij aan de Koning buitengewone machten worden toegekend, B.S., 
8 september 1939). Door een wet van 10 maart 1947 werd vroegtijdig aan deze ruime mogelijkheden een 
einde gemaakt (Wet 10 maart 1947 tot wijziging van artikel I der Wet van 7 september 1939 waarbij aan 
de Koning buitengewone machten werden toegekend, B. S., 24-25 maart 1947). Bovendien werd op 15 juni 
1949 het leger terug op vredesvoet gebracht, zodat de bijzondere omstandigheden die tot de oprichting van 
de D.R.B. hadden genoopt, niet !anger aanwezig waren (Regentsbesluit I juni 1949 waarbij het leger op 
vredesvoet wordt teruggebracht, B.S., 5 juni 1949). Afschaffing ware dan ook logisch geweest. Het tijdsge
bonden karakter van de aan de Koning verleende buitengewone machten, impliceerde echter niet dat ook 
de op grand van de wet van 7 september 1939 genomen besluitwetten zelf slechts tijdelijk waren (zie R.v.St., 
29 juni 1962, Pas., 1963, IV, 53). Zij bleven van toepassing tot hun intrekking (zie: Gedr.St., Kamer, 1947-48, 
nr. 110). 
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671. Door de opname van de D.R .. B. in klasse A van de organismen van 
openbaar nut, die onderworpen zijn aan de door de Wet van 16 maart 1954 
(19) er op gevestigde controle, werd impliciet de noodzaak aan het voort
bestaan van de D.R.B, en bijgevolg van het toerbeurtsysteem, bevestigd. 
Het bestaan ervan beantwoordde, naar het oordeel van de toenmalige rege
ring, aan een sociologische noodzakelijkheid. Zij droegen bij tot het ver
vullen van de opdracht van de openbare macht in haar ruimste betekenis 
(20). Bij K.B. van 3 december 1968 werd het statuut van de D.R.B. omge
werkt teneinde de bepalingen van de Besluitwet van 12 december 1944 in 
overeenstemming te brengen met de Wet van 16 maart 1954 (21). Was deze 
omwerking minimaal, ze impliceerde niettemin de expliciete wil van de wet
gever tot bestendiging in vredestijd van het onder oorlogsomstandigheden 
ingevoerde systeem (22) (23). 

672. De relatief sociale rust die de binnenvaart in de jaren '50 en '60 kende, 
heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen de D.R.B. ongemerkt een vaste plaats 
te doen verwerven binnen de sector. Het behoud van de D.R.B. impliceerde 
automatisch het behoud van het toerbeurtstelsel, waarvan het toepassings-

19. Wet 16 maart 1954 betreffend~ de controle op sommige instellingen van openbaar nut, B.S., 24 maart 
1954. 

20. Gedr.St., Kamer, 1952-53. 
21. K. B. 3 december 1968 houdende omwerking van het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnen

vaart, 8.S., 15 januari 1969. Door art. 2 van dit K.B. werd de besluitwet van 12 december 1944 opgeheven. 
Het K.B. i' op 15 januari 1969 in werking getreden. 

22. Merkwaardig genoeg wordt ook in dit K.B., i.h.b. in art. 11 van het omgewerkte D.R.B. - Statuut, 
het tijdelijk karakter van dit organisme vooropgesteld. Art. 11 van het omgewerkt D.R.B. - Statuut bepaal
de immers als volgt: «De opdracht van de Dienst is van tijdelijke aard. Zij zal ten einde !open op een da
tum, vast tc stellen door een koninklijk besluit, hetwelk de ontbinding van de Dienst zal voorschrijven. 
Het ontbindingsbesluit zal de wijze van vereffening van de Dienst en de bestemming van zijn bezit bepa
len». Door art. 7 van het K.B. nr. 173 van 30 december 1982 werd het tijdelijkheidsbeginsel uiteindelijk 
uit de bepalingen van het statuut geschrapt (K.B. nr. 173 20 december 1982 tot wijziging van het Statuut 
van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, omgewerkt bij koninklijk besluit van 3 december 1968, B.S., 
20 januari 1983). Ter verantwoording werd aangevoerd dat de D.R.B. in de loop der jaren een permanent 
instrument is geworden tot regeling van de goederentransporten langs de bevaarbare waterwegen. Het paste 
dan ook de verwijzing naar het tijdelijk karakter in het statuut af te schaffen en een einde te maken aan 
deze dubbelzinnigheid die verschillende malen door de Raad van State was aangeklaagd. lmmers, reeds n.a.v. 
de Wet 7 september 1979 tot interpretatie en wijziging van het statuut van de Dienst voor Regeling der Bin
nenvaart wcrd door de Raad van State er op gewezen of het toch niet wenselijk was het statuut van de D.R.B. 
tc wijzigen en ondermecr het tijdelijk karakter ongedaan te maken (zie Advies Raad van State, Gedr.St., 
Senaat, Bijzondere zitting, 1979, nr 20, I 0 ). Volgens de toenmalige minister van Verkeerswezen was echter 
het moment niet geschikt om deze wijziging door te voeren, daar op dat ogenblik binnen het raam van de 
E.E.G. ondcrzoek wcrd vcrricht, ondermcer op het vlak van de toerbeurt, en ·het derhalvc verkieselijker 
was het standpunt van de E.E.G. af te wachten. 

23. Ontegensprckelijk heeft de Belgische wetgever zich hierbij laten leiden door de houding van zijn Ne
derlandsc collega. lmmers ook de Nederlandse wet van 1933 op de evenredige vrachtverdeling voorzag uit
drukkclijk het tijdclijk karakter van de ingevoerde regeling. Het slotartikel bepaalde dat de regering zo spoedig 
mogelijk en in elk geval voor I januari 1938 een wetsontwerp zou indienen tot intrekking ervan: «Zoodra 
de hcer"hende buitcngewone tijdsomstandigheden hcbben opgehouden te bestaan, doch in ieder geval voor 
I januari 1938, zal aan de Staten-Generaal een voorstel van wet worden gedaan, waarbij de intrekking van 
deze wet. zoomede de overgang tot den normalen toestand wordt geregeld. » De wet werd alsdan vervangen 
door het Binnenscheepvaartbcsluit 1941, waarin het bcginsel van de evenredige vrachtverdeling volop werd 
gchandhaafd. Hct werd vcrvolgcn' bcvestigd in de Wet Goedcrenvcrvocr Binnenscheepvaart (WGB). 
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gebied in de loop der jaren overigens werd uitgebreid. Waar het toerbeurt
stelsel immers aanvankelijk beperkt bleef tot het nationaal 'droge lading' 
vervoer, werd door een M.B. van 29 oktober 1975 ook het grensoverschrij
dend vervoer naar Frankrijk, met uitzondering van de Rijnvaart, aan het 
stelsel onderworpen en werd tegelijkertijd voor het vervoer naar Nederland 
een affichageverplichting ingevoerd (24). Overigens bestaat voor dit laatste 
vervoer - het zogenaamd Noord/Zuid-vervoer- een feitelijke toerbeurt, die 
door de binnenvaartorganisaties zelf wordt ingericht (25). Enke! het vervoer 
naar Duitsland is nog steeds volledig vrij. 

673. Bovendien werd door een wet van 7 september 1979 de mogelijkheid 
geopend het toepassingsgebied van de D.R.B. tot de tankvaart uit te brei
den (26). Dit is vooralsnog niet het geval. Wei werden, op grond van een 
protocol van 18 januari 1980 afgesloten tussen de U nie der Continentale 
Vaart en de Particuliere Tankvaartvereniging, bij M.B. van 27 februari 1980 
bodemtarieven ingevoerd (27). Dit stelsel van bodemtarieven wordt sedert
dien jaarlijks hernieuwd (28). 

2. De Dienst voor Regeling der Binnenvaart. 

2.1. De verschillende taken van de D.R.B. 

674. Prioritair dient de D.R. B. de bevrachting per reis en de verhuring op 

24. art. I M.B. 29 oktober 1975 houdende reglementering van de grensoverschrijdende transporten naar 
Frankrijk en Nederfand per binnenschip, B.S., 30 oktober 1975. Het vervoer naar Nederland werd echter 
niet aan de toerbeurt onderworpen (zie Kh. Antwerpen, 11 februari 1986, Rechtspr. Antw., 1986, 159). 

25. In Nederland wordt over de naleving van deze feitelijke toerbeurt gewaakt door de 'Vereniging Toer
beurt Noord-Zuid'. In Belgie gebeurt dit door de V.Z.W. 'Solidariteitsfonds Binnenvaart'. Deze v.z.w., 
die haar zetel heeft te Antwerpen, werd in 1980 opgericht, specifiek met het doe! de solidariteit onder de 
schippers te vergroten. 

26. Wet 7 september 1979 tot interpretatie en wijziging van het statuut van de Dienst voor Regeling der 
Binnenvaart, aangehecht bij koninklijk besluit van 3 december 1968, B.S., 4 oktober 1979. Volgens de toen
malige wetgever was het nochtans niet de bedoeling de tankvaart aan de toerbeurtreglementering te onder
werpen, doch enkel een stelsel van bodemtarieven in te voeren, waarbij aan de D.R.B. op de naleving ervan 
een controlebevoegdheid zou worden verleend (zie Memorie van Toelichting, Gedr.St., Senaat, 1979-80, 
nr. 20/1). 

27. M. B. 27 februari 1980 houdende uitvoering van de wet van 7 september 1979 en houdende gedeeltelij
ke toepassing op het vervoer van vloeibare brandstoffen per tankschip, van het statuut van de Dienst voor 
Regeling der Binnenvaart, omgewerkt bij koninklijk besluit van 3 december 1968, B.S., I maart 1980. Het 
invoeren van minimumvrachtprijzen - bodemtarieven - en de kontrole erop werd als een dringende nood
zaak beschouwd. De economische stagnatie, samen met de oliecrisis, bedreigde de tankvaartondernemin
gen. Het !age niveau van de vrachtprijzen, die gedurende meer dan 10 jaar omzeggens niet meer waren 
gestegen, had tot gevolg dat de rentabiliteit van deze ondernemingen, die een niet onaanzienlijke werkgele
genheid vertegenwoordigen, op een zodanig laag peil gevallen was dat het bestaan zelf van deze onderne
mingen in het gedrang dreigde te komen. Het stelsel van vrije vrachtprijzen bleek niet !anger houdbaar. 
Een poging om de vervoerprijzen te laten mee evolueren met de kostprijs van de brandstof, via het Ministe
rie van Economische Zaken, was in het verleden mislukt (zie het Verslag namens de Commissie voor het 
Verkeerswezen en de P.T.T. n.a.v. het wetsontwerp tot interpretatie en wijziging van het statuut van de 
Dienst voor Regeling der Binnenvaart, Gedr.St., Senaat, 1979, nr. 20/2). 

28. Deze materie wordt thans geregeld door het M.B. 30 maart 1990 tot wijziging van het ministerieel 
besluit van 30 juli 1981, B.S., 4 mei 1990. 
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termijn te regelen van de binnenvaartuigen die voor het eigenlijk vervoer 
van goederen bestemd zijn (art. 2, lid l D.R.B.) en moet er alzo op toezien 
dat de beschikbare vracht evenredig verdeeld wordt over de beschikbare bin
nenvaartuigen. 
Ter vervulling van deze taak heeft de D.R.B. in de voornaamste binnen
vaartcentra beurtbevrachtingskantoren ingericht (art. 5, lid l D.R.B.) (29) 
- schippersbeurzen (30) (3 l) genaamd -, waarop alsdan de bevrachtingscon
tracten warden afgesloten en voorzien van het visum van de D.R.B. (art. 
8, lid l W.R.B.). 

675. Voorts dient de D.R.B. te waken over de stipte toepassing door de be
langhebbenden van de door de Minister van Verkeerswezen vastgestelde 
vracht- en huurprijzen (art. 2, lid 2 D.R.B.). Verder moet de D.R.B. alle 
andere opdrachten m.b.t. de binnenscheepvaart die hem door de Minister 
van Verkeerswezen warden toevertrouwd, vervullen of er aan meewerken 
(art. 2, lid 3 D.R.B.) (32). Tenslotte is de D.R.B. bevoegd om overeenkomstig 
de bepalingen van het K.B. van l februari 1938, houdende goedkeuring van 
het reglement op de burgerlijke opeisingen, het burgerlijk opeisingsrecht op 
de binnenvaartuigen en hun bemanning uit te oefenen (art. 8 D.R.B.). 

2.2. Juridisch statuut van de D.R.B. 

676. De Dienst voor Regeling der Binnenvaart is een organisme van open
baar belang, onder de vorm van een gepersonaliseerde administratie, on
derworpen aan de beslissingsbevoegdheid van zijn hierarchisch overste, in 
casu de Minister van Verkeerswezen. De indeling van de D.R.B. in catego
rie A van de organismen van openbaar belang, onderworpen aan de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de controle op deze organismen, wijst 

29. Bovendien kunnen er in minder belangrijke centra agentschappen opgericht warden, die van de beurt
bevrachtingskantoren afhangen. De beurtbevrachtingskantoren fungeren dan als hoofdbevrachtingskantoor. 
De agentschappen voeren dan een afzonderlijke beurtlijst en wijzen de schepen aan voor de in hun gebied 
afgesloten bevrachtingen. Voor de bepaling van de vrachten, de uitwisseling van scheepsruimte, de boek
houding en controle, zijn zij afhankelijk van het hoofdbevrachtingskantoor (art. I R.W.B.). Dergelijke agent
schappen bestaan echter thans niet. 

30. In de Belgische wetgeving wordt dit begrip nergens gedefinieerd. Een dergelijke definitie vinden we 
wel in de Nederlandse wetgeving, inzonderheid in art. 45 W .G.B.: «Een schippersbeurs is een instelling, 
welke geregelde samenkomsten belegt van vervoerders en verladers tot het aangaan van overeenkomsten 
van \ervrachting en bevrachting in ongeregeld vcrvoer.n 

31. Deze bevinden zich thans te Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Hassell, Liege, Tournai. 
32. Zo werd de D.R.B. in het verleden ondermeer belast met specifieke onderzoeksopdrachten (zie M.B. 

24 februari 1953 waarbij de Dienst voor Regeling der Binnenvaart belast wordt met de studie en de toepas
sing van de maatregelen tot verbetering van de binnenvaart tussen Belgie en het Rijnbekken, B.S., 13 maart 
1953). Een dergelijke taak is de D.R.B. thans opgedragen in het kader van de Wet op de Exploitatievergun
ning, waar hij instaat voor de uitreiking van deze exploitatievergunning alsmede voor de heffing van het 
jaarlijkse recht waartoe deze vergunning aanleiding geeft (art. 3 K.B. 19 augustus 1976 ter uitvoering van 
de wet van 8 juli 1976 betreffende de vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende 
de financiering van het lnstituut voor het Transport langs de Binnenwateren, B.S., 15 September 1976). 
Een \Oortgelijke taak is de D.R.B. eveneens thans opgedragen in het kader van de sloopreglementering. 
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hierop (33). Het is overigens de minister die, conform art. 7 D.R.B., de re
glementen uitvaardigt betreffende de werking van de D.R.B. en de beurtbe
vrachtingskantoren. 

677. Art. 1 D.R.B. voorziet uitdrukkelijk dat de D.R.B. bekleed is met een 
eigen rechtspersoonlijkheid. Aldus kan hij als eiser of verweerder in rechte 
optreden. Het statuut van de D.R.B. bepaalt echter niet hoe dit moet ge
beuren en duidt evenmin aan wie hem in rechte mag vertegenwoordigen. 
Daar het om een gepersonaliseerde administratie gaat, dient men, bij ge
breke aan specifieke regeling ter zake, aan te nemen dat de vertegenwoordi
gingsbevoegdheid aan de Minister van Verkeerswezen toekomt (34). Deze 
laatste kan zich echter we! laten vervangen door de regeringscommissaris, 
op voorwaarde nochtans dat deze over een uitdrukkelijk mandaat beschikt 
(35). 

2.3. De personeelsformatie van de D.R.B. 

678. De D.R.B. wordt geleid door een regeringscommissaris, eventueel bij
gestaan door een adjunct-commissaris, beiden benoemd en ontslagen door 
de Minister onder wiens bevoegdheid het Bestuur van het Zeewezen en de 
Binnenvaart valt (art. l D.R.B.) (36). De regeringscommissaris dient bij de 
vervulling van de taken van de D.R.B. de richtlijnen van de Minister van 
Verkeerswezen te volgen (art. 4, lid 5 D.R.B.). Op het einde van ieder se
mester en telkens de minister het verlangt, brengt de regeringscommissaris 
verslag uit over de uitvoering van zijn opdracht. Met toestemming van de 
Minister mag hij overigens een dee! van zijn bevoegdheden, met inbegrip 
van het recht tot verdere overdracht, delegeren aan de adjunct-commissaris 
en/of aan een of meerdere !eden van het personeel van de Dienst. 

679. De personeelsformatie van de D.R.B. is bij K.B. vastgesteld (37). 
Het personeel heeft het ambtenarenstatuut en wordt gerecruteerd uit het 

33. Art. 8 van deze wet bepaalt immers dat de organismen van categorie A onderworpen zijn aan het 
gezag van de minister onder wiens bevoegdheid zij ressorteren. 

34. BUTTGENBACH, A. en GILLET, J., «La nature juridique de !'Office regulateur de la navigation 
interieure», Rev.adm., 1965, 140. 

35. Tot dit besluit komen Buttgenbach en Gillet op grand van een strikte interwetatie van art. 4 D.R.B. 
en gelet op de juridische natuur van dit organisme alsmede de gee;t die aan de oprichting ervan voorafging 
(BUTTGENBACH, A. en GILLET, J., o.c., 140). 

36. Bij K.B. van 1 juni 1979 werd de functie van regeringscommissaris uitdrukkelijk toegekend aan een 
Nederlandstalige op grand van de overweging dat bijna drie vierde van de activiteiten toevertrauwd aan 
de D.R.B. uitgaan van en uitgeoefend warden in het Nederlands taalgebied (K.B. 1juni1979 tot toewijzing 
aan het Nederlands taalkader van de betrekking van de tweede trap van de hierarchie bij de centrale diensten 
van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, B.S., 8 september 1979. Zie i.h.b. het verslag aan de Koning). 

37. K.B. 12 november 1979 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor Regeling der 
Binnenvaart, B.S., 31 januari 1980, err. B.S., 16 februari 1980. 
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Nederlands en Frans taalkader (38). De vacature van een door verandering 
van graad of door bevordering te begeven betrekking wordt ter kennis ge
bracbt van de ambtenaren die kunnen benoemd worden door een bekend
making van vacante betrekking die uitgaat van de Ieidend ambtenaar of zijn 
afgevaardigde (39). 

2.4. Financiering van de D.R.B. 

680. Het budget van de D.R.B. maakt dee! uit van bet algemeen budget van 
bet Ministerie van verkeerswezen (40). De comptabiliteit van de D.R.B. wordt 
volgens de bandelsmetbodes ingericbt. De nettowinsten kunnen door de Mi
nister worden aangewend met bet oog op bet dekken van de financiele be
boeften die overeenstemmen met de speciale zendingen die door de Minister 
aan de D.R.B. worden toevertrouwd in het raam van de binnenscbeepvaart, 
overeenkomstig art. 2 en 3 van bet statuut (art. 9 D.R.B.). Dergelijke aan
wending van de financie!e inkomsten van de D.R.B. is voorzien voor de dek
king van de bebeerskosten van bet Instituut voor bet Transport langs de 
Binnenwateren (ITB). 

3. De toerbeurtreglementering s.s. De evenredige vrachtverdeling. 

3.1. Overzicht van de toerbeurtstelsels. 

681. Het toerbeurtregime steunt op bet beginsel van de evenredige vracbt
verdeling, waarmee wordt beoogd (een dee! van) bet goederenvervoer per 
binnenscbip op een zo billijk en doelmatig mogelijke wijze te verdelen over 
de voor dit vervoer in aanmerking komende binnenscbepen (41). Naast een 
wettelijke toerbeurt, waarvan de basisregelen zijn vastgelegd in bet K.B. van 
3 december 1968 (42), zoals dit gewijzigd werd door de wet van 7 september 
1979 en bet K.B. nr. 173 van 30 december 1982 (43), kent men, zoals ge
zien, bovendien een feitelijke toerbeurt voor bet Noord-Zuid vervoer 

38. K.B. I juni 1979 tot vaststelling van de taalkaders voor de betrekkingen van de derde tot de tiende 
trap van de hierarchie van de centrale diensten van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, B.S., 8 sep· 
tember 1979. 

39. art. 2 M.B. 23 januari 1979 houdende het reglement van het personeel van de Dienst voor Regeling 
der Binnenvaart, B.S., 27 februari 1979. De bekendmaking van een vacante betrekking wordt door de on
middellijke chef aan elk der betrokken ambtenaren ter visering voorgelegd. 

40. Wet 8 maart 1965 houdende de begroting van het Ministerie van Verkeerswezen en van Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 1965, B.S., 7 april 1965. 

41. VAN DER MEULEN, D., «Bedrijfslevenbeurs voorgoed van de baan», Schuttevaer, 13.8.1988. De 
term 'Evenredige Vrachtverdeling', die uit Nederland stamt, komt in het geheel van het Belgisch binnen
vaartrecht nergens voor, maar geeft zeer goed aan waar het eigenlijk om te doen is, namelijk er zorg voor 
dragen dat eenieder die goederen wil vervoeren in de praktijk ook kans heeft om aan dat vervoer deel te nemen. 

42. Voor de referentie: zie supra voetnoot 21. 
43. Wet 7 september 1979 tot interpretatie en wijziging van het statuut van de Dienst voor Regeling der 

Binnenvaart, gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 1968, B.S .• 4 oktober 1979; K.B. nr. 173 
30 december 1982 tot wijziging van het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, gevoegd bij 
het koninklijk besluit van 3 december 1968, B.S., 20 januari 1983. 
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tussen Belgie en Nederland. 

682. Net zoals voor het wettelijk stelsel wordt ook met deze feitelijke toer
beurt beoogd een zo billijk en doelmatig mogelijke verdeling van de voor 
het vervoer aangeboden goederen over de vervoerders, die zich daarvoor 
aanmelden, daarbij de belangen van de aanbieder in acht nemende (44). Het 
feitelijk toerbeurtsysteem is overigens volledig geent op de bestaaride wette
lijke reglementering, zodat het toepassingsgebied ervan gelijk is. Elk ver
voer dat valt onder de toepassing van de wettelijke reglementering valt ook 
onder de feitelijke. 

3.2. Het toepassingsgebied van de (wettelijke) toerbeurtregeling. 

3.2.1. Het vervoer van goederen. 

a) Het vervoer van 'droge lading'- goederen. 

683. Prioritair dient de D.R.B. de bevrachting per reis en de verhuring op 
termijn te regelen van de binnenvaartuigen die voor het eigenlijk vervoer 
van goederen bestemd zijn (art. 2, lid 1 D.R.B.). Voor de uitvoering van 
goederentransporten voor rekening van derden binnen de grenzen van het 
Rijk mogen deze schepen slechts door bemiddeling van de beurtbevrach
tingskantoren bevracht of verhuurd warden (art. 5, lid 2 en 3 D.R.B.). Als 
goederentransporten binnen de grenzen van het Rijk warden beschouwd «de
ze transporten die hun laadplaats en losplaats in Belgie hebben en die ook 
al blijft het gevolgde traject niet geheel binnen de grenzen, over vaarwegen 
!open die gewoonlijk door binnenvaartuigen warden gebruikt, met uitslui
ting van de estuaire vaart». De grensoverschrijdende transporten vanuit Bel
gie naar Frankrijk, via de Belgisch-Franse grens, de bestemmingen op de 
Rijn uitgezonderd, zijn sedert het M.B. van 29 oktober 1975 onderworpen 
aan hetzelfde bevrachtingsregime als dat voor transporten binnen de gren
zen van het Rijk (45). Voor het goederenvervoer naar Nederland bestaat 
wettelijk een affichageverplichting. Deze laatste houdt in de aard van de 
betrokken goederen, de te laden tonnemaat per transport, de laadplaats, 
de bestemming en de aangeboden vrachtprijs en bijzondere voorwaarden 
bekend te maken in de beurtbevrachtingskantoren van de D.R.B. (46). 

684. Schepen die uitsluitend warden gebruikt voor een regelmatige goede
rendienst (beurtdienst) alsmede schepen die minder dan 25 ton meten, 

44. Deze definitie is terug te vinden in het «Toerbeurt-reglement Noord-Zuid», zoals dit in Nederland 
is vastgelegd door de Commissie Binnenscheepvaart. 

45. art. I M.B. 29 oktober 1975. Voor dergelijk vervoer dient men echter niet te beschikkcn over een 
klopbrief. 

46. art. 2 M.B. 29 oktober 1975. 
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vallen echter niet onder de toerbeurtregeling (art. 2, lid 1 D.R.B.). 

b) Het vervoer van 'natte lading'- goederen. 

685. De tankvaart is vooralsnog niet aan het toerbeurtstelsel onderworpen. 
Aanvankelijk waren tankschepen uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied uit
gesloten. Krachtens de wet van 7 september 1979 wordt echter aan de Mi
nister van Verkeerswezen de mogelijkheid geboden het D.R.B. stelsel geheel 
of gedeeltelijk op tankschepen toepasselijk te verklaren (47). Ofschoon in 
die zin stemmen opgaan, is dit tot op heden nog niet gebeurd. Wei vervult 
de D.R.B. m.b.t. dit vervoer een controletaak. 

686. Sedert 1 juli 1981 is immers een bijzondere regeling in voege m.b.t. 
de vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer 
per binnenschip van ruwe aardolien, vloeibare brandstoffen en stookolien 
moeten voldoen (48). Deze bijzondere regeling is in zekere mate analoog 
aan de reglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn 
(A.D.N.R.). Het opzet van deze bijzondere reglementering bestaat erin be
schermingsmaatregelen te nemen om een minimum rendabiliteitspeil te waar
borgen voor de uitbaters van tankschepen, aangewend voor het vervoer van 
ruwe aardolien, vloeibare brandstoffen en stookolien. 

687. Sedert 1981 is de D.R.B. belast met het toezicht op de toepassing van 
de bepalingen van deze reglementering. Bij misbruik of betwisting mag de 
D.R.B. zich, met het oog op het uitoefenen van dit toezicht, ieder stuk, con
tract of document laten voorleggen (49). Voor zover deze transporten bin
nen de grenzen van het Rijk worden uitgevoerd, moeten zij worden 
vastgesteld volgens een type-contract (50). Voor dergelijk vervoer gelden bo
vendien bodemtarieven (51). 

c) Mogelijke uitsluiting voor bet vervoer van eigen goederen. 

688. In principe geldt het toerbeurtstelsel ook voor het vervoer van eigen 
goederen. De wetgever heeft echter de mogelijkheid geschapen dergelijk ver
voer van de tussenkomst van de beurtbevrachtingskantoren vrij te stellen, 
indien voldaan is aan de voorwaarden, opgenomen in het ministerieel besluit 

47. Door de wet van 7 september 1979 werden de woorden 'van tankschepen' in art. 2 D.R.B. weggelaten 
en wcrd een art. 2 bis toegevoegd, luidend als volgt: «De in artikel I genoemde Minister kan het door on
derhavig statuut voorziene regime voor de bevrachting per reis en de verhuring op termijn van binnenvaar
tuigen geheel of gedeeltelijk toepasselijk verklaren». 

48. M.B. 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per 
binnenschip van ruwe aardolien en vloeibare motorbrandstoffen en stookolien dienen te voldoen + bijla
gen I en II, B.S., 14 augustus 1981. 

49. art. 6 M.B. 30 juli 1981. 
50. art. I M.B. 30 juli 1981. Zie voor dit contract: hoofdstuk 4. 
51. art. 2 M.B. 30 juli 1981. 
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van 23 maart 1960 (52) en op grond hiervan een certificaat van vervoer voor 
eigen rekening werd uitgereikt of het vervoer valt onder de voorwaarden 
van het M.B. van 29 oktober 1975 (zie verder onder c.2) (53). 

c.1) Voorwaarden van bet M.B. van 23 maart 1960. 

689. Een schip dat binnen de grenzen van het Rijk gebruikt wordt voor het 
vervoer van goederen voor eigen rekening, is van de tussenkomst van de 
beurtbevrachtingskantoren vrijgesteld, indien ervoor een certificaat van ver
voer voor eigen rekening uitgereikt is (art. l ). Dit certificaat van vervoer 
voor eigen rekening is persoonlijk (art. 5). Het moet zich steeds aan boord 
van het schip bevinden waarvoor het is uitgereikt en moet bovendien ver
toond worden op elk verzoek van de ambtenaren en beambten belast met 
het opsporen en vaststellen van de overtredingen op deze regeling (art. 8). 

690. Het moet bovendien volgende vermeldingen bevatten (art. 6): 

- de naam, de tonnemaat en de hoofdkenmerken van het schip. 

- de naam, het adres en het voorwerp van de onderneming, houdster 
van het certificaat. 

de datum van aflevering en de aanduiding van de inning van de 
jaarlijkse bijdrage. 

691. Het certificaat geldt enkel voor het daarop vermelde schip (art. 7, 
par. l, l 0 ). Het certificaat is niet geldig zo de jaarlijkse bijdrage op de voor
geschreven datum niet vereffend is (art. 7, par. l, 2°) of ingeval van wijzi
ging, onjuiste of onvolledige vermelding (art. 7, par. l, 3 °). Het certificaat 
waarvan de vermeldingen onjuist worden, moet vervangen worden (art. 7, 
par. 2). 

692. Een certificaat van vervoer voor eigen rekening wordt uitgereikt, op 
hun verzoek, door de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde 

52. M.B. 23 maart 1960 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de schepen voor het vervoer van 
eigen goederen vrijgesteld zijn van de tussenkomst van beurtbevrachtingskantoren, B.S., 31maart1960 (ge
wijzigd door: M.B. 6 juli 1960, B.S., 5 augustus 1960; M.B. 26 augustus 1960, B.S., 31 augustus 1960; 
M.B. 26 januari 1961, B.S., 21 februari 1961; M.B. 22 februari 1984, B.S., 29 mei 1984). Deze materie 
werd aanvankelijk geregeld door de artt. 2 en 3 van het Besluit 4 november 1940 houdende vaststelling van 
de modaliteiten van uitvoering van het besluit van 20 septem ber 1940 tot oprichting van een Belgische Bin
nenvaartcentrale, geldig gehouden als reglement van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart door het M.B. 
14 december 1944 betreffende de reglementering toe te passen door de Dienst voor Regeling der Binnen
vaart en de Belgische Sleepvaartgroepering. De houder van een certificaat van vervoer voor eigen rekening 
onder deze vroegere reglementering kon voor het schip dat dergelijk certificaat bezat een nieuw certificaat 
aanvragen hetzij aan de voorwaarden door het M.B. van 23 maart 1960 vastgesteld, hetzij aan dezelfde 
gebruiksvoorwaarden als deze waaraan het vroeger afgeleverde certificaat onderworpen was (zie art. 20 M.B. 
23 maart 1960). 

53. M.B. 29 oktober 1975 houdende wijziging van de voorwaarden waaronder de schepen voor het ver
voer van eigen goederen vrijgesteld zijn van de tussenkomst van de beurtbevrachtingskantoren, B.S., 30 
oktober 1975. 
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aan elke onderneming die een handels- of nijverheidsinrichting in Belgie heeft 
voor (art. 3): 

1 ° elk schip dat aan zulk een onderneming toebehoort of voor rekening 
ervan op een in Belgie gelegen werf in aanbouw was op 31 maart 1960 
(54). 

2° elk schip dat zulk een onderneming sedert 31 maart 1960 aangekocht 
heeft, mits het gedurende de vijf jaar voor de datum van aankoop 
aan Belgen toebehoord heeft. 

3° elk schip met een tonnemaat van minstens 500 ton, gebouwd voor 
rekening van de pnderneming sedert 31 maart 1960. 

693. De aanvragen moeten bij de D.R.B. worden ingediend, met vermel
ding van de naam en het adres van de aanvrager (art. 4, lid 1 en 2, eerste 
zinsnede). De aanvragers moeten voldoen aan alle verzoeken om stukken 
en bijkomende inlichtingen vanwege de D.R.B. die voor het onderzoek van 
de aanvragen nodig kunnen zijn (art. 4 in fine). De aanvraag moet in ieder 
geval vergezeld gaan van volgende stukken (art. 4): 

1° een uittreksel uit het handelsregister van de aanvrager. 

2° de koop- of bouwovereenkomst of een ander document dat de eigen
dom bewijst van het schip waarvoor het certificaat aangevraagd is. 

3° desgevallend, het bewijs van meting van het schip waarvoor het cer
tificaat aangevraagd is of een duplicaat van dit document. 

4 ° desgevallend, stukken waarbij bewezen wordt dat het schip op 31 maart 
1960 aan de onderneming toebehoorde, zoals hoger uiteengezet. 

694. Aan de houder van een dergelijk certificaat worden bovendien een aantal 
verplichtingen opgelegd: 

1° Voor de aflevering van het certificaat, en vervolgens jaarlijks uiterlijk 
5 dagen voor de verjaardatum van die aflevering moet hij aan de D.R.B. 
een vaste bijdrage betalen van JO frank per ton bij maximum diepgang, 
voor een schip zonder mechanische voortbeweging, en 15 frank per ton 
bij maximum diepgang voor een motorschip. Voor het vervangen van 
een verloren, gestolen, beschadigd of vernietigd certificaat of een cer
tificaat waarvan de vermeldingen onjuist zijn, moet hij een bijdrage 
van JOO frank betalen (art. 9). 

54. Deze datum is de datum van inwerkingtreding van het M.B. van 23 maart 1960 (art. 24 M.B. 
23 maart 1960). 
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2° Voor 31 maart van ieder jaar moet hij aan de D.R.B. een staat in 
dubbel exemplaar overmaken waarop in chronologische volgorde de 
vervoersverrichtingen van goederen vermeld staan die tijdens het afge
lopen jaar geschiedden met het schip waarvoor het certificaat afgele
verd werd, met daarbij de opgave van de datum en van de plaats van 
het laden, van het ontladen, van de aard en het gewicht in ton van goe
deren en van de naam en het adres van de afzender en de bestemme
ling (art. 10). 

3 ° Hij mag geen vervoer voor derden verrichten, waarvoor de tussenkomst 
van de beurtbevrachtingskantoren vereist is, tenzij hij voor gans zijn 
vloot en voor een termijn van ten minste drie jaar afziet van vervoer voor 
eigen rekening, met dien verstande dat het vervoer voor rekening van 
derden beperkt blijft tot eenzelfde termijn of in de gevallen door de 
Minister van Verkeerswezen toegestaan en bij algemene maatregelen 
wanneer de behoeften van het verkeer zulks vereisen (art. 11, par. 1). 
Het vervoer van goederen voor rekening van derden moet geschieden 
volgens de voorwaarden en de voor die categorie van vervoer geldende 
voorschriften. De Minister kan, bij algemene maatregel, gedeeltelijk of 
geheel van deze bepaling afwijken wanneer de behoeften van het ver
keer zulks vereisen (art. 11, par. 2). 

695. De vervoerder die ophoudt een schip te gebruiken waarvoor een derge
lijk certificaat werd afgeleverd, moet dit certificaat binnen de maand aan 
de D.R.B. terugzenden. Indien het certificaat tijdelijk of definitief werd in
getrokken, moet hij binnen de acht dagen na de kennisgeving van de beslis
sing bij ter post aangetekend schrijven, dit certificaat aan de D.R.B. 
terugzenden (art. 13). Een dergelijke intrekking is mogelijk, na een gemoti
veerd advies van de 'Commissie voor het vervoer voor eigen rekening per 
binnenschip' (art. 14 tot en met 19), wanneer de houder van het certificaat 
bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing veroordeeld werd wegens 
een overtreding op de reglementering voor het vervoer van eigen goederen 
(art. 12). 

696. De werkingskosten van deze commissie zijn ten laste van de D.R.B. 
(art. 19) (55). Alvorens deze commissie haar advies geeft, wordt het dossier 
gedurende drie voile dagen ter beschikking van de betrokken partij gesteld, 
die voor de commissie zelf kan verschijnen of zich kan laten vertegenwoor
digen door een advokaat of door een in elk geval door de voorzitter erkende 

55. De voorzitter, leden, secretaris, alsmede de geraadpleegde personen worden vergoed voor de kosten 
veroorzaakt door de uitvoering van hun opdracht overeenkomstig de geldende bepalingen voor de staats
agenten. Voor de toepassing ervan wordt de voorzitter gerangschikt in de weddeschaalgroep Hen de leden 
en geraadpleegde personen in de weddeschaalgroep G. In verband met de benoeming van de voorzitter en 
leden van deze commissie, zie: M. B. 12 februari 1964 houdende benoeming van de voorzitters en leden 
van de Commissie voor het vervoer voor eigen rekening met binnenvaartuigen, B.S., 17 april 1964. 

258 



persoon. Aile aan de betrokken partij gerichte uitnodigingen geschieden bij 
ter post aangetekende brief (art. 4, par. 2, tweede, derde en vierde alinea). 

697. De Commissie kan iedere persoon raadplegen, wiens ad vies zij wenst 
in te roepen (art. 18, eerste zin). Zij kan slechts geldig beraadslagen wan
neer de voorzitter en minstens twee leden aanwezig zijn. De adviezen wor
den uitgebracht bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, 
is de stem van de voorzitter beslissend. Uiteenlopende adviezen worden bij 
de adviezen gevoegd en samen aan de Minister van Verkeerswezen of zijn 
gemachtigde overgemaakt. 

698. Een bijzondere regeling is voorzien voor ondernemingen die houders 
zijn van certificaten vo0r eigen rekening voor duwbakken (56). Zij mogen 
deze gemeenschappelijk uitbaten, in die zin dat het vervoer voor eigen reke
ning ten behoeve van ieder van de deelhebbende ondernemingen mag ge
schieden met gelijk welke van de in gemeenschap gebrachte duwbakken, op 
voorwaarde echter dat aan volgende voorwaarden is voldaan: 

a) een onderneming mag slechts duwbakken in gemeenschap brengen waar
voor zij houder is van certificaten van vervoer voor eigen rekening; 

b) zij moet in de gemeenschap minstens een duwbak inbrengen waarvan 
ze alleen eigenares is; 

b) zij mag geen duwbak in gemeenschap brengen die aan een andere 
onderneming van de gemeenschap toebehoort. 

699. Ondernemingen die wensen een vervoergemeenschap te vormen of tot 
zulk een gemeenschap toe te treden, moeten hiervoor een aanvraag doen 
aan de Minister van Verkeerswezen. De aanvraag moet bij de D.R.B. wor
den ingediend en moet vermelden de ondernemingen die aan de gemeen
schap deelnemen, alsook de duwbakken die in gemeenschap worden 
gebracht. De aanvragers moeten bovendien voldoen aan al de verzoeken om 
stukken en bijkomende inlichtingen vanwege de D.R.B. die voor het onder
zoek van de aanvragen nodig kunnen zijn. De vervoergemeenschap is geacht 
te zijn gevormd of de toetreding tot de gemeenschap verwezenlijkt, de dag 
waarop de hogergenoemde vermeldingen - ondernemingen die aan de ge
meenschap deelnemen, en duwbakken die in de gemeenschap worden 
gebracht- door de D.R.B. in de certificaten van vervoer voor eigen reke
ning zijn aangebracht. 

56. M.B. 23 mei 1962 betreffende het vervoer van goederen voor eigen rekening met duwbakken, 
B.S., 19 juni 1962. 
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c.2) Voorwaarden van het M.B. van 29 oktober 1975. 

700. Met ingang van 25 augustus 1975 worden de certificaten van vervoer 
voor eigen rekening met vaartuigen waarover de onderneming zich voor een 
termijn van minstens twee jaar de uitsluitende beschikking heeft verzekerd, 
anders dan door verwerving in eigendom, niet meer hernieuwd (art. 1). De 
toelating tot het vervoer voor eigen rekening met dergelijke vaartuigen dient 
aangevraagd bij de D.R.B. (art. 2), die de aanvraag voorlegt aan het be
voegde gewestelijke vrachtencomite, rekening houdend met de woonplaats 
of de maatschappelijke zetel van de aanvrager (art. 3, lid 1). Dit comite ver
strekt advies betreffende de huurprijs evenals andere eventuele vrachtvoor
waarden (art. 3, lid 2). 

701. De aanvraag zal tot de beurtrol worden toegelaten indien dit geweste
lijk vrachtencomite een eenparig voorstel doet, zoniet beslist de Minister (art. 
3, lid 3). Het ter beschikking stellen van het vaartuig mag de duur van een 
jaar niet overschrijden en zal slechts toegestaan worden voor zover het 
betrokken vaartuig gedurende de twee jaren die de datum van de aanvraag 
voorafgaan, niet ter beschikking van een onderneming gesteld geweest is, 
tenzij er geen schepen die aan deze laatste voorwaarden voldoen, beschik
baar zijn (art. 4). 

702. De certificaten voor eigen vervoer voor schepen die aan de onderne
ming in eigendom toebehoren, blijven daarentegen geldig (art. 5, lid 1). De 
uitreiking van nieuwe certificaten voor eigen vervoer zal slechts worden toe
gestaan na onderzoek van een gemotiveerde aanvraag en na advies van het 
gewestelijk vrachtencomite (art. 5, lid 2). De schepen die aan de onderne
ming in eigendom toebehoren mogen slechts vervangen worden door sche
pen die tijdens de twee laatste jaren voor de aanvraag niet ter uitsluitende 
beschikking van een onderneming, anders dan door verwerving in eigendom, 
gesteld geweest zijn, onverminderd de bepalingen van art. 3, 2° en 3° van 
het hogergenoemd M.B. van 23 maart 1960 (art. 5, lid 3). 

c.3) Publiciteit (M.B. 21 augustus 1963) (57). 

703. Een lijst van de houders van certificaten van vervoer voor eigen reke
ning met binnenvaartuigen ligt, op het hoofdbestuur en de gewestelijke kan
toren van de D.R.B., ter inzage van ieder die er om verzoekt (art. 1). Deze 
lijst bevat (art. 2): 

1° de naam en adressen van de houders van de certificaten en vergun-

57. M. B. 21 august us 1963 betreffende de publiciteit van de certificaten en vergunningen van vervoer 
voor eigen rekening met binnenvaartuigen, B.S., 4 september 1963. 
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ningen. 

2° de naam van de vaartuigen waarvoor de certificaten en vergunningen 
werden afgeleverd, alsmede hun tonnemaat en wijze van voortbeweging. 

d) De opslag van goederen. 

704. De opslag van goederen werd op het eerste zicht buiten het toepassings
gebied van de toerbeurtreglementering gelaten. De bewoordingen van art. 
2, lid 1 D.R.B. doen dit in elk geval vermoeden, nu volgens de tekst 'eigen
lijk' vervoer van goederen wordt beoogd. Wiede tekst leest zoals hij er staat, 
kan hieruit enkel maar besluiten dat bij ministerieel besluit geen afhoudin
gen kunnen worden opgelegd voor contracten waarbij het schip als drijvend 
magazijn bevracht wordt. Een dergelijke afhouding was nochtans voorzien 
in een M.B. van 6 oktober 1970 betreffende de aan de D.R.B. verschuldig
de afhoudingen. Dit Besluit werd echter door het Hof van Cassatie in zijn 
arrest van 7 juni 1977 onwettig verklaard (58). De opslag valt immers, vol
gens het Hof van Cassatie, buiten het toepassingsbied. 

705. Dit was echter buiten de waard van de wetgever gerekend die onder 
de vorm van de interpretatiewet van 7 september 1979, zich steunend op 
de beweerde bedoeling van de wetgever anno 1944 en op een jarenlange prak
tijk van feitelijke onderwerping van de bevrachting om te liggen aan het 
D.R.B. regime, de termen «de bevrachting per reis en de verhuring op ter
mijm> interpreteerde als «iedere bevrachting per reis, iedere bevrachting om 
te liggen en iedere verhuring op termijn». 

706. Niet alleen het varen - het vervoer-, maar ook het liggen, - de opslag
maakt, volgens de wetgever deel uit van de essentiele functies van een bin
nenschip, zodat de uitsluiting uit het D.R.B. stelsel van het liggen, een in
breuk zou vormen op het principe zelf van de evenredige arbeidsverdeling 
via het beurtrolsysteem, en aldus een gevaar inhouden voor de economie 
van het systeem (59). Door deze interpretatie wordt het Hof van Cassatie 
opzij gezet. De bepalingen van art. 2 D.R.B. zijn nochtans identiek aan de 
in art. 4, lid 2 W .R.B. gebruikte termen waar met bevrachting per reis en 
verhuring op termijn de twee specifieke vormen van bevrachting voor het 
vervoer van goederen per binnenschip worden aangeduid. Naast het vervoer 
van goederen, regelt de Wet op de Rivierbevrachting echter ook de opslag 
van goederen. Als bevrachtingsvormen voor dergelijke opslag vermeldt art. 
4, lid 3 W.R.B. precies het liggen en het dienen als drijvend magazijn. 

58. Cass., 7 juni 1977, R. W., 1977-78, 249. Bij M.B. van 28 juli 1970 werd ten onrechte de bevrachting 
om te liggen aan de werking van de D.R.B. onderworpen (B.S., 11 november 1970). 

59. Zie: Memorie van Toelichting, Gedr.St., Senaat, 1979, nr. 20/1. 
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707. Bovendien vindt de stelling van het Hof van Cassatie grond in de voor
geschiedenis van de D.R.B. De Belgische Binnenvaartcentrale, voorloper van 
de D.R.B. tijdens de oorlogsjaren, moest in het bijzonder waken over de 
rationele verdeling van het vervoer over de binnenwateren en controle uit
oefenen op de naleving van de vrachtprijzen (60). Door de D.R.B. werden 
in 1944 de taken van de Binnenvaartcentrale overgenomen en werd aan de 
Minister van Openbare Werken de bevoegdheid verleend de reglementen uit 
te vaardigen «qui devront assurer une repartition equitable, sans favoritisme, 
des transports par eam> (61). Bedoeld werd dan ook ondubbelzinnig een bil
lijke verdeling van het vervoer over de binnenwateren. De termen 'binnen
vaartuigen bestemd voor het eigenlijk vervoer van goederen', in art. 2 van 
de Besluitwet van 12 december 1944 als in art. 2 D.R.B., bevestigen dit. Lig
gen en vervoeren zijn dan ook duidelijk twee verschillende zaken. Noch de 
nederlandse term 'vervoer', noch de franse term 'transport' dekt het lig
gen. De interpretatiewet van 1979 had o.i. dan ook als enige bedoeling de 
afhoudingen die sedert het bestaan van de D.R.B. werden verricht op be
vrachtingen voor het liggen te rechtvaardigen en bovendien de mogelijkheid 
van afhoudingen voor de toekomst te verzekeren. 

e) Bijzondere toepassingsgevallen. 

e.1) Het vervoer van containers. M.B. 11 mei 1987 (62). 

708. In regel ressorteert het containervervoer onder het toepassingsbied van 
de D.R.B. Gelet echter op de eigenheid van deze vorm van vervoer, werd 
bij wijze van proef voor een periode van vier jaar, met ingang van 1 mei 
1987 en eindigend op 30 april 1991 (art. 11), een versoepelde regeling inge
voerd, waarvan de krachtlijnen vastgelegd werden in een M.B. van 11 mei 
1987. Op grond van dit besluit werd de Commissaris van de D.R.B., voor 
een periode van twee jaar met ingang van 1 mei 1987, gemachtigd elke over
eenkomst goed te keuren die aan volgende voorwaarden beantwoordt (art. 
2, par. 1): 

1 ° betrekking hebben op de bevrachting voor het vervoer van containers 
waarbij onder bevrachting wordt verstaan 'iedere bevrachting per reis, 
iedere bevrachting om te liggen en/of te varen en iedere verhuring op 
termijn van binnenvaartuigen bestemd voor het vervoer van containers 

60. Zie: verslag aan den Regent bij de Besluitwet 12 december 1944 betreffende de organisatie der bin
nenscheepvaart, B.S., 16 december 1944. 

61. Idem als onder voetnoot 60. 
62. M. B. 11 mei 1987 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de bevrachting en verhuring 

op termijn van binnenvaartuigen afgesloten door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart 
voor het vervoer van containers, B.S., 28 mei 1987. 
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voor rekening van derden binnen de grenzen van het rijk' (art. 1) (63). 

2° gezamenlijk ondertekend zijn door: 

a) een behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger van de betrokken op
drachtgever van het transport of van de verlader, 

b) een van de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van de speci
fiek voor deze bevrachtingen opgerichte Commissie (art. 5). 

709. De op deze wijze afgesloten overeenkomsten mogen bepalingen bevat
ten die afwijken van de Wet op de Rivierbevrachting, met uitzondering van 
de artt. 5 en 33 (art. 4). Zij kunnen tevens (art. 3, par. 1): 

l 0 het bedrag van de toe te passen vrachtprijs vaststellen. 

2° de andere voorwaarden vaststellen die de prijsvorming van het vervoer 
regelen, zonder rekening te houden met de reglementering die de bevrach
tingscontracten en de verhuring op termijn beheersen, afgesloten door 
bemiddeling van de Dienst voor het vervoer van andere goederen. 

3 ° bijzondere voorwaarden voorzien waaraan de bevrachtingen die zij 
beheerst, moeten beantwoorden. 

710. De goedgekeurde overeenkomsten moeten warden meegedeeld aan al
le ondertekenaars en overgemaakt aan de Minister of zijn afgevaardigde (art. 
3, par. 2). De Minister kan steeds, op de datum die hij bepaalt, de getroffen 
beslissing schorsen (art. 2, par. 2). 

711. Deze 'Commissie voor het vervoer van containers' bestaat uit drie ef
fectieve !eden, een vertegenwoordiger van de reders en twee !eden die de 
beroepsverenigingen vertegenwoordigen (art. 7) (64), en wordt met een drie
voudige opdracht belast (art. 6): 

63. Onder 'container' wordt hier verstaan (art. I): «een transportmiddel - laadkist, losse tank of ander 
soortgelijk bergingsmiddel - dat: 
I 0 een geheel of gedeeltelijk afgesloten compartiment vormt en bestemd is om goederen te vervoeren. 
2° een duurzaam karakter heeft en bijgevolg stevig genoeg is om meermalen te worden gebruikt. 
3° speciaal is ontworpen om het goederenvervoer via een of meer takken van vervoer, zonder overlading 

van de goederen zelf te vergemakkelijken. 
4° zodanig is ontworpen dat het kan worden gehanteerd, met name bij de verlading van de ene tak van 

het vervoer naar de andere. 
5° zodanig is ontworpen dat het gemakkelijk kan worden beladen en gelost. 

64. Deze twee !eden die de beroepsverenigingen vertegenwoordigen, mogen uiteraard niet behoren tot 
de beroepsverenigingen van de reders en moeten bovendien elk behoren tot een onderscheiden beroepsorga
nisatie vertegenwoordigd in het centraal vrachtencomite, ingesteld bij toepassing van het M.B. van 20 de
cember 1974 zoals het later werd gewijzigd, houdende aantal, samenstelling en werking van de raadgevende 
comites voorzien bij artikel 6 van de bijlage tot het K.B. van 3 december 1968 houdende de omwerking 
van het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart. Elk van de effectieve !eden mag zich laten 
vervangen door een plaatsvervangend lid. 
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1° prospectie van de markt en bevordering van het containervervoer door 
binnenschepen. 

2° het sluiten van overeenkomsten volgens bovenstaande voorwaarden. 

3 ° het geven van een gemotiveerd ad vies en het formuleren van voorstellen 
die zij nuttig acht m.b.t. alle kwesties aangaande het containervervoer op 
verzoek van de Minister of van de Commissaris. 

e.2) Het vervoer van zand en grind. 

712. Een gelijkaardige bijzondere regeling als voor het vervoer van contai
ners is voorzien. De desbetreffende regeling is opgenomen in een M.B. van 
14 maart 1985 (65). Ook voor dergelijk vervoer is de Commissaris van de 
D.R.B. gemachtigd elke overeenkomst goed te keuren die aan volgende voor
waarden beantwoordt (art. 2, par. 1): 

1° betrekking hebben op de bevrachting (66) voor het vervoer van zand 
en grind. 

2° gezamenlijk ondertekend zijn door: 

a) een behoorlijk gemachtigde of vertegenwoordiger van de betrokken 
opdrachtgever of van de verlader. 

b) drie vertegenwoordigers van de vervoerders (art. 2, par. 1) (67). 

3° een toepassingsduur voorzien van maximum een jaar. 

713. Dergelijke overeenkomsten kunnen afwijken van de bepalingen van de 
Wet op de Rivierbevrachting, met uitzondering van de artikelen 5 en 33 (art. 
4), en mogen bovendien (art. 3): 

65. M.B. 14 maart 1985 tot vaststelling van de goedkeuringsmodaliteiten voor de overeenkomsten met 
betrekking tot de bevrachting en de verhuring op termijn van binnenvaartuigen afgesloten door bemidde
ling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor het vervoer van natuurzand van de soorten die ge
woonijk in het bouwbedrijf gebruikt worden en van rolstenen en grind gebroken of niet uit rivieren of groeven 
in aangeslibde gronden, B.S., 13 april 1985, gewijzigd door M.B. 6 maart 1986 tot wijziging van het mi
nisterieel besluit van 14 maart 1985, B.S., 12 maart 1986. 

66. Het begrip bevrachting moet hier gei"nterpreteerd warden zoals voor het vervoer van containers. 
Onder vervoer van zand en grind worden volgende goederen verstaan, bestemd voor gebruik in de Belgische 
bouwsector (art. I M.B. 14 maart 1985, zoals gewijzigd door M.B. 25 januari 1990, B.S., 7 maart 1990): 
a) natuurzand van de soorten die gewoonlijk in het bouwbedrijf gebruikt warden; 
b) rolstenen en grind, gebroken of niet, uit rivieren of groeven in aangeslibde gronden; 
c) steengroefprodukten met een kaliber tot 80 mm. voortkomend van het breken van gave en harde niet 

schilferige porfier, kwartsiet, zand- en kalksteen. 
67. Deze vertegenwoordigers moeten elk behoren tot een onderscheiden beroepsorganisatie, vertegenwoor

digd in het centraal vrachtencomite. De beroepsorganisaties duiden de !eden aan die geldig de overeenkomsten 
kunnen afsluiten en delen deze lijst mee aan de Commissaris. 
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1 ° het bedrag van de toe te passen vrachtprijs vaststellen zonder rekening 
te houden met de vracht- en huurprijzen vastgesteld volgens de gewij
zigde vrachtenbarema's - uitgave 1953. 

2° de andere voorwaarden vaststellen die de prijsvorming van het ver
voer beheersen, zonder rekening te houden met de reglementering ter 
zake. 

3 ° de bijzondere voorwaarden voorzien waaraan de bevrachtingen die zij 
beheerst, moeten beantwoorden. 

714. De goedgekeurde overeenkomsten moeten warden meegedeeld aan de 
ondertekenaars en ter kennis gebracht van de Directeur-generaal van het 
Bestuur van het Zeewezen en de Binnnenvaart (art. 2 par. 3). De Minister 
kan steeds, op de datum die hij bepaalt, de goedgekeurde overeenkomst 
schorsen (art. 2, par .4). 

e.3) Het vervoer van uitzonderlijke ladingen. 

715. Ofschoon de schepen die dergelijk vervoer verrichten volgens de nor
male beurtregeling dienen bevracht te warden, warden toch een aantal bij
komende verplichtingen opgelegd wat de tonnemaatsaanvraag betreft. Deze 
bij komende verplichtingen zijn opgenomen in een Ministeriele beslissing van 
17 november 1987 - Bevrachtingsregime voor ladingen waarvan het vervoer 
wegens hun omvang, gewicht of vorm als uitzonderlijk dient beschouwd. 

716. Zo zal de tonnemaatsaanvraag alle gegevens moeten bevatten om de 
vervoerder in te lichten omtrent het te laden stuk: mn. de karakteristieken 
ervan - lengte, hoogte, breedte, diameter, massa in ton- alsmede bijkomen
de gegevens i. v .m. het aantal steunpunten, de belasting per steunpunt en 
de gewichtsverdeling. Bovendien moet de tonnemaatsaanvraag klaar en dui
delijk het gewenste type van schip opgeven, alsmede de benodigde nuttige 
ruimopening in de lengte en breedte zonder obstakels, de noodzaak van bal
lasttanks zodat het schip met eigen middelen kan warden geballast, de vast
hechtingspunten in het schip om de stukken vast te maken en de wijze van 
constructie van de bodem. Het aan te duiden schip zal aan alle gestelde voor
waarden moeten voldoen. 

717. De aanvraag zal tevens de laad- en losplaats, de totale te laden tonne
maat, de vrachtprijs en de laad- of melddatum moeten vermelden. Indien 
de verlader het wenst, kan een voorafgaandelijke bekendmaking van het 
transport gebeuren door vermelding op een afzonderlijk bard, met de 
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bedoeling gei:nteresseerde vervoerders tijdig op de hoogte te kunnen bren
gen. De eigenlijke tonnemaatsaanvraag kan dan te gepasten tijde worden 
ingediend op het kantoor van het district waar de betrokken laadplaats is 
gelegen. 

718. Zoom bepaalde redenen - bv. zodanig uitzonderlijk karakter van het 
stuk dat het benodigde schip moeilijk te vinden is, of de nodige aanpassing 
of ombouw van het schip - de bevrachting niet volgens de strikte regels van 
de reglementering mogelijk of wenselijk is, zal de tonnemaatsaanvraag ter 
inlichting worden vermeld op het bord, waarbij de gei:nteresseerde vervoer
ders verzocht worden contact op te nemen met de bevrachter met het oog 
op het sluiten van een contract (68). 

719. De minimumvrachtprij s voor het betreffende vervoer wordt vastgesteld 
door onderhandeling tussen de opdrachtgever van het vervoer en de verte
genwoordigers van de schipperij. Die prijs kan worden toegepast op voor
waarde dat hij schriftelijk ter kennis wordt gebracht van de Commissaris 
van de D.R.B. of zijn afgevaardigde. 

720. Het document terzake moet worden ondertekend door twee vertegen
woordigers van de schipperij, aangeduid door de schippersorganisaties (69). 
Indien geen prijs kan worden vastgesteld zal de minimumvrachtprijs voor 
de betreffende transporten worden berekend volgens de bepalingen van de 
vrachtenbarema's D.R.B. - uitgave 1953. 

721. Ten einde te kunnen beoordelen of een schip voldoet aan de in de ton
nemaatsaanvraag vermelde eisen m.b.t. de wijze van constructie van de bo
dem zal aan de classificatiebureaus worden gevraagd of het mogelijk is in 
het klasseringsbewijs te vermelden volgens welk type de bodem is gecon
strueerd (70). 

e.4) Verhuring op termijn en bevrachting voor achtereenvolgende reizen 
(M.B. 10 december 1973) (71). 

68. Ook in die hypothese moet de tonnemaatsaanvraag volledig, correct en gerechtvaardigd zijn en moet 
ze o.a. melding maken van de minimumvrachtprijs en de datum of vermoedelijke datum waarop moet wor
den geladen. In zulk geval zal de reis niet worden toegewezen volgens de beurtrol. Wei zal het gesloten con
tract ter controle en visering moeten worden voorgelegd aan de D.R.B. en is de normale afhouding op de 
vracht verschuldigd. 

69. Zij mogen zich laten vervangen door plaatsvervangers, eveneens aangeduid door de schippersorgani-
saties. 

70. Die vermelding zou kunnen geschieden volgens een code waarbij een van de vier constructiewijzen 
wordt gebruikt die in het bij de ministeriele beslissing van 17 november 1987 gevoegde schema werden op
genomen. 

71. M.B. 10 december 1973 houdende zekere bepalingen betreffende de verhuring op termijn en de be
vrachting voor achtereenvolgende reizen van binnenschepen door bemiddeling van de Dienst voor Regeling 
der Binnenvaart, B.S., 13 februari 1974. 
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722. Een bijzondere regeling werd ingevoerd voor de verburing op termijn 
en de bevracbting voor acbtereenvolgende reizen van binnenscbepen door 
bemiddeling van de D.R.B. De kracbtlijnen van deze regeling zijn opgeno
men in een M.B. van 10 december 1973, en gegrond op een Akkoord
Protokol van 22 mei 1973. Deze bijzondere regeling wa~ noodzakelijk, daar 
in regel de bevracbtingen via de beurs steeds voor een reis gebeuren. 

723. Een aanvraag tot verburing op termijn of tot bevracbting voor acbter
eenvolgende reizen van binnenscbepen door bemiddeling van de D.R.B. moet 
daarom tot de Commissaris van de D.R.B. worden gericbt (art. 1) en wor
den voorgelegd aan bet bevoegd gewestelijk vracbtencomite (art. 2). De aan
vraag zal tot de beurtrol van de D.R.B. worden toegelaten indien dit 
vracbtencomite een voorstel doet m.b.t. de tonnage, de duur, de buurprijs 
of de vracbt en de andere voorwaarden van de aanvraag en mits bet voor
stel voldoet aan volgende voorwaarden (art.3): 

1 ° gedaan zijn bij eenparigbeid van de aanwezige stemgerecbtige !eden, 
waaronder minstens een vertegenwoordiger van de scbipperij en een 
vertegenwoordiger van de verladers; 

2° goedgekeurd zijn door de Minister (72); 

724. Het voorstel dat aan deze voorwaarden voldoet, wordt onmiddellijk 
meegedeeld aan de D.R.B., die bet zonder verwijl ter kennis van de belang
bebbende brengt, door aanplakking in de beurtbevracbtingskantoren. 

725. Indien in de scboot van bet gewestelijk vracbtencomite de eenparig
beid van de aanwezige stemgerecbtigde !eden, zoals bierboven uiteengezet, 
niet verworven wordt, zal de verlader de aanvraag kunnen bernieuwen, na 
een termijn van minstens dertig dagen te rekenen vanaf de datum van bet 
onderzoek van de eerste aanvraag door bet gewestelijk vracbtencomite (art. 
4). lngeval bet onderzoek van de bernieuwde aanvraag evenmin tot een een
parig voorstel van bet gewestelijk vracbtencomite leidt, beslist de Minister, 
binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de datum van bet laatste on
derzoek van de aanvraag, of deze laatste tot de beurtrol toegelaten wordt 
of geweigerd wordt, en in bet eerste geval, tegen welke prijs (art. 5). 

72. Nochtans, indien de Minister binnen de 7 kalenderdagen die volgen op de datum van het eenparig 
voorstel geen blijk heeft gegeven van zijn bezwaar, wordt zijn goedkeuring als verworven beschouwd. 
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726. In dringende of uitzonderlijke gevallen, mag de Commissaris van de 
D.R.B. de aanvraag tot de beurtrol toelaten. Hij zal het gewestelijk vrach
tencomite over zijn beslissing inlichten bij de eerstvolgende zitting ervan. 
Die beslissing zal de verhuring op termijn of de bevrachting voor achter
eenvolgende reizen slechts mogen toestaan voor een duur die zestig dagen 
niet te boven gaat. Bij voorkomend geval, zal de beslissing mogen verlengd 
worden per termijnen van dertig dagen, in afwachting van het resultaat van 
de bovenbeschreven procedure (art. 6). 

4. De vrachttarifering. 

4.1. Procedure. 

4.1.1. De bevoegde instanties. De vrachtencomites. 

727. De vracht- en huurprijzen, alsmede alle andere voorwaarden waarte
gen de bevrachtingen en verhuringen door bemiddeling van de bevrachtings
kantoren tot stand gekomen, verplicht moeten worden afgesloten, worden 
vastgesteld door de Minister van Verkeerswezen (art. 6 D.R.B.), die echter 
zijn bevoegdheid mag overdragen op de Regeringscommissaris van de D.R.B. 
(73). Het is overigens de taak van de D.R.B. om te waken over de stipte 
toepassing door de belanghebbenden van deze vastgestelde vracht- en huur
prijzen (art. 2, lid 2 D.R.B.). 

728. Art. 6 D.R.B. voorziet in de oprichting van raadgevende comites, wier 
advies door de Minister kan worden ingewonnen n.a.v. de bepaling van de 
vracht- en huurprijzen alsmede alle andere voorwaarden waartegen de be
vrachtingen en verhuringen, tot stand gekomen door bemiddeling van de 
beurtbevrachtingskantoren, verplicht moeten worden afgesloten. Deze raad
gevende comites worden vrachtencomites genoemd (74). 
Naast 2 gewestelijke vrachtencomites (75), een te Antwerpen en een afwis
selend zetelend te Luik en te Charleroi, heeft men een nationaal vrachten-

73. art. 4 K.B. nr. 173 30 december 1982. Opzet van deze delegatie was de logheid van de administratieve 
procedure te vermijden wanneer deze te strikt is. Bovendien werd deze delegatie nuttig geacht in het kader 
van de zorg voor een gezonde promotie van het vervoer langs de waterwegen. 

74. art. I M.B. 20 december 1974 houdende aantal, samenstelling en werking van de raadgevende comites 
voorzien bij artikel 6 van de bij!age tot het koninklijk besluit van 3 december 1968 houdende omwerking 
van het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, B.S., 15 januari 1974. Hiernagenoemd M.B. 
20 december 1974. 

75. art. 2, lid I M.B. 20 december 1974. Aanvankelijk waren er vier regionale vrachtencomites, respectie
velijk te Antwerpen, Hasselt, Luik en Charleroi. Zie desbetreffend M.B. 24 januari 1968 houdende aantal, 
samenstelling en werking van de raadgevende comites voorzien bij artikel 6 van de besluitwet van 12 decem
ber 1944, houdende oprichting van een Dienst voor Regeling der Binnenvaart, B.S., 25 april 1968. 
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comite te Brussel (76), dat bevoegd is voor alle kwesties van nationaal be
lang alsmede diegene die het territoriaal bevoegdheidskader van de regio
nale vrachtencomites overstijgen (77). 

729. Het gewestelijke vrachtencomite Antwerpen is op zijn beurt bevoegd 
voor alle zaken van gewestelijke aard in verband met de bevaarbare water
wegen die ressorteren onder de territoriale bevoegdheid van de beurtbevrach
tingskantoren van Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Brussel, Kortrijk, Gent, 
Mo!, Nieuwpoort, Maasmechelen en Hasselt (78). Het gewestelijk vrach
tencomite Luik-Charleroi heeft een gelijkaardige bevoegdheid met betrek
king tot de beurtbevrachtingskantoren van Luik, Namen, Charleroi, 
Lessines, Mons en Tournai (79). 

730. Deze vrachtencomites worden geleid door een voorzitter ofdiens plaats
vervanger, die beiden benoemd worden bij M.B. (80). De voorzitters van 
de gewestelijke vrachtencomites duiden hun secretaris aan binnen de schoot 
van het lokaal personeel van de D.R.B. (81). De secretaris van het natio
naal vrachtencomite wordt door de voorzitter ervan gekozen uit het perso
nee1,¥an het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (82). Naast 
een voorzitter en een secretaris bestaan de gewestelijke vrachtencomites uit 
18 leden of hun plaatsvervangers, alien met stemrecht (83), en het nationaal 
vrachtencomite uit 26 !eden of hun plaatsvervangers, eveneens alien met stem
recht (84). Binnen het ledenaantal geldt pariteit tussen de vertegenwoordi
gers van de verladers en van de schippers (85). De !eden worden overigens 
bij M.B. benoemd, na raadpleging van de meest representatieve organisa
ties van verladers en van de schipperij (86). 

76. art. 5, lid I M. B. 20 december 1974. 
77. art. 5, lid 4 M.B. 20 december 1974. Voor de huidige samenstelling van het nationale en de geweste

lijke vrachtencomites, zie: M.B. 6 januari 1988 houdende benoeming van de voorzitters en de !eden van 
de vrachtencomites, B. S., 27 januari 1988. De minister van economische zaken mag bij het centraal vrach
tencomite overigens een afgevaardigde aanduiden om de werkzaamheden ervan te volgen (art. 5, lid 2 M.B. 
20 december 1974). Bovendien mogen steeds 2 afgevaardigden van de Syndikale Belgische Kamer van Bin
nenvaartbevrachters, met raadgevende stem de vergaderingen bijwonen van de drie vrachtencomites (art. 
7, lid 2 in fine M.B. 20 december 1974). 

78. art. 2, lid 2 M.B. 20 december 1974. 
79. art. 2, lid 3 M.B. 20 december 1974. 
80. art. 4, lid I en art. 6, lid I M.B. 20 december 1974. 
81. art. 4, lid 1 in fine M.B. 20 december 1974. 
82. art. 6, lid I M.B. 20 december 1974. 
83. art. 3, lid I M.B. 20 december 1974, gewijz. door het M.B. 15 februari 1980 tot wijziging van het 

ministerieel besluit van 20 december 1974, B.S., 7 maart 1980. 
84. art. 5, lid I M.B. 20 december 1974, gewijz. door M.B. 14 september 1977 tot wijziging van het mi

nisterieel besluit van 20 december 1974, B.S., I oktober 1977. 
85. art. 3, lid I in fine en art. 5, lid I in fine M.B. 20 december 1974. 
86. art. 4, lid 2 en art. 6, lid 2 M.B. 20 december 1974. Op te merken valt dat al deze mandaten onbezol

digd zijn, al is wel een vergoeding voor vacatie en verplaatsingskosten voorzien, waarvan het bedrag door 
de Minister word! bepaald. De kosten hiervan worden door de D.R.B. gedragen (art. 9 M.B. 20 december 
1974). 
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731. De vrachtencomites geven aan de minister een met redenen omkleed 
advies over alle vraagstukken die tot hun opdracht behoren en die hen het
zij door de voorzitter, hetzij door een lid worden voorgelegd (87). De voor
zitters regelen de werkzaamheden van de comites en kunnen te raadgevende 
titel beroep doen op alle deskundigen of personen wier advies nuttig zou 
geacht worden (88). 

4.1.2. De gewone procedure. 

732. Elk voorstel met betrekking tot vrachtprijzen, huurprijzen voor sche
pen en bevrachtingsvoorwaarden kan aanhangig worden gemaakt bij het ge
westelijk vrachtencomite, binnen de perken van zijn territoriale bevoegdheid 
(89). De commissaris van de D.R.B. of zijn gemachtigde kan dit voorstel 
goedkeuren voorzover het aan volgende voorwaarden voldoet (90): 

1. het moet ten minste een tweederde meerderheid van stemmen bekomen 
zowel van de aanwezige stemgerechtigde vertegenwoordigers van de 
schipperij als van de verladers (91). 

2. het moet betrekking hebben op trafieken waarvan de plaatsen van ver
trek gelegen zijn binnen de grenzen van de territoriale bevoegdheid van 
het comite. 

3. het moet een toepassingsduur voorzien van ten hoogste een jaar, gere
kend van datum tot datum (92). 

4.1.3. De bijzondere procedure. 

733. Een bijzondere procedure is voorzien voor het geval een voorstel niet 
het vereiste aantal stemmen heeft bekomen, alsmede voor trafieken die de 

87. art. 7, lid I M.B. 20 december 1974. 
88. art. 7, lid 2 M.B. 20 december 1974. 
89. art. 8, par. I M.B. 20 december 1974 zoals gewijzigd door art. I, lid 2 M.B. IO mei 1985 tot wijziging 

van hec ministerieel besluit van 20 december 1974 houdende aancal, samenscelling en werking van de raad
gevende comites, voorzien bij artikel 6 van de bijlage tot het koninklijk besluic van 3 december 1968 hou
dende omwerking van hec statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, B.S .. 25 mei 1985. 

90. art. 8, par. 2 M.B. 20 december 1974 zoals gewijzigd door art. I, lid 3 M.B. 10 mei 1985. In de oor
spronkelijke regeling van hec M.B. van 20 december 1974 werd de goedkeuring door de minister verleend. 
Bovendien waren de voorwaarden ruimer. Het voorstel mocht geen wijzigingen van vrachc- of huurprijzen 
inhouden waardoor deze vrachc- of huurprijzen op bedragen werden gesceld, die meer dan 30 t.h. afweken 
van he! algemeen vrachtenpeil of de huurprijzen vastgesceld bij in hec Belgisch Scaacsblad bekendgemaakc 
M.B. Bovendien moesc hec voorscel aan de Minister ter goedkeuring wordcn voorgelegd ten minsce twee 
vrije dagen voor de voorgescelde datum van inwerkingtreding. 

91. Aanvankelijk was vereisc dat het voorstel gedaan was bij eenparigheid van de aanwezige scemgerech
cigde lcden, waaronder minstens een vertegenwoordiger van de schipperij en een vertegenwoordiger van de 
verladc" (tic: art. 8, lid I M.B. 24 januari 1968). 

92. In de oorspronkelijke regeling van hec M.B. van 20 december 1974 was ccn bcperkcerc cocpas;ings
duur vooT1.icn, die echtcr nice minder mochc bedragcn dan 15 dagen en nice )anger mag zijn dan drie maan
c.Jcn, gcrckcnd van datum tot datum. Dcze maximumtermijn mag echtcr vcrlengd worden tol CCn jaar, 10 

hcc ccn crafiek becrefc die door hct vrachcencomice als belangrijk word! aangcduid. 
93. arc. 8 bis M.B. 20 decembcr 1974 zoah ingcvocgd door M.B. 10 mci 1985. 
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duur van zes maanden niet overschrijden (93). In die hypothesen is de 
commissaris van de D.R.B. of zijn gemachtigde bevoegd tot het goedkeu
ren van elke overeenkomst met betrekking tot vrachtprijzen, huurprijzen 
en bevrachtingsvoorwaarden, die beantwoordt aan de volgende voor
waarden: 

I. voorzien in een toepassingsduur van ten hoogste zes maanden, gerekend 
van datum tot datum. 

2. ondertekend zijn door: 

a) een behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger van de opdrachtgever 
van het transport of van de verlader. 

b) een werkend of een plaatsvervangend lid, vertegenwoordigers van 
de verladers bij het gewestelijk vrachtencomite. 

c) drie werkende of plaatsvervangende leden, vertegenwoordigers van 
de schipperij in hetzelfde vrachtencomite en ieder behorend tot een 
onderscheiden beroepsorganisatie. 

3. betrekking hebben op een trafiek: 

a) uit te voeren binnen de grenzen van het Rijk, door bemiddeling van 
de Dienst voor Regeling der Binnenvaart. 

b) waarvan de vertrekpunten gelegen zijn binnen de grenzen van de 
territoriale bevoegdheid van het gewestelijk vrachtencomite waarvan 
de leden bedoeld bij 2 b en c deel uitmaken. 

734. Bij het einde van hun termijn kunnen de beslissingen op grand van de
ze bijzondere procedure genomen verlengd warden zowel volgens de regels 
van de gewone procedure als volgens de regels van de bijzondere procedure 
(94). Zo de verlenging omwille van proceduriele redenen van administratie
ve aard niet tijdig uitgevoerd kan warden volgens een van beide procedu
res, is de commissaris van de D.R.B. bevoegd de beslissingen volgens de 
bijzondere procedure tot stand gekomen, te verlengen door middel van een 
gemotiveerde beslissing voor een maximumtermijn van drie maanden (95). 

735. Volledigheidshalve weze opgemerkt dat de beslissingen tot goedkeu
ring van een voorstel of van een overeenkomst opgesteld tussen 25 mei 1983 
en 25 mei 1985 en met betrekking tot vrachtprijzen die meer dan 30% van 
het algemeen vrachtenpeil afwijken, toepasselijk blijven voor zover het voor
stel of de overeenkomst aan een van de twee volgende voorwaarden beant
woordt (96): 

94. art. 8 quater. par. 1 M.B. 20 december 1974, ingevoegd bij M.B. 30 december 1987 tot wijziging van 
het ministerieel besluit van 20 december 1974, B.S., 12 januari 1988. 

95. art. 8 quater, par. 2 M.B. 20 december 1974, ingevoegd door het M.B. 30 december 1980. 
96. art. 8 quinquies M.B. 20 december 1974, ingevoegd door het M.B. 10 mei 1985 tot wijziging van het 

ministerieel besluit van 20 december 1974, B.S., 25 mei 1985. 
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- ofwel ten minste een tweederde meerderheid van stemmen hebben beko
men zowel van de aanwezige stemgerechtigde vertegenwoordigers van 
de schipperij als van de verladers; 

- ofwel ondertekend zijn door: 

a) een behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger van de opdrachtgever 
van het transport of van de verlader. 

b) een werkend of een plaatsvervangend lid, vertegenwoordigers van de 
verladers bij het gewestelijk vrachtencomite. 

c) drie werkende of plaatsvervangende !eden vertegenwoordigers van de 
schipperij in hetzelfde vrachtencomite en ieder behorend tot een on
derscheiden beroepsorganisatie. 

4.1.4. Kennisname van de vrachttarieven. 

736. Welke procedure ook gevolgd wordt, de getroffen beslissing wordt ter 
kennis gebracht van de directeur-generaal van het Bestuur van het Zeewe
zen en van de Binnenvaart alsmede van de voorzitter van het gewestelijk 
vrachtencomite, die ze meedeelt aan de !eden (97). Ze wordt geafficheerd 
in de lokalen van de D.R.B. (98). De getroffen beslissing kan steeds door 
de Minister geschorst worden (99). Bovendien is de mogelijkheid voorzien 
om de getroffen beslissingen, volgens een van bovengenoemde procedures 
bij het einde van hun termijn te verlengen (100). 

4.2. Het algemeen vrachtenpeil. 

4.2.1. Uitgangspunt. 

737. Voor de bepaling van de huidige vracht- en huurprijzen wordt uitge
gaan van de vrachtenbarema's die in 1953 werden vastgelegd (101), en laatste
lijk werden gewijzigd bij M.B. van 27 december 1989 (102) (103). Als centrale 
regel daarbij geldt dat de verlader bij de aanvraag om scheepsruimte bij de 
beurtbevrachtingskantoren van de D.R.B. een vrachtprijs moet aanbieden 

97. art. 8, par. 3 M.B. 20 december 1974 zoals gewijzigd bij M.B. 10 mei 1985. 
98. art. 8, par. 2 in fine M.B. 20 december 1974 zoals gewijzigd door M.B. 10 mei 1985. 
99. art. 8, par. 2 in fine M.B. 20 december 1974 zoals gewijzigd door M.B. 10 mei 1985. 

100. art. 8 quater M.B. 20 december 1974 zoals ingevoegd door M.B. 10 mei 1985. 
101. M.B. 29 september 1953 houdende vaststelling van de vrachten en huurprijzen, alsmede hun toepas

singsvoorwaarden, voor elk door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart afgesloten 
bevrachtings- of huurcontract, B.S., 1 oktober 1953. 

102. M.B. 27 december 1989 houdende wijziging van de algemene toepassingsvoorwaarden van de vrach
tenbarema's van de Dienst voor Regeling der_Binnenvaart (uitgaven 1953), B.S., 2 februari 1990. 

103. Deze 'vrachtenbarema's (uitgave 1953)' kunnen in alle kantoren van de D.R.B. worden geraadpleegd 
(art. I M.B. 29 september 1953). 
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die minstens gelijk is aan 90% van het algemeen vrachtenpeil (104). 

738. De aangeboden vrachtprijs mag niet gewijzigd worden tijdens eenzelf
de naamafroeping van de schepen. Na twee vruchteloze naamafroepingen 
op een bevrachtingszitting, mag de verlader een bevrachtingsovereenkomst 
afsluiten buiten de beurtrol en aan een door de partijen vrij overeen te ko
men vrachtprijs (alsook andere bevrachtingsclausules), mits naleving ech
ter van volgende voorwaarden (105): 

a) de vrachtprijs, aangeboden bij de laatste naamafroeping, moet minstens 
gelijk zijn aan het algemeen vrachtenpeil. 

b) het bevrachtingskantoor moet er voorafgaandelijk van in kennis gesteld 
worden dat de. onvoldaan gebleven tonnemaataanvraag ingetrokken is. 

c) het bevrachtingskontrakt moet voor de aanvang van de tweede daarop
volgende bevrachtingszitting en in elk geval voor ieder begin van uitvoe
ring, ter visering aan de D.R.B. worden voorgelegd. 

d) de overeengekomen vrachtprijs en voorwaarden, ondertekend door alle 
partijen, zullen gedurende minstens drie vrije dagen, zondagen en wet
telijke feestdagen niet inbegrepen, in het betrokken bevrachtingskantoor 
worden uitgehangen. Te dien einde zal door de verlader aan dit bevrach
tingskantoor een door alle partijen ondertekend afschrift van de bevrach
tingsovereenkomst worden afgegeven. 

739. Bovenstaande regeling is niet alleen van toepassing op de vrachtprij
zen voor vervoer, maar tevens op de Jig- en huurprijzen (106). De in de vrach
tenbarema's 1953 vermelde vrachtprijzen zijn bovendien onderworpen aan 
een aantal algemene toepassingsvoorwaarden. In concreto houden deze 
laatste een correctie in op de basisvrachtprijzen. Deze algemene toepassings
voorwaarden zijn opgenomen in de bijlage bij dit hoofdstuk. 

4.2.2. Algemeen vrachtenpeil voor het vervoer van goederen. 

740. Thans beantwoordt het algemeen vrachtenpeil aan de vrachtprijzen van 

104. art. I, lid I M.B. 6 oktober 1967 betreffende de werking van de beurtbevrachtingskantoren van de 
Dienst voor Regeling der Binnenvaart, B.S., 17 oktober 1967. 

105. art. 2 M.B. 6 oktober 1967. 
106. art. I M.B. 28 juli 1970 betreffende de werking van de beurtbevrachtingskantoren van de Dienst 

voor Regeling der Binnenvaart, B.S., 11 november 1970. 
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de vrachtenbarema's van de D.R.B., verhoogd met (107): 

1° voor de transporten, uitgezonderd de plaatselijke transporten met ver
minderde globale laad- en lostijd, «vletwerk» genoemd (zie verder): 
- 898% wanneer zij 25 Bef. niet overschrijden; 
- 668% wanneer zij 25 Bef. overschrijden, terwijl het bedrag dat ver-

kregen wordt door toepassing van dit percentage, zelf verhoogd wordt 
met een vaste som van 57 ,50 Bef. 

2° voor de plaatselijke transporten met verminderde globale laad-en los
tijd, «vletwerk» genoemd: 
- 878% 

741. Voor een aantal transporten zijn echter andere verhogingspercentages 
van toepassing: 

1. transporten andere dan de plaatselijke transporten met verminderde 
globale laad- en lostijd, «vletwerk» genoemd. 

1.1. transporten waarvan de basisvracht 25 Bef. overschrijdt: 

a) bevrachtingscontracten betreffende het vervoer van ijzererts en 
bakstenen: 
- 566%, terwijl het bedrag verkregen bij toepassing van dit per

centage, zelf verhoogd wordt met een vaste som van 41,50 Bef. 

b) bevrachtingscontracten betreffende het vervoer van natuurzand 
van de soorten die gewoonlijk in het bouwbedrijf gebruikt war
den en van rolstenen en grint uit rivieren of groeven in aangeslib
de gronden, gebroken of niet: 
- 628%, terwijl het bedrag verkregen bij toepassing van dit per

centage, zelf verhoogd wordt met een vaste som van 13,50 Bef. 

c) bevrachtingscontracten betreffende het vervoer van wit industrie
zand en van breuksteen tot een maximumgewicht van 200 kg. per 
stuk en kunstzand voortkomend van het breken van gave en harde 
niet schilferige porfier-, kwartsiet, zand- en kalksteen: 
- 633%, terwijl het bedrag verkregen bij toepassing van dit per

centage, zelf verhoogd wordt met een vaste som van 54,50 Bef. 

1.2. transporten waarvan de basisvracht 25 Bef. niet overschrijdt: 

107. art. I M.B. 27 december 1989 betreffende he! algemeen vrachtenpeil en de bijzondere vrach
tenpeilen van toepassing op de door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart geslo
ten bevrachtings- of huurcontracten met betrekking tot het vervoer of de opslag van goederen binnen 
de grenzen van het Rijk, B.S., 27 januari 1990. 
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a) bevrachtingscontracten betreffende het vervoer van ijzererts en 
bakstenen: 
- 7320Jo 

b) bevrachtingscontracten betreffende het vervoer van natuurzand 
van de soorten die gewoonlijk in het bouwbedrijf gebruikt worden 
en van rolstenen en grint uit rivieren of groeven in aangeslibde 
gronden, gebroken of niet: 
- 6820Jo 

c) bevrachtingscontracten betreffende het vervoer van wit industrie
zand en van breuksteen tot een maximumgewicht van 200 kg. 
per stuk en kunstzand voortkomend van het breken van gave en 
harde niet schilferige porfier-, kwartsiet, zand- en kalksteen: 
- 851 OJo 

2. Plaatselijke transporten met verminderde globale laad- en lostijd, 
«vletwerk» genoemd: 

a) bevrachtingscontracten betreffende het vervoer van ijzererts en 
bakstenen: 
- 7150Jo 

b) bevrachtingscontracten betreffende het vervoer van natuurzand 
van de soorten die gewoonlijk in het bouwbedrijf gebruikt worden 
en van rolstenen en grint uit rivieren of groeven in aangeslibde 
gronden, gebroken of niet: 
- 6560Jo 

c) bevrachtingscontracten betreffende het vervoer van wit industrie
zand en van breuksteen tot een maximumgewicht van 200 kg, per 
stuk en kunstzand voortkomend van het breken van gave en harde 
niet schilferige porfier, kwartsiet, zand- en kalksteen: 
- 8320Jo 

4.2.3. Algemeen vrachtenpeil om te liggen en huurprijs. 

742. Hiervoor gelden de hiernavolgende basisprijzen, verhoogd met 8270Jo 
(108): 

108. art. 2 M.B. 19 januari 1987 betreffende het algemeen vrachtenpeil en de bijzondere vrachtenpeilen 
van toepassing op de door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart gesloten bevrachtings
of huurcontracten met betrekking tot het vervoer of de opslag van goederen binnen de grenzen van het 
Rijk, B.S., 3 februari 1987. 
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tot en met 17 5 ton scheepsruim te ( 109) 
(met minimum 180 F per dag) 

meer dan 175 t. tot en met 275 t. scheepsruimte 
meer dan 275 t. tot en met 375 t. scheepsruimte 
meer dan 375 t. tot en met 500 t. scheepsruimte 
meer dan 500 t. tot en met 650 t. scheepsruimte 
meer dan 650 t. tot en met 850 t. scheepsruimte 
meer dan 850 t. scheepsruimte 

per ton 
en per dag 

F 1,20 

1,00 
0,80 
0,75 
0,70 
0,65 
0,625 

743. Voor houten schepen geldt 850/o van de bovengenoemde prijzen, voor 
motorschepen daarentegen is er een toeslag van 300/o per ton en per dag. 
Alle verplaatsings- en reiskosten (sleeploon, enz.), olie en brandstof zijn voor 
rekening van de huurder. 

744. Het is een algemene regel dat de huurprijs van het schip niet minder 
mag bedragen dan die welke aan het grootste schip van de onmiddellijk 
Jagere tonnageklasse zou toekomen (110). Bovendien gelden bovenstaande 
prijzen enkel voor bevrachtingen om te liggen of verhuringen voor minder 
dan 3 maanden. Voor de contracten, waarvan de duur 3 maanden over
schrijdt, moet een vermindering van 140/o warden toegepast. 

745. lndien bij bevrachting om te liggen de ligtijd niet wordt voorafgegaan 
of gevolgd door een reis en hij geen vijf dagen overschrijdt, wordt de ba
sisprijs met 600/o verhoogd. Indien de Jigtijd vijf dagen overschrijdt, mag 
de totale te betalen prijs niet Jager zijn dan die welke voor kortere ligtijden 
verschuldigd is. 

746. Voor iedere dag werkelijk verblijf op de rede van Antwerpen zijn de 
volgende vergoedingen verschuldigd, met <lien verstande dat een begonnen 
dag voor een hele dag telt: 

Voor schepen met een Jaadvermogen bij volle inzinking: 
Van 450 ton en minder 
Van 451 ton tot 650 ton (kempenaars) 
Van 651 ton en meer 

109. M.B. 29 januari 1974, B.S., 13 januari 1974. 

F. 185,
F. 220,
F. 275,-

110. Voor speciale goederen is echter clausule 7 van de Algemene Toepassingsvoorwaarden der Vrachten-
barema's van toepassing. 
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4.3. Gasolietoeslag. 

747. Bij de vaststelling per reis van de vrachtprijzen moet ook rekening 
worden gehouden met de prijsschommelingen van de motorbrandstof. Om 
deze reden werd, na advies van het Centraal Vrachtencomite, een gasolie
toeslag berekend (l 11), waardoor de vrachtprijs wordt verhoogd met een 
toeslag per vervoerde ton/kilometer (l 12). 

748. Onder gasolieprijs verstaat men de prijs per liter gasolie huisbrand, 
B. T. W. exlusief, bestellingen van ten minste 2.000 liter, vastgesteld door 
het Ministerie van Economische Zaken, geldig op de 2oe van de maand. In
dien op basis van die prijs een nieuwe gasolietoeslag wordt bekomen, zal 
die gasolietoeslag van toepassing zijn voor de bevrachtingen gesloten vanaf 
de eerste <lag van de volgende maand (113). 

749. Per schijf van 0,25 F. stijging of daling van de gasolieprijs, B.T.W. 
exclusief, wordt de gasolietoeslag belnvloed met 0,003092 Bef. per ton/ki
lometer. Voor de bevrachtingen gesloten vanaf 1 januari 1987 wordt de 
gasolietoeslag vastgesteld aan de hand van volgende tabel (114): 

Gasolieprijs per liter 

Tot 5,48 F. 
Van 5,49 F. tot 5,73 F. 
Van 5,74 F. tot 5,98 F. 
Van 5,99 F. tot 6,23 F. 
Van 6,24 F. tot 6,48 F. 
Van 6,49 F. tot 6,73 F. 
Van 6,74 F. tot 6,98 F. 
Van 6,99 F. tot 7,23 F. 
Van 7,24 F. tot 7,48 F. 
Van 7,49 F. tot 7,73 F. 
Van 7,74 F. tot 7,98 F. 
Van 7,99 F. tot 8,23 F. 
Van 8,24 F. tot 8,48 F. 
enz. 

Gasolieprijs per 
ton/kilomter 

0,- F. 
0,003092 F. 
0,006184 F. 
0,009276 F. 
0,012368 F. 
0,015460 F. 
0,018552 F. 
0,021644 F. 
0,024736 F. 
0,027828 F. 
0,030920 F. 
0,034012 F. 
0,037104 F. 

111. M.B. 19 januari 1987 betreffende de vrachtprijzen van de door bemiddeling van de Dienst voor Re· 
geling der Binnenvaart gesloten bevrachtingscontracten met betrekking tot het goederenvervoer binnen de 
grenzen van het Koninkrijk, B.S., 3 februari 1987. 

112. art. I M.B. 19 januari 1987. Voor de toepassing van deze gasolietoeslag is de afstand tussen een 
laadplaats en een losplaats deze die voorkomt in de afstandtabel van de bevaarbare waterwegen, opgesteld 
door de D.R.B. 

113. art. I, par. 3 M.B. 19 januari 1987. 
114. art. 2 M.B. 19 januari 1987. 
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4.4. Het stelsel van bodemtarieven. 

750. Voor bepaalde vormen van vervoer gelden bodemtarieven. Dit bete
kent dat de vracbtprijs door de verlader te betalen voor bet betreffende trans
port niet lager mag zijn dan een bepaald tarief. Dergelijke bodemtarieven 
gelden vooreerst voor bet vervoer per binnenscbip met vertrek uit laadplaat
sen in Belgie en met bestemming naar losplaatsen in Frankrijk, via de 
Belgiscb-Franse grens (115). Voorts is ook bet vervoer van ruwe aardolien 
en vloeibare motorbrandstoffen en stookolien per tankschip in bet Belgiscb 
binnenvaartverkeer aan een stelsel van bodemtarieven onderworpen (116). 
Deze verscbillende bodemtarieven alsmede bun berekeningswijze kunnen op
gevraagd worden bij de D.R.B. 

5. De beursdwang. 

5.1. Het principe van de bevrachting via de beurs. 

751. De Wet op de Rivierbevracbting besteedt geen aandacbt aan de wijze 
waarop de bevracbting en verburing van binnenvaartuigen gescbiedt, maar 
laat dit vrijelijk aan de partijen over. Deze vrijbeid is ecbter niet !anger aan
wezig voor die bevracbtingscontracten en verburingen die onderworpen zijn 
aan bet toerbeurtregime. Voor deze categorie gebeurt de bevracbting en ver
buring op scbippersbeurzen die minstens eenmaal per werkdag zitting bou
den (117). Tot deze zitting bebben slecbts toegang, de eigenaars van de 
ingescbreven scbepen, op vertoon van bun inscbrijvingsbriefje, en de be
vracbters of bun bedienden (art. 6, lid 1 R. W .B.). Op deze zittingen wordt 
de goede orde gewaarborgd door de afgevaardigde van de D.R.B., die de 
zittingen leidt, en die, in geval deze goede orde bedreigd of verstoord wordt, 

115. M.B. 31 december 1975 houdende vaststelling van vrachtprijzen voor het vervoer per binnenschip 
met vertrek uit laadplaatsen in Belgie en met bestemming naar losplaatsen in Frankrijk, via de Belgisch
Franse grens, B.S., JO februari 1976. De bodemtarieven zelf werden vastgesteld bij akkoord van 15 decem
ber 1975. 

116. Deze bodemtarieven zijn opgenomen in bijlage II van het M.B. 30 juli 1981 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardolien en vloeibare 
motorbrandstoffen en stookolien dienen te voldoen, B.S., 14 augustus 1981. Ze werden laatstelijk gewij
zigd door het M.B. 11 december 1984 (B.S., 12 maart 1985). 

117. De zittingen worden thans gehouden op de hiernavolgende dagen en uren: 
- Antwerpen : maandag-vrijdag 11.00 u en 15.00 u. 

: zaterdag 11.00 u 
- Brugge : elke dag vanaf 10.30 u. 
- Charleroi : elke dag vanaf 10.30 u. 
- Gent maandag-vrijdag 10.30 u en 15.00 u 

: zaterdag 10.30 u. 
- Hasse It : elke dag vanaf 11.00 u. 
- Liege : elke dag vanaf 11.00 u. 
- Tournai : elke dag vanaf 10. 30 u. 
lndien een wettelijke feestdag op een vrijdag of een maandag valt, zijn deze kantoren van !Ou tot 12u., 
hetzij op de volgende zaterdag, hetzij op de voorgaande zaterdag, naar gelang van het geval geopend. Er 
wordt een bevrachtingszitting gehouden. 
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de zittingen kan schorsen voor een hernieuwbare termijn van 3 dagen (118). 

752. In ieder beurtbevrachtingskantoor of agentschap wordt een klachten
boek ter beschikking van de scheepseigenaars of bevrachters gehouden. El
ke in dit boek ingeschreven klacht moet ondertekend worden en duidelijk 
naam en adres van de klager vermelden. Belangrijke klachten kunnen 
rechtstreeks en schriftelijk aan het hoofdbestuur van de D.R.B. worden ge
richt. Ongegronde klachten kunnen aanleiding geven tot strafmaatregelen 
(art. 14 R.W.B.). 

5.2. De inschrijvingsprocedure. 

5.2.1. Inschrijvingsvoorwaarden voor het vervoer onderworpen aan de 
wettelijke toerbeurt. 

753. Elk binnenvaartuig kan, om het even of het eigendom is van Belgische 
onderdanen of vreemdelingen, ingeschreven worden op de beurtlijst van een 
bevrachtingskantoor naar keuze, zodra het zich ledig in Belgie bevindt en 
in staat is een lading in te nemen (art. 5, lid 2 D.R.B.) (119). Ofschoon de 
bewoordingen van art. 5, lid 2 D.R.B. eerder wijzen op een facultatieve in
schrijving op de beurtlijsten - 'kunnen ingeschreven worden'-, betreft het 
niettemin een verplichting voor elk vervoer binnen de grenzen van het Rijk 
(120). Deze inschrijving kan persoonlijk of per telefoon aangevraagd wor
den, hetzij door de scheepseigenaar, hetzij door de zetschipper, hetzij door 
een gemachtigde daartoe aangeduid door de scheepseigenaar. De aanvraag 
moet rechtstreeks gericht worden tot het bevrachtingskantoor van het ge
kozen district, met opgave van de plaats, de datum en het uur van lossing 
of van ledig toekomen in Belgie vanuit het buitenland (art. 4, lid 2 R. W .B.). 

754. De aangevraagde inschrijving op de beurtlijst wordt gerangschikt vol
gens datum en uur van lossing of ledig toekomen in Belgie vanuit het bui
tenland (121). Dit tijdstip komt slechts in aanmerking wanneer de inschrijving 

118. De afgevaardigde dient daartoe opdracht te krijgen van de Commissaris, die een dergelijke beslissing 
pas zal treffen op instructie van de Minister van Verkeerswezen (art. 1, lid I en 2 M.B. 17 juli 1969 waarbij 
de werking van de beurtbevrachtingskantoren nader wordt bepaald, B.S., 20 juli 1969). 

119. Om bevracht te kunnen worden moet het schip wel liggen binnen de grenzen van het gekozen be
vrachtingskantoor (art. 4, lid I R.W .B.). 

120. Cass., 16 november 1970, R. W., 1970-71, 1132. Het Hof komt tot dit besluit op grond van een sa
menlezing van art. 5, lid 2 en 3 D.R.B. Een juiste interpretatie m.i.: binnenschepen zijn geenszins verplicht 
zich op de beurtlijsten in te schrijven, maar zo zij een reis binnen de grenzen van het Rijk willen uitvoeren, 
kan dit enkel door bemiddeling van de beurtbevrachtingskantoren, die echter enkel reizen toekennen aan 
schepen die op de beurtlijsten ingeschreven zijn. In graad van beroep was ten onrechte beslist dat enkel 
de schepen die bij de D.R.B. aangesloten zijn de verplichting hebben zich door de beurtbevrachtingskanto
ren te laten bevrachten en dat de andere schepen, die niet aangesloten zijn, in dit verband geen enkele ver
plichting hebben (Corr. Rb. Antwerpen, 15 oktober I969, onuitg.). 

12I. In geval de inschrijving op de beurtlijst gevraagd wordt vooraleer het schip volledig gelost is en in 
staat een nieuwe lading in te nemen, stelt de eigenaar zich bloot aan strafmaatregeien. 
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op de beurtlijst wordt aangevraagd ten laatste daags na lossing of ledig 
toekomen in Belgie. Voigt op de dag van lossing of ledig toekomen in Bel
gie, een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de toegestane 
termijn voor inschrijving op de beurtlijst verlengd tot de eerste werkdag die 
er op volgt (art. 4, lid 3, al. l, 2 en 3 R.W.B.). De schepen waarvan de in
schrijving werd aangevraagd na de toegestane termijn, warden op de eerst
volgende beurtlijst achter het laatst ingeschreven schip ingeschreven en dit 
met inachtneming van datum en uur van lossing of ledig toekomen in Bel
gie. De beurtlijst wordt afgesloten op de eerste vijf dagen van de week, tel
kens te 17 uur. Op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen wordt geen 
beurtlijst opgesteld (art. 4, lid 3, al. 4 en 5 R.W.B.). 

755. Een schip dat, krachtens de wet van 8 juli 1976 moet voorzien zijn van 
een exploitatievergunning, kan slechts op de beurtlijst van een beurtbevrach
tingskantoor van de D.R.B. warden ingeschreven op voorwaarde dat die 
exploitatievergunning aan dat kantoor wordt voorgelegd (122). Om de de
finitieve inschrijving van om het even welk schip op de beurtlijsten te beko
men, moet daarenboven aan volgende voorwaarden warden voldaan (art. 
4, lid 4 R.W.B.): 

l 0 het bevrachtingsboekje moet, te rekenen vanaf datum en uur waarop 
de inschrijving werd aangevraagd, binnen de drie dagen, zaterdagen, 
zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen, warden voorgelegd 
voor schepen die op de beurtlijst ingeschreven warden van het bevrach
tingskantoor van het district waarin zij gelost werden of rechtstreeks 
ledig toekwamen vanuit het buitenland. Voor schepen die op de beurt
lijst warden ingeschreven van een bevrachtingskantoor van een ander 
district dan dit waarin zij werden gelost of rechtstreeks ledig toekwamen 
vanuit het buitenland, geldt dezelfde termijn, vermeerderd met een 
dag voor ieder bevrachtingsdistrict dat moet warden doorgevaren om 
het gekozen district te bereiken. 

2° bij overlegging van het bevrachtingsboekje, moet het schip zich in het 
gekozen bevrachtingsdistrict bevinden. 

3 ° ter voldoening van de aangestelde van het bevrachtingskantoor, dient 
bewezen te warden dat het schip ledig was en in Belgie lag op dag en 
uur in aanmerking genomen voor de rangschikking van de gevraagde 
inschrijving op de beurtlijst. 

756. Na het verstrijken van de in aanmerking te nemen termijn, zal, indien 
de gestelde voorwaarden niet warden geeerbiedigd, de inschrijving op de 
beurtlijst ambtshalve warden geschrapt. Het schip zal terug op de beurtlijst 

122. M.B. 15 april 1977 betreffende de werking der beurtbevrachtingskantoren van de Dienst voor Rege
ling der Binnenvaart. B. S., 6 mei 1977. 
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kunnen worden ingeschreven op dag en uur waarop de inschrijving opnieuw 
wordt aangevraagd (art. 4, lid 5 W.R.B.). 

757. Bovenstaande termijnen kunnen door de directie van het bevrachtings
kantoor worden verlengd indien voor het verstrijken ervan wordt meege
deeld dat het schip werd opgehouden, door herstellingen, ziekte, sterfgeval, 
familiezaken of door overmacht. Het oponthoud moet worden bewezen 
(art. 4, lid 6 W.R.B.): 

a) in geval van herstellingen op of aan de werf: door een attest van in 
herstelling afgeleverd door de werf of de hersteller; 

b) in geval van ziekte: door een doktersattest; 

c) om andere geldige redenen: door een schriftelijke of geloofwaardige 
verklaring. 

758. Wanneer na de inschrijving op de beurtlijst van een bevrachtingskan
toor een ander district wordt gekozen, vervalt de inschrijving in het eerst 
gekozen kantoor bij de aanvraag van een toelating tot ledige verplaatsing. 
Het schip kan worden ingeschreven op de beurtlijst van het nieuwe kantoor 
(art. 4, lid 7 R.W.B.): 

a) zodra de vereiste toelating tot ledige verplaatsing wordt aangevraagd of 

b) indien dit dokument niet tijdig kan worden aangevraagd zodra het 
schip zich in het nieuw gekozen bevrachtingsdistrict bevindt. 

759. Voor elk ingeschreven schip wordt een genummerd inschrijvingsbrief
je afgeleverd. De eigenaar van een bij een bevrachtingskantoor ingeschre
ven schip mag een transport, waarvoor de bemiddeling van het bevrach
tingskantoor niet vereist is, slechts aannemen na het kantoor, waarbij het 
schip ingeschreven is, te hebben verwittigd. Het ledig doen vertrekken van 
een ingeschreven schip mag slechts gebeuren met toestemming van het be
vrachtingskantoor. De eigenaar die een transport aanneemt zonder het be
vrachtingskantoor te hebben verwittigd of die zijn schip ledig doet vertrekken 
zonder toelating, stelt zich bloot aan strafmaatregelen (art. 5, lid 2 R.W.B.). 

760. De eigenaar die de reis aanneemt, geeft zijn inschrijvingsbriefje op het 
beurtkantoor af, dater de naam en het adres opschrijft van de bevrachter, 
die de reis aangeboden heeft, en het afstempelt. Op vertoon van het inge
vulde briefje levert de betrokken bevrachter aan de eigenaar de bevrachtings
overeenkomst of charterpartij af, die door beide partijen moet worden on
dertekend en daarna aan het visum van het bevrachtingskantoor moet wor
den voorgelegd (art. 8, lid l R.W.B.). 

76h Op de volgende bladzijden worden een model van aanmeldingsstrook 
en een uittreksel uit het bevrachtingsboekje weergegeven. 
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AANMELDINGSSTROOK Beurtkantoor: 

MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN 
DIENST VOOR REGELING DER BINNENVAART 

Beurtnummer .... dd ............................... II .. . ... u .............. min. 

Schip: Eigenaar: 

Nat.: . . .. . . Tonnenmaat: ............... Nr. D.R.B. 

Plaats lossing of ledig toegekomen in Belgie: 

dd. ............................ II ................... u ..................... min. 

Ligplaats: 

lnschrijving aangevraagd op: .......... II ............ u. ..... min. 

AANDUIDING VAN DE UIT TE VOEREN REIS 

Laadplaats: 

lading: 

Losplaats: 

door tussenkomst van het bevrachtingskantoor: 

tegen de prijs van : F . . . .. per ton/dag 

Gasolietoeslag 

Laadtijd: 

F/ton betaalbaar op ingeladen gewicht 

Lostijd: 

..... dagen - Liggeld: F 

.... dagen - Liggeld: F 

Aanmelden of laadbereid op: 

Bijzondere voorwaarden: 

............ per dag 

......... per dag 

De ondergetekende eigenaar/schipper/vertegenwoordiger verklaart dat het schip 
geschikt is om het transport der hogervermelde goederen uit te voeren en dat 
dit transport zonder voorbehoud wordt aangenomen. 

De eigenaarlschipperl 
vertegenwoordiger 

Voor akkoord, 

De afgevaardigde van de D.R.B. 



N 
00 
(;.J 

Plaats en datum 

op beurt bevracht 

Reis 
nr. 

UITTREKSEL UIT HET BEVRACHTINGSBOEKJE 

REIS D.R.B. 
Bevrachter document 

nr. 
van naar 

Stempel of handtekening 
van losser 

datum 
en uur 
lossen 



5.2.2. Bijkomende inschrijvingsvoorwaarden voor vervoer naar 
Nederland (123). 

762. Voor de bevrachtingen naar Nederland, die zoals gezien aan een feite
lijke toerbeurt zijn onderworpen, gelden dezelfde regels als hoger uiteenge
zet. Maar bovendien is een aparte beurtlijst voorzien waarop de inschrijving 
van het schip slechts mogelijk is nadat het schip reeds ingeschreven werd 
op de beurtlijst van het gekozen beurtkantoor van de D.R.B. en mits voor
legging van het inschrijvingsbriefje van de D.R.B. De schipper of zijn ge
machtigde is bij het inschrijven op de beurtlijst naar Nederland gehouden 
aan het «Solidariteitsfonds Binnenvaart» I 00,- Bef. te betalen als direkte 
tussenkomst in de administratiekosten (124). 

763. Een schip dat in herstelling is in het buitenland, kan niet in Belgie wor
den ingeschreven op een beurtlijst naar Nederland. Een schip mag overi
gens slechts op een beurtkantoor ingeschreven zijn. Ook schepen die 
voorheen een reis hebben uitgevoerd buiten het Noord-Zuid-bord, worden 
niet ingeschreven. Ter kontrole moeten volgende bewijzen worden voor
gelegd: 

- laatste reis uitgevoerd in het buitenland: boekje D.R.B.; 
- laatste reis uitgevoerd vanuit Nederland: boekje Noord-Zuid of door 

Noord-Zuid afgestempeld bevrachtingskontrakt; 
- indien de laatste reis werd uitgevoerd vanuit Duitsland of vanuit Frank

rijk: het bevrachtingskontrakt of connossement; 
- voor zand- en grindvaarders: het bevrachtingskontrakt of de afrekening. 

764. Als twee verschillende schepen op dezelfde datum en tijd zijn leegge
komen of binnengekomen in Belgie vanuit het buitenland, wordt het schip 
dat het kortst bij het beurtkantoor heeft gelost of langs de dichtstbijgelegen 
grens in Belgie is binnengekomen, eerst ingeschreven. De schepen die voor 
de beurszitting zijn ingeschreven, worden afgeroepen en komen op deze 
beurszitting in aanmerking voor een reis voor de schepen die zelf vroeger 
zijn leeggekomen of binnengekomen in Belgie, maar die nog niet ingeschre
ven zijn. 

765. Verschillende inschrijvingstermijnen zijn voorzien: 

- voor schepen die op de beurtlijst ingeschreven worden van het beurt
kantoor van het district waarin zij gelost werden of rechtstreeks toe-

123. Voor dit vervoer is door de V.Z.W. «Solidariteitsfonds Binnenvaart» een afzonderlijk beursregle
ment uitgewerkt dat een aantal bij komende bepalingen voorziet. 

124. Deze 100,-Bef. wordt bij bevrachting in mindering gebracht op de bijdrage die de schippers aan het 
«Solidariteitsfonds Binnenvaart» betalen en is niet terugvorderbaar. De hoogte van de bijdrage wordt vast
gesteld door de raad van beheer van de V .Z. W. Solidariteitsfonds en bedraagt voor het vervoer naar Neder
land 0,750/o. 
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kwamen vanuit het buitenland: binnen de 3 dagen (zaterdag, zondag en 
wettelijke feestdagen niet inbegrepen). 

- voor schepen die op de beurtlijst worden ingeschreven van een beurt
kantoor van een ander distrikt dan dat waarin zij werden gelost, of voor 
schepen die rechtstreeks ledig toekwamen uit het buitenland: binnen de 
3 dagen (zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen niet inbegrepen), ver
meerderd met een dag voor ieder beurtkantoordistrikt dat moet worden 
doorgevaren om het gekozen distrikt te bereiken. 

- zo deze voornoemde termijnen verstreken zijn, zal het schip op de beurt
lijst worden ingeschreven op de dag waarop de inschrijving wordt aange
vraagd om 00.00 uur. 

- de hierboven vermelde termijnen kunnen worden verlengd indien er een 
attest wordt voorgelegd van herstellingen, ziekte, sterfgeval, familiezaken 
of overmacht. 

- wanneer na de inschrijving op de beurtlijst van een beurtkantoor een 
ander distrikt wordt gekozen, vervalt de inschrijving in het eerst gekozen 
kantoor en kan het schip opnieuw worden ingeschreven op de beurtlijst 
van het laatst gekozen beurtkantoor op datum en uur van zijn telefo
nisch aanmelden. 

766. Onregelmatigheden bij het inschrijven van een schip, zoals vervalsing 
van de tijd van leegkomen, inschrijving op de beurtlijst vanuit het buiten
land of van een nog geladen schip, of welke opzettelijke onjuistheid dan 
ook, worden beschouwd als het benadelen van andere schippers. De in over
treding zijnde schippers stellen zich alsdan bloot aan sancties die door het 
bestuur van de V .Z. W. «Solidariteitsfonds Binnenvaart» kunnen worden 
getroffen, na overleg met de beursmeester. 

767. Op de beurszitting gebeurt de afroep door het aflezen van de scheeps
naam volgens de beurt van inschrijving. De schipper kan nummeren op een 
op het bord vermelde reis, wanneer zijn schip wordt afgeroepen. De reis 
wordt dan door de beursmeester doorgehaald en deze vermeldt dan de naam, 
datum en uur van inschrijving van het bevrachte schip op het bord. Het be
vrachte schip wordt dan ook onmiddellijk uit de inschrijvingslijst genomen. 

5.3. De aanbodprocedures. 

5.3.1. De gewone aanbodprocedure. 

768. De bevrachters of hun bedienden geven het bevrachtingskantoor me
dedeling van de scheepsaanvragen, naargelang zij deze van de verladers ont
vangen. Op de bevrachtingszitting worden deze aanvragen in volgorde van 
hun mededeling, ingeschreven op een bord, met aanduiding van de vracht, 
van de naam van de bevrachter en, in voorkomend geval, van de bijzondere 
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voorwaarden van de reis (art. 6, lid 2 R.W.B.). 

769. De reizen worden aan de ingeschreven scheepseigenaars aangeboden 
bij naamafroeping en in de orde van hun inschrijving op de beurtlijst 
(art. 6, lid 3 R.W.B.). Na twee vruchteloze naamafroepingen op een be
vrachtingszitting, mag de verlader een bevrachtingsovereenkomst afsluiten 
buiten de beurtrol en aan door de partijen vrij overeen te komen vracht
prijs en bevrachtingsclausules, mits naleving echter van volgende voorwaar
den (125): 

a) de vrachtprijs, aangeboden bij de laatste naamafroeping, moet minstens 
gelijk zijn aan het algemeen vrachtenpeil. 

b) het bevrachtingskantoor moet er voorafgaandelijk van in kennis gesteld 
worden dat de onvoldaan gebleven tonnemaatsaanvraag ingetrokken is. 

c) het bevrachtingskontrakt moet voor de aanvang van de tweede daar
opvolgende bevrachtingszitting en in elk geval voor ieder begin van uit
voering, ter visering aan de D.R.B. worden voorgelegd. 

d) de overeengekomen vrachtprijs en voorwaarden, ondertekend door alle 
partijen, zullen gedurende minstens drie vrije dagen, zondagen en wet
telijke feestdagen niet inbegrepen, in het betrokken bevrachtingskantoor 
worden uitgehangen. Te dien einde zal door de verlader aan dit bevrach
tingskantoor een door alle partijen ondertekend afschrift van de bevrach
tingsovereenkomst worden afgegeven. 

770. De verladers zijn niet verplicht een schip te aanvaarden dat (art. 7 
R.W.B.): 

a) geen mechanische voortstuwingsmiddelen heeft, terwijl zulks gevraagd 
werd of omgekeerd. 

b) niet voorzien is van een deugdelijkheidsbewijs (klopbrief), waaruit blijkt 
dat dit schip geschikt is om de lading te vervoeren waarvoor het werd 
aangeduid. 

c) niet gedekt is door een cascoverzekering. 

d) dat van een andere tonnageklasse is dan gevraagd. 

e) niet met eigen lossingsmiddelen werd voorzien, terwijl de terbeschiking
stelling van een schip voorzien van die middelen gevraagd werd. 

771. Indien echter de toestand het vereist, kunnen de !eiders van de beurt
bevrachtingskantoren schepen voorleggen, die niet voldoen aan bovenge
noemde voorwaarden, echter zonder dat daardoor voor de verladers zekere 

125. art. 2 M.B. 6 oktober 1967. 
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en aanzienlijke bijkomende kosten ontstaan (126). lngeval van betwisting 
beslissen de !eiders van de beurtbevrachtingskantoren onherroepelijk. 

5.3.2. Aanbodprocedure voor uitzonderlijke ladingen. 

772. Voor het vervoer van als uitzonderlijk gekwalificeerde ladingen is, zo
als reeds gezien, een bijzondere regeling voorzien. Weliswaar moeten de sche
pen die dergelijk vervoer verrichten volgens de normale beurtregeling worden 
bevracht (127), maar bovendien worden bijkomende verplichtingen opge
legd wat de tonnemaatsaanvraag betreft. Deze tonnemaatsaanvraag zal alle 
gegevens moeten bevatten om de vervoerder in te lichten omtrent het te la
den stuk: mn. de karakteristieken ervan - lengte, hoogte, breedte, diame
ter, massa in ton- alsmede bijkomende gegevens i.v.m. het aantal 
steunpunten, de belasting per steunpunt en de gewichtsverdeling. 

773. Bovendien moet de tonnemaatsaanvraag klaar en duidelijk het gewenste 
type van schip opgeven, alsmede de benodigde nuttige ruimopening in de 
lengte en breedte zonder obstakels, de noodzaak van ballasttanks zodat het 
schip met eigen middelen kan worden geballast, de vasthechtingspunten in 
het schip om de stukken vast te maken en de wijze van constructie van de 
bodem (128). Het aan te duiden schip zal aan alle gestelde voorwaarden moe
ten voldoen. 

774. De aanvraag zal tevens de laad- en losplaats, de totale te laden tonne
maat, de vrachtprijs en de laad- of melddatum moeten vermelden. Indien 
de verlader het wenst kan een voorafgaandelijke bekendmaking van het trans
port gebeuren door vermelding op een afzonderlijk bord, met de bedoeling 
gelnteresseerde vervoerders tijdig op de hoogte te kunnen brengen. De ei
genlijke tonnemaatsaanvraag kan dan te gepasten tijde worden ingediend 
op het kantoor van het district waar de betrokken laadplaats is gelegen. 

775. Zoom bepaalde redenen - bv. zodanig uitzonderlijk karakter van het 
stuk dat het benodigde schip moeilijk te vinden is, of de nodige aanpassing 
of ombouw van het schip - de bevrachting niet volgens de strikte regels van 
de reglementering mogelijk of wenselijk is, zal de tonnemaatsaanvraag ter 

126. M.B. 5 augustus 1953, B.S., 8 augustus 1953. 
127. art. I M.B. 17 november 1987 - Bevrachtingsregime voor ladingen waarvan het vervoer wegens hun 

omvang, gewicht of vorm als uitzonderlijk dient te worden beschouwd. Dit bevrachtingsregime werd reeds 
gedeeltelijk uiteengezet onder punt 3.e.3. van dit hoofdstuk. Om de duidelijkheid te bevorderen werd er 
voor geopteerd deze tekst hier te hernemen met aanvulling van de specifieke bepalingen voor de aanbodpro
cedure. 

128. Teneinde te kunnen beoordelen of een schip voldoet aan de in de tonnemaatsaanvraag vermelde ei
sen m.b.t. de wijze van constructie van de bodem, zal aan de classificatiebureaus worden gevraagd of het 
mogelijk is op het klasseringsbewijs te vermelden volgens welk type de bodem is geconstrueerd. Die vermel
ding zou kunnen geschieden volgens een code. 
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inlichting worden vermeld op het bord, waarbij de geinteresseerde vervoer
ders verzocht worden contact op te nemen met de bevrachter met het oog 
op het sluiten van een contract. 

776. Ook in die hypothese moet de tonnemaatsaanvraag volledig, correct 
en gerechtvaardigd zijn. Ze moet o.a. melding maken van de minimum
vrachtprijs en de datum of vermoedelijke datum waarop moet worden ge
laden. In zulk geval zal de reis niet worden toegewezen volgens de beurtrol. 
Wei zal het gesloten contract ter controle en visering moeten worden voor
gelegd aan de D.R.B. en is de normale afhouding op de vracht verschuldigd. 

777. De minimumvrachtprijs voor het betreffende vervoer wordt vastgesteld 
door onderhandeling tussen de opdrachtgever van het vervoer en de verte
genwoordigers van de schipperij. Die prijs kan worden toegepast op voor
waarde dat hij schriftelijk ter kennis wordt gebracht van de Commissaris 
van de D.R.B. of zijn afgevaardigde. Het document terzake moet worden 
ondertekend door twee vertegenwoordigers van de schipperij aangeduid door 
de schippersorganisaties. Zij mogen zich laten vervangen door plaatsvervan
gers, eveneens aangeduid door de schippersorganisaties. Indien geen prijs 
kan worden vastgesteld zal de minimumvrachtprijs voor de betreffende trans
porten worden berekend volgens de bepalingen van de vrachtenbarema's (uit
gave 1953). 

778. De verlader moet bij de aanvraag om scheepsruimte bij de beurtbe
vrachtingskantoren van de D.R.B. een vrachtprijs aanbieden die minstens 
gelijk is aan 85% van het algemeen vrachtenpeil. Hij mag vrij een laad- en 
lostijd aanbieden die korter is dan de voorgeschreven termijn conform art. 
6 van de besluitwet van 12 december 1944 (129). De aangeboden vrachtprijs 
en laad- en lostijd mogen niet gewijzigd worden tijdens eenzelfde naam
afroeping van de schepen. 

779. Een bijzondere bevoegdheid wordt verleend aan de Commissaris, zo 
in een gebied de uitvoering van transporten niet binnen de normale termij
nen kan geschieden. Hij mag aldsdan in het bijzonder volgende maatrege
len nemen (130): 

1 ° in een of verscheidene beurtkantoren en voor de reizen met bestemming 
naar het gebied waar de uitvoering van het vervoer vertraging onder-

129. Art. I lid I M.B. 6 oktober 1967 betreffende de werking van de bevrachtingskantoren van de Dienst 
voor Regeling der Binnenvaart, B.S., 17 oktober 1967. Deze laad- en lostijd is bepaald door het M.B. IO 
april 1963 betreffende de laad- en lostijd en het bedrag van het liggeld voor elk door bemiddeling van de 
Dient voor Regeling der Binnenvaart gesloten bevrachtingscontract. 

130. M.B. 19 februari 1954, B.S .. 5-6 april 1954. 
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gaat, voorrang bij bevrachting verlenen aan de schepen waarvan de 
uitbaters zich verbinden, binnen de 48 uren te rekenen van het ogenblik 
af dat zij ter bestemming ledig aankomen, een in het plaatselijk beurt
kantoor onuitgevoerd gebleven reis te nemen. 

2° het bevrachten voor een zeker aantal opvolgende reizen toelaten. 

3 ° a) de totale of gedeeltelij ke terugbetaling door de verlader toestaan van 
de kosten van een ledige verplaatsing, ondernomen met het oog op 
de uitvoering van een openstaande reis. 

b) in uitzonderlijke gevallen beslissen dat de D.R.B. de kosten voor 
ledige verplaatsing van de schepen, die zich naar het centrum waar 
behoefte aan materiaal bestaat begeven, geheel of gedeeltelijk zal 
terugbetalen en het bedrag en de voorwaarden van die tussenkomst 
vaststellen. 

6. Toezicht en Sancties. 

780. Overtredingen op de bepalingen van het statuut van de D.R.B. en van 
de in uitvoering ervan getroffen reglementen worden gestraft met gevange
nisstraf van 15 dagen tot drie jaar en met een geldboete van 100 tot 100.000 
frank of met een dezer straffen (art. 12, lid l D.R.B.). De ambtenaren en 
agenten vernoemd in art. 101 A.S.R. zijn in het bijzonder belast met het 
opzoeken en vaststellen van deze overtredingen (art. 12, lid 2 D.R.B.). De 
binnenvaartuigen die het voorwerp uitmaken van overtredingen, kunnen door 
deze ambtenaren en agenten opgehouden worden tot beeindiging van de staat 
van overtreding (art. 12, lid 3 D.R.B.). 

781. Daar de besluitwet van 12 december 1944, alsook het K.B. van 3 de
cember 1968, een reglementering inhoudt van het gebruik van de 'wegen 
te water', zijn de politierechtbanken, op grond van art. 138, 6° Sv., bevoegd 
om van de inbreuken op deze reglementering kennis te nemen (131). De be
woordingen «de wegen te water» in de zin van art. 138 Sv. hebben immers 
betrekking op alles wat met het vervoer te water te maken heeft. Het feit 
dat de bepalingen van de besluitwet van 12 december 1944 van zuiver eco
nomische aard zijn, doet daaraan niets af. Ook is zonder belang of derge
lijk vervoer al dan niet als een openbare en geregelde dienst van gemeen
schappelijk vervoer te water kan worden aangemerkt. 

131. Cass .• 26 september 1972, Pas., 1973, I, 93, en Rechtspr. Antw .. 1972, 403. 
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BIJLAGE: ALGEMENE TOEPASSINGSVOORW AARDEN 
DER VRACHTENBAREMA'S 

1. Wanneer de in de barema's vermelde 
vrachtprijzen verhoogd of verlaagd wor
den, dan wordt de daaruit voortkomen
de prijs op de deciem naar boven 
afgerond, met verwaarlozing van de 
breuken van centiemen. 

De vrachtprijzen, die voorkomen in de 
vrachtenbarema's van de D.R.B. voor 
reizen waarvan de vaarweg de sector van 
het Albertkanaal, begrepen tussen de 
sluis van Monsin te Luik en het Straats
burgdok te Antwerpen, in zijn geheel en 
in de een of de andere richting omvat, 
worden met 2 frank verlaagd. 

Anderzijds mag de vracht voor elk trans
port met laadplaats in een der havens op 
het Albertkanaal gelegen in de omgeving 
van Luik of Antwerpen niet hoger zijn 
dan de vracht voor een transport met ver
trek uit Antwerpen of Luik. Zo zal even
eens de vracht voor een transport met 
bestemming van een losplaats gelegen op 
het Albertkanaal niet hoger mogen zijn 
dan de vracht van een transport waarvan 
de reisweg over het gehele Albertkanaal 
loo pt. 

2. Diepgang. De in de barema's vermel
de vrachtprijzen gelden voor de er tegen
over aangegeven diepgang. Wanneer de 
maximum toegelaten diepgang daarvan 
afwijkt, moeten deze vrachtprijzen per 
decimeter verschil minder of meer, ver
hoogd of verminderd worden met een 
procent dat 4% bedraagt voor de eerste 
3 decimeters en 2% voor de volgende de
cimeters; de vermindering van de vracht
prijzen zal nochtans niet geschieden 
boven de grens van 2,50 m die als «voile 
diepgang» aangezien wordt. De verho
gingen of verminderingen waarvan spra
ke in vorige alinea geschieden na 
gebeurlijke toepassing van de passage
outre. De vracht voor een bepaalde 

290 

bestemming mag nochtans niet lager zijn 
dan die welke, onder dezelfde voorwaar
den van diepgang, van toepassing zou 
zijn voor een meer nabijgelegen bestem
ming op de beschouwde vaarweg. Zo ook 
mag de vracht bij vertrek uit een bepaal
de plaats niet lager zijn dan die welke, 
onder dezelfde voorwaarden van diep
gang, van toepassing zou zijn bij vertrek 
uit een dichter bij de bestemming gele
gen plaats. De alzo vastgestelde vracht
prijzen zijn steeds van toepassing, wat 
ook de diepgang weze waarop het schip 
werkelijk geladen werd. 

Overgangsbepaling. 

In de gevallen van toepassing van de hier
na volgende passage-outre, moet, in 
voorkomend geval, aan de aanduiding 
«V.D.» (voile diepgang) van de barema's 
de waarde van 2,40 m toegekend wor
den: 

1. Barema ANTWERPEN 

Schoten (kanaal Dessel/Turnhout/ 
Schoten), St.-Job-in-'t-Goor; 
Merksem-dok 
Lisp, Lier (Nete) 

2. Barema BOOM 

Rumst-Nete, Duffel, Lachenen; 
Rijmenam, Haacht 

3. Barema BRUGGE 

Damme, Oostkerke, Hoeke, West
kapelle-grens; 
Brugge-Stad, Steenbrugge, St.-Mi
chiels, Oostkamp, Beernem, St.-Joris, 
(ten Distel) 

4 ................ . 

5. Barema EISDEN 

Loozen, Tournebride 

6. Barema GENT 

Alie «passage-outre» met uitzonde-



ring van Langerbrugge, Terdonk/Rie- lagere tonnageklasse zou verworven zijn. 
me, Zelzate 

7. Barema LUIK 

Alie «passage-outre» met uitzonde
ring van Herstal Abhooz-Wandre Ca
nal, Haccourt, Lahaye amont (Canal 
Albert) 

8. Barema MOL 

Mol Congo b) Laadplaats Glasfa
briek, Mol Gompel, Olmen; Balen
Wezel, Leopoldsburg/Kerkhoven. 

3. Tonnage der schepen. 

De vrachtprijzen van de barema's gelden 
voor schepen met een'totaal laadvermo
gen bij voile inzinking tussen 251 ton en 
450 ton. Indien op aanvraag van de ver
lader een schip van een andere tonnage
klasse wordt aangewezen, worden vol
gende toeslagen of verminderingen toe
gepast: 

voor schepen met een laadvermogen bij 
voile inzinking: 

4. Onvolledige ladingen. 

Wanneer, op aanvraag van de verlader, 
een schip aangewezen wordt dat meer 
kan laden dan de aangeboden partij, 
wordt de vracht niet op het geladen 
kwantum, doch op 95% van het laadver
mogen op de in aanmerking komende 
diepgang berekend. 

Wanneer een schip bevracht wordt vol
gens deze bepaling of wanneer een schip 
met groter laadvermogen dan de aange
vraagde tonnemaat zich vrijwillig aan
biedt om het bedoeld transport uit te 
voeren, zal het de bevrachter toegelaten 
worden in de overeenkomst het volgen
de te vermelden: 

«De bevrachter behoudt zich het recht 
voor de lading te vergroten in de mate 
van de laadmogelijkheid van het schip 
voor de gevraagde bestemming». 

van 200 ton en minder 
van 201 t tot 250 t 

+ 250Jo 5. Lichte goederen. 
+ IOOJo 

van 251 t tot 450 t basis 
van 451 t tot 650 t (kempenaars) - 60Jo 
van 651 t tot 950 t - 90Jo 
van 951 t en meer - 140Jo 

De toeslagen op de vracht voorzien in bo
venstaande tabel zijn verplicht van toe
passing voor de bevrachtingen afgesloten 
door bemiddeling van het beurtkantoor 
Antwerpen van de D.R.B. Het zijn maxi
ma in de andere gevallen. 

De breuken van een ton worden verwaar
loosd indien zij kleiner zijn dan een hal
ve ton. Zij worden voor een ton gerekend 
indien zij gelijk zijn aan of groter dan een 
halve ton. 

De totale vracht van een schip mag noch
tans niet lager zijn dan die welke, onder 
dezelfde voorwaarden van bevrachting en 
lading, door het grootste schip van de 

Lichte goederen zijn zulke goederen, 
waarvan een volledige lading (met inbe
grip van de deklast) niet toelaat de voile 
diepgang van het schip, resp. de op de 
te bevaren waterwegen toegelaten diep
gang te bereiken. 

Voor een volledige lading lichte goede
ren zonder deklast wordt de vracht be
taald op het werkelijk geladen gewicht 
indien dit niet minder bedraagt dan 950Jo 
van het laadvermogen van het schip op 
de in aanmerking komende diepgang. Be
draagt het geladen gewicht minder dan 
950Jo dan wordt de vracht betaald op een 
tonnemaat gelijk aan het ingeladen ge
wicht vermeerderd met de helft van het 
verschil tussen dit gewicht en het laadver
mogen van het schip op de in aanmerking 
komende diepgang, echter op ten hoogste 
950Jo en ten minste 900Jo van dit laadver
mogen. 
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Voor een volledige lading lichte goede
ren met deklast wordt de vracht betaald 
op het werkelijk geladen gewicht, echter 
minstens op 97 ,5011/o van het laadvermo
gen van het schip op de in aanmerking 
komende diepgang. 

Wordt op aanvraag van de schipper een 
schip aangewezen <lat meer kan laden dan 
de aangeboden partij lichte goederen (on
volledige lading op aanvraag van de 
schipper), dan wordt bovenstaande regel 
toegepast met <lien verstande <lat bij de 
berekening het laadvermogen van het 
schip wordt vervangen door de tonne
maat aangevraagd door de verlader. 

Wordt een dergelijk schip aangewezen op 
aanvraag van de verlader (onvolledige la
ding op aanvraag van de verlader), dan 
is clausule 4 van toepassing. 

5bis. Kolen: Kolen (cokes uitgezonderd) 
worden niet als lichte goederen be
schouwd. Hiervoor gelden de volgende 
bijzondere bepalingen : 

lndien, op verzoek van de verlader, on
der de luiken moet worden geladen, is de 
vracht verschuldigd op een tonnemaat 
minstens gelijk aan 9511/o van het laadver
mogen van het schip op de nuttige diep
gang. 

Indien, op verzoek van de verlader, met 
deklast moet worden geladen, geldt de re
geling i.v.m. de deklast en is de vracht 
verschuldigd op een tonnemaat minstens 
gelijk aan 97 ,5011/o van het laadvermogen 
van het schip op de nuttige diepgang. 

Indien de verlader noch het laden onder 
de luiken, noch het laden met deklast eist, 
is de vracht verschuldigd op het gewicht 
van de lading; indien er, in <lit geval dek
last is, geldt de regel i.v.m. de deklast 
echter, maar is de vracht verschuldigd op 
een tonnemaat gelijk aan 97,5011/o van het 
laadvermogen van het schip op de nutti
ge diepgang. 

Ster. Cokes: De vracht verschuldigd in-
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geval van bevrachting voor vervoer van 
cokes zal berekend worden op het ge
wicht van de lading. De vrachtverhoging 
voor deklast is niet van toepassing. De 
volgende toeslagen op de vracht zijn ver
schuldigd ingeval van bevrachting van 
schepen met een tonnemaat van minder 
dan 651 ton: 

Cokes van een kaliber van 
20 tot 60 mm : I OOJo 
60 tot 80 mm: 1511/o 
meer dan 80 mm: 2511/o 

6. Deklast 

Wanneer de verlader zulks verlangt, is de 
schipper verplicht deklast te zetten tot I 
m. boven het hoogste punt van de den
neboom. De schipper moet het vereiste 
materiaal (behalve dekkleren) ter be
schikking stellen en bij de lading en tos
sing voor het stouwen van de deklast 
medewerking verlenen. De vracht per ton 
wordt met I fr. verhoogd. 

De verplichting tot zetten van deklast 
geldt niet voor schepen, die luidens een 
aanmerking in hun bevrachtingsboekje er 
toe niet geschikt zijn. De verladers van 
met deklast te laden goederen kunnen 
echter niet verplicht worden dergelijke 
schepen te aanvaarden. 

7. Speciale goederen. 

Granen en zaden 
Lichtverstuivende goederen 
In geval van betwisting over de 
toepassing van deze bijs/ag wordt 
het betwiste geval zonder beroep 
beslecht door de Directeur van 
het plaatse/ijk bevrachtings
kantoor van de D.R.B. 

Gerooste kalamine 
Voorwerpen, zwaarder dan 2 
ton en/of !anger dan 12 m. 
Metaalblokken 

Fr. 1,50 
1,50 

2,50 

1,50 
1,50 

Metaalblokken met een stukge-
wicht van meer dan 1.000 kg 3,00 
Niet ijzerhoudende ertsen van 



fabriek naar fabriek 
Kaolin (China klei) 
Boomstammen 
Zout (los) 
Zout (verpakt) 
Natriumcarbonaat (los) 
Turf in half vloeibare toestand 
Ruw pyriet (los) 
Ruw pyriet (verpakt) 
Glasafval (los) 
Glasafval (verpakt) 
Zinkas (los of in zakken) 
Zinkas (in vaten) 
Slakken, gemalen of niet 
Schuimaarde (los) 
Schuimaarde (verpakt) 
Kalkarsenaat (los) 
Kalkarsenaat (verpakt) 
Bariumsulfaat (los) 
Bariumsulfaat (verpakt) 
Fosfaten, nitraten (los) 
Fosfaten, nitraten (verpakt) 
Potas, kalniet, guano (los) 
Potas, kalniet, guano (verpakt) 
Potlood, grafiet, lampzwart 
Asfalt in vaten 
Teermacadam 
Vismeel 
Alie verpakte goederen (hierbo
ven niet genoemd), indien de 
vervoerder aansprakelijk is voor 
het aantal colli. 

0,50 
1,50 
1,50 
3,00 
1,50 
3,00 
3,00 
2,50 
1,50 
2,00 
1,50 
3,00 
2,00 
1,50 
2,00 
1,50 
2,50 
1,50 
2,00 
1,50 
2,50 
1,50 
2,00 
1,50 
3,00 
3,00 
3,00 
1,50 

Ammoniaksulfaat verpakt 1,50 
Niet bijtend ammoniaksul-
faat los 2,50 

Voor bijzonder gevaarlijke, bijtende of 
schadelijke goederen moet de bijslag per 
ton tussen de schipper en de verlader 
overeengekomen worden. Hij mag ech
ter niet lager zijn dan 3,00 Fr. 

Worden inzonderheid als bijzonder ge
vaarlijk, bijtend of schadelijk be
schouwd: 

Zwavel en bijtende zwavelverbindingen, 
bijtende chloorverbindingen, ongebluste 
kalk (los geladen), teer, naphtaline, 
gecreosoteerd hout, gaszuiveringsstoffen, 
ontploffingsstoffen, straatvuil, gezouten 

huiden, cyanamide, beenderen (in ont
binding). 

In geval zulke goederen in ligdagen wor
den bevracht moet de toeslag elke maand 
opnieuw worden betaald. 

Bij gemengde lading is de toeslag voor 
speciale goederen enkele verschuldigd op 
de hoeveelheid werkelijk ingenomen spe
ciale goederen. Die vergoeding zal even
wel op ten minste 25 % van het totale 
laadvermogen van het schip worden be
rekend. 
De hierbovengenoemde toeslagen mogen 
echter niet worden samengevoegd. lndien 
een koopwaar in verscheidene rubrieken 
valt wordt de hoogste bijslag toegepast. 

Verlading van ontaarde granen in de ha
vens van Antwerpen en Gent. 

Een vaste vergoeding van 270,- Fr. ten 
laste van de koopwaar, zal aan de schip
per worden toegekend voor de verlading 
van ontaarde granen. 

8. Verschillende laad- en losplaatsen. 

Wanneer op verschillende plaatsen te la
den en/of te lossen is, wordt voor de gan
se lading de vracht voor de grootste 
afstand berekend. Bovendien wordt voor 
elke bijkomende laad- of losplaats een 
toeslag van 1.000,- Fr. per ton op de gan
se lading verleend. De bewerkingen die 
in eenzelfde haven plaats grijpen gelden 
als een enkele bewerking. Aile verhaal
kosten zijn ten laste van de koopwaar. 

9. Heffingen. 

Aile haven-, sluis- en bruggelden, kaai-, 
dijk- en andere rechten moeten door die 
partij gedragen worden, die ze tot nu toe 
gewoonlijk gedragen heeft. Dit is in re
gel de schipper. Nieuwe heffingen vallen 
ten laste van de verlader wanneer zij we
gens de overslag der goederen geheven 
worden en ten laste van de schipper wan
neer zij wegens het varen of het stillig-
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gen van het schip geheven worden. 

10. opgeheven. 

!! .................... . 

12. Wijzigingen van bestemming. 

I. Het staat de verlader vrij een schip te 
bevrachten voor verscheidene bestem
mingen gelegen in eenzelfde algemene 
richting. De vracht wordt dan berekend 
volgens de bepalingen i.v.m. de verschil
lende laad- en losplaatsen. 

2. Het staat de verlader ook vrij een schip 
te bevrachten met optie voor verscheide
ne bestemmingen gelegen in dezelfde al
gemene richting. De optie moet op de 
aanvraag voor scheepsruimte voorko
men. De toepasselijke vracht zal deze zijn 
voor de uiteindelijke gekozen bestem
ming voor zover de keuze tijdig genoeg 
ter kennis van de schipper werd gebracht 
om alle tijdverlies te vermijden. Is dit niet 
geschied dan kan de schipper de hierna
volgende clausule inroepen (cijfer 3). De 
bevrachtingsovereenkomst dient te bepa
len hoe en op welk ogenblik de keuze der 
bestemming ter kennis van de schipper 
moet gebracht worden. 

3. lngeval een verlader of een bestemme
ling, voor het lossen, de lading van een 
schip geheel of gedeeltelijk wenst door te 
zenden naar een andere bestemmig dan 
die vermeld op de bevrachtingsovereen
komst, is de schipper gehouden het nieuw 
transport uit te voeren, voor zover dit 
technisch mogelij k is. 

Er dient een nieuwe bevrachtingsovereen
komst opgemaakt te worden in de ver
eiste vorm, die klaar vermeldt dat het om 
een herverzending gaat. De vracht voor 
deze nieuwe bevrachting zal bepaald wor
den als volgt: 

De vracht voor deze nieuwe bevrachting 
is 700Jo van de officiele vracht van de dag 
voor het vervoer van de oorspronkelijke 
plaats van bestemming naar de nieuwe 
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plaats van bestemming. 

Indien slechts een gedeelte van de lading 
wordt doorgezonden, is de aldus bepaal
de vracht per ton toepasselijk op de ton
nage die werkelijk doorgezonden wordt, 
vermeerderd met de helft van het verschil 
tussen deze en de tonnage waarop de oor
spronkelijke vracht werd berekend, ech
ter ten minste 800Jo van het laadvermogen 
van het schip op de oorspronkelijke diep
gang. 

In beide gevallen wordt de vrachtbereke
ning voor de eerste reis niet in het minste 
belnvloed door deze voor de nieuwe reis. 

De in de nieuwe bevrachtingsovereen
komst te voorziene lostijd moet dezelf
de zijn als die voorzien in de oorspron
kelijke overeenkomst, verminderd met 
het aantal werkelijk op de oorspronke
lijke plaats van bestemming verstreken 
dagen (<lag van aanrnelding niet inbegre
pen). Zijn alle losdagen reeds verstreken 
op de eerste plaats van bestemming, dan 
begint of herneemt de periode van het lig
geld, de dag volgend op die der aanmel
ding op de nieuwe plaats van bestem
ming. 

De nieuwe bevrachtingsovereenkomst 
moet binnen de 24 uren na het afsluiten 
ter visering voorgelegd worden aan het 
beurtbevrachtingskantoor van het district 
waarin de oorspronkelijke plaats van 
bestemming zich bevindt; de oorspron
kelijke overeenkomst zal voorgelegd wor
den. 

13. IJsclausule. 

Het staat de partijen vrij overeen te ko
men omtrent een vergoeding voor even
tueel stilliggen van het schip wegens ijs. 
Dit facultatief regime is evenwel aan vol
gende verplichte modaliteiten verbonden: 

- De verlader moet in de tonnemaatsaan
vraag vermelden of hi} het voordee/ van 
dit regime toekent. 

- De bevrachtingsovereenkomst moet het 



-akkoord van de partijen vermelden. 

Wanneer een onder dit bijzonder regime 
bevracht schip wordt opgehouden tenge
volge van totale onderbreking van de 
scheepvaart wegens ijs op een sector van 
de te bevaren waterwegen, heeft de schip
per recht op een vergoeding ten laste van 
de koopwaar, gelij k aan de helft van het 
liggeld voor de duur van dit oponthoud. 

De vergoeding is verschuldigd vanaf de 
dag volgend op die, waarop het opont
houd van het schip werd vastgesteld door 
het kantoor van de D.R.B. van het dis
trict waarin het schip zich bevindt. Zij 
houdt op verschuldigd te zijn vanaf de 
dag volgend op die, waarop op dezelfde 
wijze wordt vastgesteld dat het opont
houd van het schip, om de in de voor
gaande alinea aangeduide reden, een ein
de heeft genomen. 

De schipper is er toe gehouden een lig
plaats te kiezen zo dicht mogelijk bij de 
wegens ijs gesloten sector. Indien de reis 
nog geen aanvang heeft genomen, kan de 
vergoeding slechts ten vroegste verschul
digd zijn vanaf de eerste dag na verloop 
van de laadtijd. 

14. Vergoeding voor laden of lossen op 
de rede van Antwerpen. 

Voor elke dag van werkelijk verblijf op 
de rede van Antwerpen van een voor een 
reis bevracht schip, is dezelfde vergoe
ding verschuldigd als die welke voorzien 
is onder de rubriek 'Basisprijs der be
vrachtingen om te liggen en huurprijs' 
voor verblijf op de rede in het geval van 
bevrachtingen om te liggen afgesloten te 
Antwerpen. 

Deze vergoeding mag niet worden samen
gevoegd met die voorzien in hogerbedoel
de rubriek. 
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HOOFDSTUK 6: DE EUROPESE REGLEMENTERING 

1. Overzicht van de uitbouw van een communautaire regeling. 

782. Volgens de artikelen 3e en 74 E.E.G. omvat de activiteit van de Euro
pese Gemeenschappen het tot stand brengen van een gemeenschappelijk ver
voerbeleid. Dit laatste vormt zowel het uitgangspunt als de onvermijdelijke 
voorwaarde voor de daadwerkelijke consolidatie van de interne markt (1), 
waaronder verstaan wordt een ruimte zonder binnengrenzen waarin het 
vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd 
volgens de bepalingen van het E.E.G.- Verdrag (art. 8A E.E.G.) Van dit 
gemeenschappelijk vervoerbeleid was echter, wat de binnenvaart betreft, lan
ge tijd weinig te merken. Aanvankelijk bleef het wetgevend optreden be
perkt tot de uitvaardiging van mededingings- en steunmaatregelen, die niet 
enkel op de binnenvaart betrekking hebben, maar op de verschillende ver
voerssectoren (zie infra). 

783. Een specifiek binnenvaartgericht optreden kwam pas voor het eerst op 
het einde van de jaren '70 ter sprake. Verontrust over de zware moeilijkhe
den waarmee de binnenvaart alsdan te kampen had en geleid door de wens 
hiervoor in communautair verband oplossingen uit te werken, kondigde het 
Europees Parlement op 11 mei 1979 een resolutie af over de mogelijke maat
regelen ter sanering van de binnenscheepvaart (2). Volgende maatregelen 
werden wenselijk geacht: 

- een feitelijke marktobservering, waarbij de schommelingen van vraag 
en aanbod aan scheepsruimte worden vastgesteld en in samenwerking 
met de bevoegde scheepvaartorganisaties, prognoses worden opgesteld 
over de verwachte ontwikkelingen op korte, middellange en lange termijn 
in de binnenscheepvaart. 

- uniforme regels voor de toelating tot het beroep van ondernemer van 
goederenvervoer over de binnenwateren. 

- invoering van een definitief gemeenschappelijk stelsel van scheepsattesten, 
op grond van een geheel van uniforme technische voorschriften waar
aan binnenschepen moeten voldoen. 

- een coherent stelsel voor de oplegregeling, de sloopacties en de toerbeurt
procedure, opdat in bepaalde marktsituaties een negatieve invloed op de 

I. zie: Resolutie 12 september 1986 over liberalisatie en harmonisatie op het gebied van het vervoer. 
P. B .• C. 225 van 13 oktober 1986. 

2. Resolutie 11 mei 1979 over de mogelijke maatregelen ter sanering van de binnenscheepvaart, P.B., 
C. 140 van 5 juni 1979. Hierbij wordt uitgegaan van het standpunt dat het vervoer over de binnenwateren 
gekenmerkt wordt door een conjunctureel en structureel onevenwicht tussen de vraag naar en het aanbod 
van scheepsruimte en dat door de hieruit resulterende afbrokkeling van de vervoerprijzen de binnenvaart· 
ondernemingen met ernstige rentabiliteitsproblemen worden geconfromeerd, waardoor een veroudering ont· 
staat van de vloot, die niet aangepast is aan de moderne eisen van de verladers. 
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vrachttarieven grotendeels verhinderd wordt. 

784. Op enkele uitzonderingen na bleven echter communautaire initiatie
ven vanwege de Raad en de Commissie uit. Misnoegd over deze gang van 
zaken vaardigde. het Europese Parlement op 21mei1984 een tweede resolu
tie uit over communautaire maatregelen met het oog op de sanering van de 
binnenscheepvaart (3). Volgende maatregelen werden daarbij voorgesteld: 

- een weldoordacht Europees sloopprogramma van overtollige en ver
ouderde ladingsruimte. 

- een uniforme oplegregeling, waardoor eveneens de negatieve konsekwen
ties van sterke seizoenschommelingen of conjuncturele overcapaciteit 
kunnen worden opgevangen. 

- een beleid ter ontwikkeling van de binnenscheepvaart in de Lid-Staten 
die op dit gebied geen traditie kennen. 

- een verkoopbeleid van binnenschepen aan derde landen. 

- een adekwater marktobserveringssysteem, zodat sneller en doelmatiger 
kan worden ingegrepen. 

- een bevredigend tariefstelsel. 

- de nodige voorzorgsmaatregelen tegen dumpingspraktijken van de Oost-
blokrederijen na de openstelling van de Rijn-Main-Donau-verbinding. 

785. Het uitblijven van concrete maatregelen inzake het gemeenschappelijk 
vervoerbeleid en de richtsnoeren van dit beleid, leidde uiteindelijk tot de 
veroordeling van de Europese Raad door het Hof van Justitie in zijn arrest 
van 22 mei 1985 (4), het zogenaamd 'nalatigheidsarrest'. Dit arrest heeft 
de daadwerkelijke verwezenlijking van een Europese vervoermarkt in een 
stroomversnelling doen terechtkomen, waarbij de realisatie van een interne 
Europese markt op 31 december 1992 werkelijkheid moet worden. 

3. Resolutie 21 mei 1984 over communautaire maatregelen met het oog op de sanering van de binnen
scheepvaart, P.B., C. 172 van 2 juli 1984. Hiermee gaf het Europees Parlement uiting aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de in verontrustende mate toenemende structurele overcapaciteit aan scheepsruimte, die 
leidde tot steeds langere wachttijden voor lading, een steeds geringere benuttingsgraad van de schepen ver
oorzaakte, resulteerde in lagere vrachtprijzen die geen gelijke Ired hielden met de operationele kostenstij
gingen en zodoende het voortbestaan van talrijke ondernemingen bedreigt, voornamelijk die van particuliere 
binnenschippers die met hun schip eveneens hun woning dreigen te verliezen. Het Europees Parlement acht
te de afwezigheid van communautaire besluitvorming ten aanzien van de binnenvaart overigens des te be
treurenswaardiger, nu deze vervoertak belangrijke voordelen biedt, met name een laag energieverbruik, een 
hoge veiligheidsgraad en milieuvriendelijkheid. 

4. Zaak 13/83, Jur., 1985, 1583 e.v. In het bijzonder werd de Raad verweten het Verdrag geschonden 
te hebben door na te laten de vrijheid van dienstverlening op het gebied van het internationaal vervoer te 
verzekeren en de voorwaarden voor de toelating tot het binnenlands vervoer van niet in een Lid-Staat ge
vestigde vervoerders vast te stellen. De Raad moet deze maatregelen alsnog binnen een redelijke tijd nemen. 

298 



786. Deze stroomversnelling begint nu ook langzaam merkbaar te worden 
in de sector van het binnenvaartvervoer. Hierbij dient door de Raad en de 
Commissie uitvoering gegeven te worden aan de maatregelen die in de ho
gergenoemde resoluties van het Europees Parlement werden aanbevolen. 
Hieronder wordt de actuele alsook de mogelijk toekomstige Europese bin
nenvaartreglementering besproken. 

2. De mededingings- en steunmaatregelen. 

2.1. De mededingingsregels. 

2.1.1. Doel en reglementering. 

787. Een van de belangrijkste middelen ter realisering van de gemeenschap
pelijke vervoersmarkt is een werkzame en onvervalste mededinging, hier
onder verstaan een dergelijke graad van mededinging die noodzakelijk is 
ter totstandkoming van een markt waarin soortgelijke voorwaarden heer
sen als in een interne markt (5). De desbetreffende regels worden uiteenge
zet in de artikelen 85 e.v. E.E.G. en gelden voor de sector vervoer (6). 
Op grond van art. 85 E.E.G. zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, 
besluiten van ondernemingen of onderling afgestemde feitelijke gedragin
gen die de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt verhinderen, 
beperken of vervalsen verboden. Hetzelfde geldt voor concurrentiebeper
kende maatregelen die de handel tussen de Lid-Staten merkbaar ongunstig 
belnvloeden (7). Art. 86 E.E.G. verbiedt vervolgens elk misbruik van 
machtspositie op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel ervan, 
voorzover hierdoor de handel tussen de Lid-Staten ongunstig wordt 
belnvloed. 

788. De artt. 85 en 86 E.E.G. beogen echter geenszins een volledige mede
dinging te realiseren. Art. 85, lid 3 E.E.G. voorziet daarom ook dat bepaal
de uitzonderingen mogelijk zijn op het algemeen verbod van concurrentie
beperkingen en discriminaties (8). De mededingingsregels in het algemeen 
en de wijze van toepassing van art. 85, lid 3 .E.E.G. in het bijzonder zijn 
nader uitgewerkt in Verordening 17 van 21 februari 1962 (9). 

5. Zaak 26176, Metro SB-Grossmarkte vs. Commissie E.E.G., Jur., 1976, 1353. 
6. Zie: MULLER, M.H., He/ rechl van de toerbeurl, Amsterdam, Vereniging Toerbeurt Noord-Zuid, 

1990, 138-142. 
7. Art. 85 E.E.G., beoogt aldus het in art. 3 E.E.G. opgenomen regime van onvervalste mededinging 

te verwerkelijken. Zie in dit verband: Zaak 32/65 Regering ltaliaanse Republiek vs. Commissie E.E.G., 
Jur., XII, 579. 

8. Om onthefing van dit verbod te krijgen, is enkel vereist dat de mededingingsregel bij de Commissie 
is aangemeld. Elke niet aangemelde mededingingsregel is, volgens art. 85, lid 2 E.E.G. van rechtswege 
nietig. 

9. Verordening nr. 17 van de Raad - Eerste verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 86 
van het Verdrag, P.B., L. 204/62 van 21 februari 1962. 

299 



Deze Verordening is echter niet van toepassing op de vervoerssector (10). 
Voor deze sector werd op 19 juli 1968 een afzonderlijke Verordening uitge
vaardigd, Verordening 1017/68 (11) (12). 

2.1.2. Toepassingsgebied van de Verordening 1017/68. 

789. De Verordening is van toepassing op overeenkomsten, besluiten en 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen, welke als doel of ten gevolge 
hebben (art. 1): 

- het bepalen van vrachtprijzen en vervoervoorwaarden, 

- de toepassing van technische verbeteringen of de technische samenwer-
king, 

- de gemeenschappelijke financiering of verwerving van materieel of beno
digdheden voor vervoer, die rechtstreeks verband houdt met vervoers
prestaties, voor zover zulks noodzakelijk is voor de gemeenschappelijke 
exploitatie van een groep ondernemingen voor vervoer over de weg of 
over de binnenwateren en op machtsposities op de vervoersmarkt. 

De Verordening is eveneens van toepassing op handelingen van tussenper
sonen in het vervoer welke hetzelfde doel of dezelfde gevolgen hebben als 
hierboven opgesomd. 

2.1.3. Verbod van mededingingsregelen. 

a) Algemene Regel: het verbod van mededingingsregelen. 

790. Het mededingingsverbod is vastgelegd in artikel 2 van de Verordening. 

10. Verordening 141 van de Raad houdende niet toepassing van Verordening nr. 17 van de Raad op het 
Vervoer per spoor. over de weg en over de binnenwateren, P.B., L. 103/65 van 12 juni 1965 alsook Veror
dening 165/65 van de Raad, P.B., L. 3141/65 van 11 december 1965. 

11. Verordening E.E.G. nr. 1017/68 van 19 juli 1968 houdende de toepassing van mededingingsregels 
op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren, P.B., L. 175/1. De Veror
dening is retroactief in werking getreden op I juli 1968 voor alle bepalingen, uitgezonderd de artt. 2 en 8. 
Het verbod van artikel 8 is pas in werking getreden op de dag volgende op die van de bekendmaking van 
de Verordening in het Publikatieblad van de E.G., terwijl art. 2 pas met ingang van I januari 1969 toepasse
lijk is op de in dat artikel bedoelde overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragin
gen, die op de datum van inwerkingtreding van de Verordening bestonden of die in het tijdvak tussen de 
datum van inwerkingtreding en de datum van bekendmaking in het Publikatieblad van de E.G. tot stand 
zijn gekomen (zie art. 30 Verordening 1017/68). 

12. De Verordening vindt haar wettelijke grond in de ant. 75 en 87 E.E.G. Art. 75 E.E.G. geeft aan 
de Raad de bevoegdheid om «met inachtneming van de bijzondere aspecten van het vervoer, op voorstel 
van de Commissie en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comite en van de Vergadering ... 
a) gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer van of naar het grondgebied van een Lid-Staat 
of over het grondgebied van een of meer Lid-Staten ... (alsmede) (c) alle overige dienstige bepalingen (vast 
te stellen)». Art. 87 E.E.G. geeft de Raad onder dezelfde voorwaarden de bevoegdheid om «alle verorde
ningen of richtlijnen vast (te stellen), dienstig voor de toepassing van de beginselen neergelegd in de artike
len 85 en 86. 
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Het is, zonder dat daartoe enige voorafgaande beschikking is vereist, van 
toepassing op alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van 
ondernemingsverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragin
gen, welke de handel tussen de lidstaten ongunstig kunnen belnvloeden en 
ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeen
schappelijke mar kt wordt verhinderd, beperkt of vervalst, en met name die 
welke bestaan uit: 

a) het rechtstreeks of zijdelings bepalen van vrachtprijzen en vervoersvoor
waarden of van andere contractuele voorwaarden. 

b) het beperken of controleren van het vervoersaanbod, de afzetmarkten, 
de technische ontwikkeling of de investeringen. 

c) het verdelen van de vervoermarkten. 

d) het ten opzichte van de handelspartners toepassen van ongelijke voor
waarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkend 
bij de mededinging. 

e) het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aan
vaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar 
hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met de 
vervoersprestaties. 

791. De verboden overeenkomsten of besluiten zijn van rechtswege nietig 
(art. 7). Het verbod geldt echter niet voor die overeenkomsten, besluiten 
en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, die uitsluitend tot doe! en 
gevolg hebben de toepassing van technische verbeteringen of de technische 
samenwerking door middel van (art. 3) (13): 

a) de uniforme toepassing van normen en typen voor het materieel, de 
bedrijfsbenodigdheden voor het vervoer, de vervoermiddelen en de 
vaste installaties; 

b) de uitwisseling of het gemeenschappelijk gebruik, voor het vervoerbe
drijf, van personeel, materieel, vervoermiddelen en vaste installaties; 

c) de organisatie en uitvoering van opeenvolgend, aanvullend, vervangend 
of gecombineerd vervoer, alsmede de vaststelling en toepassing van 
algemene vervoerprijzen en -voorwaarden, met inbegrip van mededin
gingsprijzen. 

d) de regeling van het vervoer binnen een en dezelfde vervoerstak via tra
jecten die uit bedrijfseconomisch oogpunt het meest rationeel zijn; 

e) de coordinatie van dienstregelingen op opvolgende trajecten; 

13. De lijst is niet definitief. De Commissie kan de Raad, zo nodig, voorstellen voorleggen tot uitbreiding 
of beperking van de lijst. 
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f) het samenvoegen van afzonderlijke zendingen; 

g) de invoering van uniforme regels betreffende de structuur en de toepas
singsvoorwaarden van vervoertarieven, voor zover daarin geen vervoer
prijzen en -voorwaarden worden vastgesteld. 

792. Tevens bestaat de mogelijkheid groepen, kleine en middelgrote onder
nemingen van het verbod vrij te stellen. Tenslotte kan de Commissie door 
het verlenen van een beschikking in specifieke gevallen het verbod buiten 
toepassing verklaren. Er dient benadrukt te worden dat enkel de Commis
sie bevoegd is dergelijke beschikkingen te verlenen. Wei oefent het Hof van 
Justitie toezicht uit op de betreffende beschikking (art. 15). 

b) Eerste uitzondering: de vrijstelling van bet verbod. 

793. Van het verbod zijn vrijgesteld de overeenkomsten, besluiten en on
derling afgestemde feitelijke gedragingen van groepen, kleine en middelgrote 
ondernemingen, indien zij tot doe! hebben (art. 4, lid 1): 

- de vorming en werking van groepen ondernemingen voor vervoer over 
de weg of over de binnenwateren met het oog op de verrichting van 
vervoersactivi teiten, 

- de gemeenschappelijke financiering of verwerving van materieel of beno
digdheden voor vervoer, die rechtstreeks verband houden met vervoers
prestaties voor zover zulks noodzakelijk is voor de gemeenschappelijke 
exploitatie van deze groepen, 

en op voorwaarde dat de totale ladingcapaciteit van de groep niet groter 
is dan 500.000 ton en de individuele capaciteit van elk der aan de groep deel
nemende ondernemingen niet groter dan 50.000 ton. 

794. Indien nochtans de uitvoering van deze overeenkomsten, besluiten of 
onderling afgestemde gedragingen, in bepaalde gevallen gevolgen meebrengt 
die onverenigbaar zijn met de voorwaarden van artikel 5 van de Verorde
ning, waarover verder meer, of een misbruik vormen van de vrijstelling van 
art. 2 van de Verordening, kunnen de ondernemingen en ondernemersvere
nigingen verplicht worden aan deze gevolgen een einde te maken (art. 4, 
lid 2). 

c) Tweede uitzondering: de buitentoepassingverklaring van bet verbod op 
grond van art. 5 Verordening. 

795. Het mededingingsverbod van art. 2, kan op grond van art. 5 met te
rugwerkende kracht buiten toepassing worden verklaard: 

- voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen onderne
mingen, 
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- voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemingsverenigingen, 

- voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging of groep van gedra-
gingen, 

die bijdragen 

- tot verbetering van de kwaliteit van de vervoersdiensten, of 

- tot bevordering van een grotere continuiteit en stabiliteit in de bevredi-
ging van de vervoersbehoeften, op markten die onderhevig zijn aan ster
ke schommelingen in de tijd van vraag en aanbod, of 

- tot verhoging van de produktiviteit der ondernemingen, of 

tot bevordering van de technische of economische vooruitgang mits 
daarbij in redelijke mate rekening wordt gehouden met de belangen der 
gebruikers en zonder nochtans de betrokken vervoersondernemingen 
beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellin
gen niet onmisbaar zijn, of aan deze ondernemingen de mogelijkheid te 
geven, voor een wezenlijk dee! van de betrokken vervoermarkt, de mede
dinging uit te schakelen. 

796. De ondernemingen en ondernemingsverenigingen die van de bepaling 
van art. 5 Verordening gebruik wensen te maken, kunnen daartoe een ver
zoek bij de Commissie indienen (art. 12, lid 1). Acht de Commissie het ver
zoek ontvankelijk, dan maakt zij, onder bepaalde voorwaarden (14), zo 
spoedig mogelijk in het Publikatieblad van de E.G. de essentiele inhoud van 
het verzoek bekend en nodigt zij alle belanghebbende derden uit, haar bin
nen 30 dagen hun opmerkingen kenbaar te maken (art. 12, lid 2). Bij de 
bekendmaking wordt rekening gehouden met het rechtmatig belang van de 
ondernemingen dat hun zakengeheimen niet aan de openbaarheid worden 
prij sgegeven. 

797. Indien de Commissie niet binnen een termijn van 90 dagen na de dag 
van bekendmaking in het Publikatieblad van de E.G. de verzoekers mede
deelt dater ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 5 ernstige twijfel 
bestaat, wordt de overeenkomst, het besluit of de onderling afgestemde fei
telijke gedraging zoals in het verzoek beschreven, geacht voor de vooraf
gaande tijd en voor ten hoogste drie jaar na de dag van bekendmaking in 
het Publikatieblad van de E.G. van het verbod vrijgesteld te zijn (art. 12, 
lid 3, eerste alinea). Indien de Commissie na het verstrijken van de termijn 
van 90 dagen, maar voor het verstrijken van de termijn van drie jaar vaststelt 
dat aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 5 niet is voldaan, 

14. Namelijk, zodra zij over alle stukken van het dossier beschikt en op voorwaarde dat tegen de overeen
komst, het besluit of de onderling afgestemde feitelijke gedraging geen procedure loopt. ambtshalve of naar 
aanleiding van een klacht bij de Commissie ingeleid. 
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geeft zij een beschikking waarbij het verbod van artikel 2 van toepassing 
wordt verklaard. Deze beschikking kan terugwerkende kracht hebben in
dien de betrokkenen onjuiste gegevens hebben verstrekt of indien zij mis
bruik maken van de vrijstelling van artikel 2 (art. 12, lid 3, tweede alinea). 

798. Wanneer de Commissie binnen de termijn van 90 dagen de verzoeken
de ondernemingen mededeelt dater ten aanzien van de toepasselijkheid van 
artikel 5 ernstige twijfel bestaat, onderzoekt zij of de voorwaarden van ar
tikel 2 en 5 zijn vervuld. Is dat het geval, dan geeft zij een beschikking tot 
toepassing van artikel 5 en vermeldt in de beschikking de datum, met in
gang waarvan zij in werking treedt. Dit kan een vroegere datum zijn dan 
die van het verzoek (art. 12, lid 4). De beschikking kan voorwaarden en ver
plichtingen inhouden (art. 13, lid l in fine). 

799. Zij geeft tevens aan voor welke periode zij geldt. In de regel is deze 
periode niet korter dan zes jaar (art. 13, lid 1). De beschikking kan worden 
verlengd indien de voorwaarden voor de toepassing van artikel 5 vervuld 
blijven (art. 13, lid 2). De Commissie kan echter ook de beschikking intrek
ken of wijzigen of de betrokken bepaalde handelingen verbieden (art. 13, 
lid 3): 

a) indien de feitelijke omstandigheden op een voor de beschikking wezen
lijk punt zijn gewijzigd, 

b) indien de betrokkenen zich gedragen in strijd met een bij de beschik
king opgelegde verplichting, 

c) indien de beschikking berust op onjuiste inlichtingen of door bedrog 
is verkregen, of 

d) indien de betrokkenen misbruik maken van de in de beschikking ver
vatte ontheffing van de voorschriften van artikel 2. 

In de laatste drie gevallen kan de beschikking overigens met terugwerkende 
kracht worden ingetrokken (art. 13, lid 3 in fine). 

800. De toepasbaarheid van art. 5 Verordening 1017 /68 is in het bijzonder 
ter sprake gekomen in het kader van de beoordeling door het Europees Hof 
van Justitie van de Franse 'EATE'-regeling (15). Deze regeling, die geba
seerd was op een interprofessionele conventie afgesloten tussen vertegen
woordigers van de (Franse) nationale binnenscheepvaart en vrachtagenten 

15. Eur. H .. v.J., 20 mei 1987, Eur. Vervoerr., 1987, 634. 
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optredend als verplichte tussenpersonen (16), voorzag het heffen van een 
voorheffing van 10% op de transportprijs die uitsluitend de bij export ac
tieve schippers trof. Het heffen van een dergelijke voorheffing werd door 
het Europees Hof als discriminerend en strijdig met art. 85, par. l E.E.G. 
beschouwd, nu vooreerst bleek dat deze voorheffing werd gerestitueerd aan 
de Franse schippers, !eden van de vereniging «EA TE», maar niet aan de 
buitenlandse, die overigens van deze vereniging geen lid konden zijn, en bo
vendien de opbrengst van deze voorheffing voornamelijk ten goede kwam 
aan het nationaal toerbeurtvervoer, waartoe buitenlandse schippers slechts 
zeer beperkte toegang hebben. Zulke voorheffing legt de buitenlandse schip
pers een aanzienlijke bijkomende kost op, welke hun concurrentievermo
gen beperkt, zonder dat deze kost op voldoende wijze gecompenseerd wordt 
door een bijkomend voordeel ten hunner behoeve. Voor een dergelijk in
terprofessioneel akkoord kan, aldus het Hof, geen uitzondering worden ver
leend op grond van art. 5 Verordening 1017/68. 

d) Derde uitzondering: de buitentoepassingverklaring van het verbod op 
grond van art. 6 Verordening. 

801. Zolang de E.E.G. - Raad niet in het kader van het gemeenschappelijk 
vervoerbeleid de passende maatregelen in toepassing heeft gebracht om de 
stabiliteit van een vervoermarkt te verzekeren, kan het mededingingsverbod 
van art. 2 van de Verordening eveneens buiten toepassing worden verklaard 
op overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde gedragingen, welke 
de storingen op de betrokken markt kunnen beperken (art. 6, lid I), op voor
waarde dat deze overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde gedra
gingen, door de betrokkenen voorafgaandelijk aan de Commissie werden 
aangemeld en deze laatste de niet toepasselijkheid van het verbod in een be
schikking heeft vastgelegd. 

802. Deze beschikking kan slechts, overeenkomstig de procedure van art. 
14, worden gegeven nadat de Raad, op grond van een verslag van de Com
missie, een crisistoestand heeft vastgesteld op een vervoermarkt of een dee! 
daarvan (art. 6, lid 2) (17). De getroffen beschikking treedt pas in werking 

16. Bedoeld wordt het op 13 juni 1983 gesloten interprofessioneel akkoord tussen de in 1978 in Frankrijk 
opgerichte «Association nationale des travailleurs independants de la batellerie (ANTIB)» en de «Chambre 
nationale des courtiers fluviaux», metals doe! enerzijds nieuwe vrachttarieven vast te stellen voor het toer
beurtvervoer en anderzijds een «fonds de regulation» op te richten, waarvan de gelden moesten dienen ter 
dekking van de werkingskosten van de - op dat ogenblik nog op te richten - «Entreprise artisanale de trans
port par eau (EATE)» alsmede om deze «EATE» de mogelijkheid te bieden voordelige commerciele voor
waarden aan te bieden aan de inladers. De EATE werd gesticht op 12 oktober 1983 metals specifiek doe! 
de promotie van het toerbeurtvervoer. 

17. De vaststelling van een crisistoestand dient te geschieden met gekwalificeerde meerderheid van stem
men, of met eenparigheid van stemmen indien een lidstaat oordeel! dat de in art. 75, Lid 3 E.E.G. bedoelde 
voorwaarden zijn vervuld. 
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op de datum waarop zij werd aangenomen en moet aangeven voor welke 
periode zij geldt (art. 14, lid 2). De beschikking kan voorwaarden en ver
plichtingen inhouden (art. 14, lid 4). Zij geldt voor een maximumduur van 
drie jaar, nadat de Raad een crisistoestand heeft vastgesteld, maar kan door 
de Commissie worden verlengd, indien de Raad opnieuw de crisistoestand 
constateert (art. 14, lid 3). De geldigheidsduur van de beschikking eindigt 
echter in elk geval uiterlijk zes maanden nadat de Raad de passende maat
regelen in toepassing heeft gebracht om de stabiliteit van een vervoersmarkt 
te verzekeren (art. 14, lid 5). De beschikking kan bovendien door de Com
missie worden ingetrokken en dit op dezelfde gronden als deze die gelden 
voor de beschikking verleend op grond van artikel 5 van de Verordening 
(art. 14, lid 6). 

803. Naast de hierboven beschreven voorwaarden is de beschikking tot niet 
toepassing van het verbod van artikel 2 bovendien onderworpen aan de voor
waarde dat (art. 6, lid 3): 

a) de overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedra
gingen aan de betrokken ondernemingen geen beperkingen opleggen 
welke voor het beperken van de storingen niet onmisbaar zijn en 

b) zij deze ondernemingen niet de mogelijkheid geven, voor een wezen
lijk dee! van de betrokken vervoermarkt, de mededinging uit te schake
len. 

2.1.4. Het verbod van misbruik van machtsposities. 

804. Op grond van art. 8 van de Verordening zijn eveneens onverenigbaar 
met de gemeenschappelijk markt en verboden, voor zover de handel tussen 
de lidstaten daardoor ongunstig kan worden bei:nvloed, het door een of meer 
ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschap
pelijke markt of op een wezenlijk dee! ervan, voorzover dit misbruik bestaat 
uit: 

a) het rechtstreeks opleggen van onbillijke vrachtprijzen of vervoervoor
waarden, 

b) het bepalen van het vervoersaanbod, de afzetmarkten of de technische 
ontwikkeling, ten nadele van de verbruikers, 

c) het toepassen ten opzichte van de handelspartners van ongelijke voor
waarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkend 
bij de mededinging, 

d) het feit dat het sluiten van overeenkomsten, afhankelijk wordt gesteld 
van het aanvaarden door de handelspartners van bijkomende presta
ties, welke ki:achtens hun aard of volgens het handelsgebruik geen ver
band houden met vervoersprestaties. 

Op dit verbod zijn geen uitzonderingen voorzien. 
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2.1.5. Vaststelling en beeindiging van inbreuken op de verboden. 

805. De Commissie leidt de procedures tot beeindiging van inbreuken op 
de artikelen 2 en 8 van de Verordening en doet dit ambtshalve of naar aan
leiding van een klacht, ingediend door de lidstaten of elke natuurlijke of 
rechtspersoon die aantoont hierbij een rechtmatig belang te hebben (art. 10). 
Stelt de Commissie een inbreuk vast, dan kan zij bij beschikking de betrok
ken ondernemingen en ondernemingsverenigingen verplichten aan de vast
gestelde inbreuk een einde te maken, of, alvorens een beschikking te treffen, 
aanbevelingen doen om aan de inbreuk een einde te maken (art. 11, lid 1). 

806. Komt de Commissie echter tot het besluit <lat er geen aanleiding bestaat 
om op te treden, dan geeft zij, indien de procedure is ingeleid naar aanlei
ding van een klacht, een beschikking waarbij de klacht als ongegrond wordt 
afgewezen (art. 11, lid 3). Indien de Commissie concludeert dat een over
eenkomst, besluit of onderling afgestemde feitelijke gedraging voldoet aan 
de voorwaarden van art. 2 en art. 5 van de Verordening, dan geeft zij een 
beschikking volgens de toepassing van art. 5 en vermeldt in de beschikking 
de datum, met ingang waarvan zij in werking treedt (art. 11, lid 4). Deze 
datum kan een vroegere datum zijn dan die van de beschikking. 

807. M.b.t. de verlenging en intrekking van deze beschikking gelden alsdan 
dezelfde regels als deze die voor beschikkingen verleend op grond van arti
kel 5 van de Verordening van toepassing zijn (art. 13, lid 1). 

2.1.6. Raadpleging van het Adviescomite en van de E.E.G. - Raad. 

808. De Verordening voorziet in de opricbting van een Adviescomite, sa
mengesteld uit ambtenaren die bevoegd zijn op bet gebied van bet vervoer 
en van mededingingsregelingen en economiscbe macbtsposities (art. 16, lid 
4) (18), en dat door de Commissie dient geraadpleegd te worden, alvorens 
een bescbikking in bet kader van deze Verordening te verlenen (art. 16, lid 
3). Deze raadpleging vindt plaats op uitnodiging van de Commissie in een 
gemeenschappelijke bijeenkomst, ten vroegste twee weken na de verzending 
van de convocaties, waarbij een uiteenzetting van de zaak wordt gevoegd, 
alsmede een opgave van de voornaamste stukken van bet dossier en een voor
ontwerp van een bescbikking voor elk der te onderzoeken gevallen (art. 16, 
lid 5). Het Adviescomite kan advies uitbrengen, ook indien !eden niet aan
wezig zijn. De conclusies van de raadpleging worden scbriftelijk vastgesteld 
en bij de ontwerpbescbikking gevoegd. Zij worden niet openbaar gemaakt 
(art. 16, lid 6). 

18. Elke lidstaat wijst twee ambtenaren aan die hem vertegenwoordigen en die bij verhindering door een 
andere ambtenaar kunnen worden vervangen. 
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809. De Commissie stelt geen beschikking vast waarvoor de raadpleging van 
het Adviescomite verplicht is, voordat een termijn van 20 dagen is verstre
ken na de dag waarop het Adviescomite zijn advies heeft uitgebracht (art. 
17, lid 1). Voor het verstrijken van die termijn kan elke lidstaat verzoeken 
dat de Raad bijeenkomt ten einde met de Commissie de beginselvraagstuk
ken betreffende het gemeenschappelijk vervoerbeleid te bestuderen, waar
van hij meent dat zij verband houden met het bijzondere geval waarop de 
beschikking betrekking zal hebben. De Raad komt binnen 30 dagen na het 
verzoek van de betrokken lidstaat bijeen ten einde uitsluitend deze begin
selvraagstukken te bestuderen. De Commissie geeft haar beschikking pas 
na de Raadzitting (art. 17, lid 2). 

810. Voorts kan de Raad ten alien tijde op verzoek van een lidstaat of de 
Commissie, algemene vraagstukken bespreken die bij de toepassing van het 
mededingingsbeleid op vervoersgebied rijzen (art. 17, lid 3). In alle gevallen 
waarin de Raad bijeen moet komen om beginselvraagstukken of algemene 
vraagstukken te bespreken, houdt de Commissie in het kader van deze Ver
ordening rekening met de beleidslijnen die in de Raad naar voren zijn geko
men (art. 17, lid 4). 

2.1.7. De bevoegdheden van de Commissie. 

a) De beschikkingsbevoegdheid. 

811. Onverminderd het toezicht van het Hof van Justitie op de betreffende 
beschikking is de Commissie uitsluitend bevoegd om een beschikking te ge
ven overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van de Verordening - zijnde de twee 
gevallen waarin het mededingingsverbod buiten werking kan warden gesteld. 
Zolang echter de Commissie geen procedure heeft ingeleid met het oog op 
het opstellen van een beschikking in de betrokken zaak, blijven de autori
teiten van de lidstaten bevoegd om te beslissen of de voorwaarden van art. 
2 en 8 van de Verordening vervuld zijn (art. 15). 

b) Contact met de autoriteiten van de lidstaten. 

812. M.b.t. de procedures die de Commissie in het kader van deze Verorde
ning voert, onderhoudt zij een nauw en voortdurend contact met de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten, die gerechtigd zijn opmerkingen te maken over 
deze procedures (art. 16, lid 1). De Commissie doet de bevoegde autoritei
ten van de lidstaten onverwijld een afschrift toekomen van de klachten en 
verzoeken en van de belangrijkste documenten welke haar in het kader van 
deze procedures zijn toegezonden of door haar warden verzonden (art. 15, 
lid 2). 
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c) Verzoek om inlichtingen. 

813. Ter vervulling van de taken die haar zijn opgedragen, kan de Commis
sie alle noodzakelijke inlichtingen inwinnen bij de regeringen en bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Zij kan dergelijk verzoek tot inlichtingen ook 
aan ondernemingen en ondernemingsverenigingen zenden (art. 19, lid 1). 
In dat geval zendt zij gelijktijdig een afschrift van dit verzoek aan de be
voegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan de zetel van 
die onderneming of ondernemingsvereniging zich bevindt (art. 19, lid 2). 
In haar verzoek wijst de Commissie op de rechtsgrond en het doel van dit 
verzoek, alsook op de sanctie voor het verstrekken van een onjuiste inlich
ting (art. 19, lid 3). Tot het verstrekken van de gevraagde inlichtingen zijn 
verplicht: de eigenaren van een onderneming of degenen die hen vertegen
woordigen, en, in het geval van rechtspersonen, vennootschappen en 
V .z. W. 's, degenen die volgens de wet of de statuten belast zijn met de ver
tegenwoordiging (art. 19, lid 4). 

814. Verstrekt een onderneming of ondernemingsvereniging de gevraagde 
inlichtingen niet binnen de door de Commissie gestelde termijn of onvolle
dig, dan verlangt de Commissie de inlichtingen bij beschikking. Deze laatste 
omschrijft de gevraagde inlichtingen, stelt een passende termijn vast bin
nen welke deze moeten worden verstrekt en wijst op de mogelijke sancties 
ingeval geen of onjuiste inlichtingen worden verstrekt alsmede op het recht 
om tegen de beschikking in beroep te gaan bij het Hof van Justitie (art. 19, 
lid 5). De Commissie doet gelijktijdig een afschrift van de beschikking toe
komen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat op het grondgebied waar
van zich de zetel van de onderneming of ondernemingsvereniging bevindt 
(art. 19, lid 6). 

d) De onderzoeksbevoegdheid van vervoersectoren. 

815. Wanneer de Commissie oordeelt dat de ontwikkeling van het vervoer, 
de beweging of verstarring van de vervoerprijzen of andere omstandighe
den aanleiding geven te vermoeden dat de mededinging in het vervoerwezen 
binnen de gemeenschappelijke markt beperkt of vervalst wordt in een be
paald geografisch gebied of op een of meer verbindingen of voor het ver
voer van goederen (en personen) die tot een of meer bepaalde categorieen 
behoren, kan zij besluiten tot een algemeen onderzoek in die sector en kan 
zij, in het kader van dit onderzoek, aan de tot deze sector behorende ver
voersondernemingen de inlichtingen en de documentatie vragen, die nood
zakelijk zijn voor de in de artikelen 2 tot en met 8 neergelegde beginselen. 
Wanneer de Commissie dergelijk onderzoek instelt, verzoekt zij tevens aan 
de ondernemingen en groepen van ondernemingen waarvan op grond van 
hun omvang vermoed kan worden dat zij een machtspositie op de gemeen
schappelijke markt, of op een wezenlijk deel daarvan innemen, haar die 
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gegevens mee te delen, die betrekking hebben op hun structuur en hun ge
dragingen, en die noodzakelijk zijn om hun positie te toetsen aan artikel 8. 

2.1.8. Sancties 

816. De Commissie beschikt over de mogelijkheid inbreuken op de bepalin
gen van de Verordening te bestraffen door het opleggen van geldboeten of 
dwangsommen (artt. 22 en 23), na eerst het Adviescomite en eventueel de 
Raad geraadpleegd te hebben (art. 22 en 23, lid 3) volgens de hoger beschre
ven procedure. Zo kan de Commissie bij beschik1dng aan ondernemingen 
of ondernemingsverenigingen geldboeten opleggen van ten minste honderd 
en ten hoogste vijfduizend rekeneenheden, wanneer zij opzettelijk of uit on
achtzaamheid (art. 22, lid l): 

a) met het oog op het bekomen van een beschikking op grand van art. 5 
of 6 van de Verordening: onjuiste of verdraaide gegevens verstrekken; 

b) in antwoord op een verzoek om inlichtingen: een onjuiste inlichting 
verstrekken of een inlichting niet verstrekken binnen de termijn bij 
beschikking vastgesteld; 

c) n.a. v. een verificatie: geen volledige inzage geven van de ter inzage 
gevraagde boeken en bescheiden van het bedrijf, of zich niet onder
werpen aan verificaties welke de Commissie bij beschikking heeft gelast. 

817. De Commissie kan bij beschikking aan ondernemingen of onderne
mingsverenigingen bovendien geldboeten opleggen van ten minste duizend 
en ten hoogste een miljoen rekeneenheden, of tot een bedrag van ten hoogste 
lOOJo van de omzet van elk der betrokken ondernemingen in het voorafgaande 
boekjaar' indien bedoeld bedrag hoger is dan een miljoen rekeneenheden, 
wanneer zij opzettelijk of uit onachtzaamheid (art. 22, lid 2) (19): 

a) inbreuk maken op artikel 2 of 8 van de Verordening of geen gevolg 
geven aan een verplichting, hun opgelegd krachtens artikel 4, lid 2 van 
de Verordening; 

b) zich gedragen in strijd met een verplichting, hen opgelegd in een beschik
king genomen op grand van artikel 5 of 6 van de Verordening. 

818. De Commissie kan bij beschikking aan ondernemingen of onderne
mingsverenigingen ook dwangsommen opleggen ten bedrage van ten minste 
vijftig en ten hoogste duizend rekeneenheden voor elke dag waarmee de 

19. Bij de vaststelling van het bedrag wordt niet alleen rekening gehouden met de zwaarte. maar ook 
met de duur van de inbreuk. 
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in de beschikking gestelde termijn wordt overschreden, teneinde (art. 23, 
lid 1): 

a) een einde te maken aan een inbreuk op artikel 2 of artikel 8, waarvan 
zij de beeindiging bevolen heeft krachtens artikel 11, of zich te houden 
aan een verplichting die hun is opgelegd krachtens artikel 4, lid 2; 

b) een krachtens artikel 13, lid 3 verboden handeling na te laten; 

c) tot het volledig en juist verschaffen van een inlichting welke de Com
missie heeft verlangd bij een krachtens artikel 19, lid 5 gegeven beschik
king; 

d) zich te onderwerpen aan een verificatie welke de Commissie bij een 
krachtens artikel 21, lid 3, gegeven beschikking heeft gelast. 

819. Wanneer de ondernemingen of ondernemingsverenigingen de verplich
ting nagekomen zijn, ter afdwinging waarvan de dwangsom was opgelegd, 
kan de Commissie vaststellen dat het uiteindelijk verschuldigd bedrag lager 
zal zijn dan het bedrag dat zou voortvloeien uit de oorspronkelijke beschik
king (art. 23, lid 2). 

2.2. De steunmaatregelen. 

820. Daar de opheffing van de dispariteiten die de mededingingsvoorwaar
den op de vervoermarkt kunnen vervalsen, een hoofddoel van het gemeen
schappelijk vervoerbeleid vormt, werd het noodzakelijk geacht te <lien einde 
voorschriften vast te stellen met betrekking tot de steunmaatregelen op het 
gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren, 
voor zover deze steunmaatregelen specifiek zijn voor de activiteit in de be
trokken sector en verenigbaar met art. 77 E.E.G. Dit laatste is het geval 
indien de steunmaatregelen beantwoorden aan de behoeften van de coordi
natie van het vervoer of overeenkomen met de vergoeding van bepaalde, 
met het begrip openbare dienst verbonden, verplichte dienstverrichtingen. 
Deze steunmaatregelen werden vastgelegd in Verordening 1107170 (20). 

821. Waar deze Verordening steunmaatregelen beoogt voor de drie hoger 
genoemde vervoerssectoren, hebben de maatregelen echter in hoofdzaak 

20. Verordening nr. 1107170 van 4 juni 1970 betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het ver
voer per spoor, over de weg en over de binnenwateren, P. B., L. 130/1 van 15 juni 1970, laatst gewijzigd 
door Verordening nr. 1100/89 van 27 april 1989, P.B., L. nr. 116124 van 28 april 1989. In dit kader kan 
voorts nog vermeld worden: Verordening nr. 1108170 van 4 juni 1970 betreffende de invoering van een 
boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwa
teren, P.B., L. 130/4 van 15 juni 1970. 
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vooral betrekking op het spoorvervoer en het gecombineerd vervoer (21). 
Voor de binnenvaart biedt deze Verordening slechts weinig mogelijkheden. 
In dit kader kan enkel verwezen warden naar de mogelijkheid tot steun met 
betrekking tot het in werking treden van communautaire voorschriften be
treffende de toegang tot de markt, wanneer de steun tijdelijk en bij wijze 
van uitzondering wordt toegekend om in het kader van een saneringsplan 
een overcapaciteit te doen verdwijnen, die ernstige structurele moeilijkhe
den met zich brengt en om aldus een bijdrage te leveren om beter te voldoen 
aan de behoeften van de vervoermarkt (art. 3, 2 d). 

3. Vervoerbeleid inzake de werking van de markt. 

3.1. De marktobservering. 

822. Voor de vervulling van de haar bij het Verdrag opgedragen taken dient 
de Europese Commissie doorlopend te beschikken over coherente en syn
chrone statistische gegevens over de omvang en de ontwikkeling van het goe
derenvervoer over de binnenwateren in de lidstaten. Daartoe is het 
noodzakelijk dat deze gegevens zowel tussen de lidstaten als met de gege
vens betreffende de andere takken van het vervoer kunnen warden vergele
ken en betrekking hebben op het binnenlandse en internationale vervoer en 
op de doorvoer. Teneinde te beschikken over voldoende informatie over de 
markt van het goederenvervoer en zijn omvang en evolutie zijn daarom 
afzonderlijke statistische gegevens over het vervoer op de belangrijkste ver
keersrelaties vereist. Met dit doe! werd door de Raad de Richtlijn 80/ 119/ 
E.E.G. van 17 november 1980 uitgevaardigd (22). 

823. Ter uitvoering van deze Richtlijn dienen de Lid-Staten met een of meer 
binnenwateren (23) vanaf l januari 1981 statistische enquetes te houden naar 
het vervoer met binnenschepen (24), ongeacht het land waar deze schepen 
zijn geregistreerd of ingeschreven, van goederen, zowel in het kader van 
eigen vervoer als beroepsvervoer, die in het land warden geladen of gelost 

21. Deze vorm van vervoer was aanvankelijk niet in de Verordening voorzien, maar werd erin opgeno· 
men krachtens Verordening (E.E.G.) 1658/82 tot wijziging van Verordening (E.E.G.) I 107170 betreffende 
de steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren, P.B., 
L. 184 van 29.6.1982, waardoor een art. 3, punt I e werd ingevoegd. De steun aan het gecombineerd ver
voer werd ondertussen verlengd door Verordening (E.E.G.) 1100/89 tot wijziging van Verordening (E.E.G.) 
1107170 betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over 
de binnenwateren, P.B., L. 116/24 van 28.4.89. 

22. Richtlijn van de Raad van 17 november 1980 betreffende de statistische regist ratie van het goederen
vervoer over de binnenwateren (80/119/E.E.G.), P.B., L. 339/30 van 15.12.1980. 

23. Onder binnenwateren wordt hier verstaan: een kanaal, meer of ander wateroppervlak dat door na
tuurlijke of kunstmatige kenmerken geschikt is voor de scheepvaart, hoofdzakelijk met binnenschepen (art. 
I, lid 2 a). 

24. Onder binnenschip wordt hier verstaan: een schip, al dan niet voorzien van een aandrijfinstallatie 
dat als binnenschip is geregistreerd of ingeschreven, met inbegrip van zeeschipbakken, en dat door ontwerp 
of bouw alleen voor het varen in beschermde wateren geschikt is (art. l, lid 2 b). 
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of die op de nationale waterwegen het land slechts in doorvoer passeren (art. 
1, lid 1). De richtlijn is echter niet van toepassing op: 

- het goederenvervoer met schepen met een Iaadvermogen van minder dan 
50 ton; 

- schepen die hoofdzakelijk voor het vervoer van passagiers worden gebruikt; 

- veerponten; 

- schepen die uitsluitend voor niet-commerciele doeleinden worden gebruikt 
door haven- en andere autoriteiten; 

- niet voor goederenvervoer bestemde schepen, zoals vissersschepen, bag
gerschuiten, drijvende werkplaatsen, woonboten en plezierboten. 

824. Volgende gegevens moeten worden geregistreerd (art. 2) (25): 

a) het gewicht van de goederen in ton; 

b) de belangrij kste verkeersrelaties: 

binnenlands vervoer, wanneer de goederen in een en dezelfde mel
dende Iidstaat worden geladen en gelost, ongeacht het door het schip 
gevolgde traject; 

- internationaal vervoer, wanneer de goederen in de meldende lidstaat 
hetzij worden geladen hetzij worden gelost, maar niet beide, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen geladen en geloste goederen; 

- doorvoer, wanneer de goederen de meldende lidstaat passeren zonder 
te worden geladen, gelost of overgeladen. 

In het geval van zeeschipbakken worden de goederen geacht te zijn geladen 
of gelost op de plaats waar de bakken van boord of aan boord van het moe
derschip worden gevaren of gehesen. 

c) de aard van de goederen; 

d) de nationaliteit, dat wil zeggen het land waar het goederen-vervoerende 
schip is geregistreerd of ingeschreven of bij gebreke daarvan het land 
waar de eigenaar van het schip zijn woonplaats heeft; 

e) soort schip, overeenkomstig volgende naamlijst: 

- motorschip: - motortankschip 
- ander motorschip 

- sleepschip: - sleeptankschip 
- ander sleepschip 

25. De verplichting tot het verstrekken van de in art. 2 vereiste gegevens geldt niet voor de lidstaten waar 
de totale hoeveelheid goederen die jaarlijks over de binnenwateren wordt vervoerd in het kader van interna
tionaal vervoer of doorvoer, niet meer bedraagt dan I miljoen ton (art. 2, lid 2). 
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- duwbak (inclusief als duwbak ingezet sleepschip): 
- tankduwbak 
- andere duwbak (inclusief zeeschipbak) 

- antler vrachtschip; 
waarbij onder het gedeelte 'tank' wordt verstaan, dat het schip voor het 
vervoer van vloeibare of vloeibaar gemaakte massagoederen met uitzon
dering van poedervormige goederen bestemd is; 

f) voor binnenlands vervoer, de nationale gebieden van lading of tossing; 

g) voor internationaal vervoer en doorvoer, de landen van lading of los
sing; 

h) de op de nationale waterwegen afgelegde afstand in kilometers. 

825. Met uitzondering van de gegevens die krachtens de nationale wetge
ving onder de statistische geheimhoudingsplicht vallen, delen de lidstaten 
zo spoedig mogelijk, en uiterlijk vijf maanden na het einde van de desbe
treffende referentieperiode de statistische resultaten in de vorm van tabel
len aan de Commissie mede (art. 3, lid l en 2). De Commissie publiceert 
de daarvoor in aanmerking komende resultaten van de statistische enquetes 
(art. 5, lid l). In Belgie is het l.T.B. belast met deze enquetes. 

3.2. De toegang tot de markt. 

3.2.1. Het cabotagebeginsel. 

826. Ter uitvoering van het gemeenschappelijk vervoerbeleid moet de E.E.G. 
ministerraad, conform art. 75, lid la en b E.E.G. en met inachtneming van 
de bijzondere aspecten van het vervoer, ondermeer vaststellen «de gemeen
schappelijke regels voor internationaal vervoern alsmede «de voorwaarden 
waaronder vervoersondernemers warden toegelaten tot nationaal vervoer 
in een lidstaat waarin zij niet woonachtig zijn». Dit laatste noemt men de 
cabotage. Een verordening over deze cabotage is er vooralsnog niet, we! een 
voorstel van verordening (26). 

827. Volgens dit voorstel impliceert de cabotage dat elke beperking van de 
toegang tot het binnenlands vervoer uit hoof de van nationaliteit of plaats 
van vestiging van de vervoerder moet warden opgeheven (27). Bijgevolg zul
len voor alle vervoerders, overeenkomstig de algemene beginselen van het 
verdrag en de desbetreffende jurisprudentie, voor het verrichten van 

26. Voorstel voor een verordening van de raad tot vaststelling van de voorwaarden waaronder in een lidstaat 
niet woonachtige vervoerondernemers aldaar tot binnenlands goederen- en personenvervoer over de bin· 
nenwateren worden toegelaten, COM (85) 510 def. (doc. C2-144/86). 

27. zie COM (85) 610 def. (doc. C2-144/86). 
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vervoer dezelfde voorwaarden gelden ongeacht of zij al dan niet ingezete
nen zijn van de betrokken Lid-Staat. Vanzelfsprekend zullen de niet inge
zetenen de wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen moeten naleven die 
in de Lid-Staat waar zij vervoer willen verrichten van kracht zijn (28). De 
toepassing van deze bepalingen op de betrokken vervoerder geschiedt on
der dezelfde voorwaarden als die waaraan de lidstaat zijn eigen onderdanen 
onderwerpt, zodat discriminatie jegens daar niet woonachtige vervoerders 
op grond van bun nationaliteit of plaats van vestiging wordt uitgesloten (art. 
3, 1 Voorstel Cabotageverordening). 

828. De cabotage is echter enkel bestemd voor vervoersondernemingen die 
in een van de Lid-Staten van de E.E.G. gevestigd zijn. Er wordt daarom 
een reele band vereist tussen de vervoerder en/ of de eigenaar van bet vaar
tuig enerzijds en een lidstaat anderzijds. Er wordt van uit gegaan dat deze 
reele band bestaat wanneer de betrokken vervoerder ingezetene is van een 
lidstaat (art. 1 Voorstel Cabotageverordening). Hiermee wil men de binnen
Iandse markten van de lidstaten beschermen tegen de concurrentie van ver
voerders die formeel in een lidstaat gevestigd zijn, maar ressorteren onder 
een derde staat en waarvan de onderneming niet overeenkomstig de in de 
gemeenschap geldende economische regels wordt geexploiteerd (29). 

3.2.2. De «reele band» - verklaring. 

829. De «reele band» - verklaring is een document dat elke vervoerder over 
de binnenwateren uit een Rijnoeverstaat in zijn bezit moet hebben als hij 
vervoer verricht tussen twee plaatsen, die beide zijn gelegen aan wateren, 
vallende onder bet bereik van de Akte van Mannheim, die bet rechtsstatuut 
van de Rijn beheerst (30). Hoewel de Rijn niet over bet Belgisch grondge
bied stroomt, bezit Belgie we! bet statuut van Rijnoeverstaat. Dit statuut 
werd Belgie verleend bij bet V redesverdrag van Versailles als een beloning 
voor zijn moedige weerstand tegen de agressie en als vergoeding voor de 
ondergane verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog (31). Tot 1919 was 
de vrije scheepvaart op de Rijn en zijn bijrivieren beperkt tot de schepen 
die een reele band hadden met eigenaars van Rijnoeverstaten. Na 1919 was 
die vereiste weggevallen. 

830. Door de herinvoering van de «reele band» - verklaring bij bet Protocol 
nr. 2 van de Herziene Rijnvaartakte werd beoogd de luidens art. 1 Herziene 

28. COM (85) 610 def. (doc. C2-144/86). 
29. COM (85) 620 def. (doc. C2-144/86). Hierbij wordt gewezen op de situatie in de Oostbloklanden. 
30. Deze verklaring is terug te vinden in het Ondertekeningsprotocol bij het Tweede Aanvullende Proto

col van de Herziene Rijnvaartakte dd. 17 oktober 1979. 
31. ALOY J., «Belgische aanwezigheid op de Rijn», in Liber Amicorum Lionel Tricot, Kluwer, Antwer

pen, 1988, I. 
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Rijnvaartakte vrije scheepvaart, opnieuw te beperken tot deze vervoerders 
die een reele band hebben met een van de Rijnoeverstaten (32). Hiermee 
werd en wordt beoogd de concurrentie van schepen uit de Oostbloklanden, 
die door de verbreding van de Rijn-Main-Donauverbinding toegang krij
gen tot het Westeuropees waterwegennet, tegen te gaan. Toelating van der
gelijke concurrentie zou enkel en alleen het reeds aanwezige overaanbod aan 
tonnage nog doen verergeren (33). 

831. Door Verordening 2919/85 (34) werd deze 'reele band'- verklaring in 
de communautaire rechtsorde opgenomen en daarbij uitgebreid tot vervoer
ders uit alle lidstaten van de E.E.G. Dit impliceert dat het vervoer op alle 
wegen van het communautair waterwegennet, alsook in Zwitserland, uit
sluitend voorbehouden is aan vervoerders uit een der Lid-Staten van de 
E.E.G. of Zwitserland. De 'reele band'- verklaring laat onverlet de moge
lijkheid om goederen per binnenschip te vervoeren van Oost-Europa naar 
West-Europa, maar beperkt de mogelijkheid om goederen per binnenschip 
te vervoeren binnen West-Europa (35). 

3.2.3. De toerbeurtproblematiek. 

832. Waar we stellen dat de toegang tot de Belgische vervoersmarkt in be
ginsel vrij is, dient uiteraard rekening gehouden te worden met het bestaan 
van het toerbeurtstelsel, waarvan de krachtlijnen in hoofdstuk 5 zijn uit
eengezet. In dit kader beperken we ons tot de probleemstelling op Europees 
vlak, namelijk de al dan niet verzoenbaarheid met het Europees Verdrag 
van deze in Belgie, Nederland en Frankrijk bestaande toerbeurtstelsels. Voor
al vanuit de hoek der verladers wordt deze verzoenbaarheid in vraag gesteld 
(36) en wordt er op gewezen dat de toerbeurt enkel en alleen de artisanale 
schippers zou beschermen, aan wie het de nodige bestaanszekerheid 
verschaft, zodat het systeem aldus zou leiden tot het kunstmatig in leven 
houden van marginale bedrijven die zowel door hun bedrijfsuitoefening 

32. In casu zijn dit Zwitserland, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Belgie. 
33. ALOY, J, o.c., 2; SCHAT, J.J., VAN DER HORST, LL.J. en VAN DER KOLK, J.A., Goederen

vervoer per binnenschip, Administratiefrechte/ijke regelgeving, Zwolle, Tjeenk-Willink, 1987, 100. 
34. Verordening (EEG) Nr. 2919/85 van de Raad van 17 oktober 1985 houdende vaststelling van de voor

waarden waaraan moet warden voldaan om in aanmerking te komen voor het regime dat door de Herziene 
Rijnvaartakte wordt gereserveerd voor de vaartuigen die tot de Rijnvaart behoren, P.B., L.280/4 van 
22.10.1985. 

35. SCHAT, J.J., VAN DER HORST, LL.J. en VAN DER KOLK, J.A., o.c .. 100. 
36. Het zou immers rampzalig zijn voor het rendement van de investeringen (zie de beleidsnota van 1984 

van A.G.H.A.). Bij de minister van verkeerswezen werd er op aangedrongen ten minste het vervoer van 
containers per binnenschip tussen Antwerpen en Rotterdam vrij te stellen van de beurtrol (zie Scheepslichl, 
15.2.1984). Reeds in 1984 werd door het departement van Verkeerswezen gewerkt aan een aantal concrete 
maatregelen zoals de algemene herziening van de vrachttarieven, het instellen van een bijzonder regime voor 
het containervervoer, de verplichte registratie van binnenvaartuigen, een nieuwe regeling voor de rivierbe
vrachting en de instelling van een vaarbewijs voor de schippers. 
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als door het materieel waarover zij beschikken en de kwaliteit van de dienst
verlening niet meer aan de eisen van het clienteel kunnen voldoen (37). Het 
biedt echter geen voordelen aan reders, verladers, bevrachters en geadres
seerden (38). Bovendien wordt vooropgesteld dat als de toerbeurtregeling 
niet bestond, de vrachtprijzen gemiddeld 20% lager zouden liggen dan nu 
het geval is. Voor deze meerprijs zouden de verladers, en in laatste instan
tie, de gebruikers opdraaien (39). 

833. Vanuit binnenvaartkringen wordt er daarentegen op gewezen dat on
der invloed van de sterke schommelingen bij de goederenaanvoer, de schaal
vergroting in de maritieme sector alsook de wisselende weersomstandigheden 
er een constante nood is aan een reserve vervoerscapaciteit. De binnenvaart, 
aldus haar woordvoerders, zorgt voor deze extra scheepsruimte waarvan de 
industrie wanneer nodig gebruik kan maken. Aan de instandhouding van 
deze extra tonnage, waaraan de individuele schipper geen behoefte heeft, 
hangt een prijskaartje (40), namelijk de toerbeurt (41). 

37. zie desbetreffend de rede uitgesproken door gastspreker en toenmalig minister van Verkeerswezen 
De Croo op de algemene openbare vergadering van het Belgisch Studiecentrum voor Binnenscheepvaart 
dd. 5 mei 1984 (Scheepslicht, 15.5.1984). lk verwijs bovendien naar de rede door de heer Libert uitgespro
ken op de postuniversitaire cyclus in 1987-88 gehouden op het RUCA. Deze laatste ziet maar een bestaans
reden voor het systeem, nl. het eraan verbonden sociale aspect. 

38. Redevoering van de heer DAM op een op 30 maart 1984 te Rotterdam gehouden Congres onder de 
titel «Toegang tot de markt in de binnenscheepvaart», (Scheeps/icht, 14.4.1984). De reders zouden door 
dit systeem over het algemeen niet aan de binnenlandse markt kunnen deelnemen, omdat hun exploitatie
wijze daarvoor te duur is. Tevens is tussen de verlader en de vervoerder geen vaste relatie aanwezig. De 
verlader is geheel afhankelijk welke vervoerder hij via de beurs krijgt aangewezen, in tegenstelling tot het 
Duitse systeem waar de verlader zijn vervoerder kiest, en bijgevolg deze neemt die voor de vaste vervoersprijs 
de beste kwaliteit lever!. 

39. Volgens het V .B.O. zou deze meerprijs in Belgie 350 miljoen Bef. per jaar bedragen, nog te verhogen 
met de vergoedingen die aan de D.R.B. zelf worden betaald en die jaarlijks op ongeveer 75 miljoen bef. 
worden gerekend (zie de nota «Kosten van de toerbeurt» van het V.B.O. (Transport Echo, nr. 22, 16.12.1987) 
alsook A VENT IN, «Met eenheidsmarkt van 1992 voor ogen. V .B.O. trekt van leer tegen toerbeurtsysteem 
in binnenvaart «De Lloyd, 25.11.1987). In het bijzonder verwijt het V .B.O. aan dit toerbeurtsysteem: 
I) buitengewone wachllijden, die vaak meer dan een week per reis bedragen, wat het op en af varen van 
de schepen in ruime mate zou vertragen en de meest dynamische vervoerders benadelen. 
2) het drastisch inperken van het varen voor eigen rekening, onder meer door het laten betalen voor deze 
vrijheid en door het opleggen van een aantal restricties die enkel tot doel hebben de corporatistische verlan
gens van de kleine schippers te bevredigen. 
3) de nul/e/oosheid en onmogelijkheid om aan terugvrachl le geraken. 
4) splitsing en verdeling van lading tussen verschillende kleine bootjes, waarbij de bijkomende technisch
administratieve kosten vaak 20"7o bedragen, het risico op averij en ongelukken vergroot en de verzekering 
daarom duurder wordt. 
5) anti-economische vrachtbarema's, waarbij de 'spits', - 38,5 meter lang en 300 ton inhoud,-, als uit
gangspunt wordt genomen en niet de Europese uniforme R-H-K-CEMT van 1.350 ton. 

40. VAN OTTERDIJK, F., «Binnenvaartorganisaties reageren bitsig op V .B.O studie», De Lloyd, 
31.12.1987. 

41. Wei is men het er in binnenschipperskringen over eens dat deze toerbeurt dient gecommercialiseerd 
te worden. Met deze commercialisatie werd reeds, zij het nog beperkt, een aanvang genomen, en dit door 
versoepeling van het toerbeurtregime voor bepaalde vormen van vervoer, namelijk het vervoer van contai
ners en het vervoer van zand en grind (zie in dit verband hoofdstuk 5). Zo wordt ook geijverd voor de invoe
ring van een kwaliteitscharter, zijnde een soort van morele verbintenis die de vervoerder ten aanzien van 
de verlader aangaat op kwaliteits- en prijsgebied' (A VENTIN, «Versoepeling van het toerbeurtsysteem. Naar 
een commerciele heraanpak van de Europese binnenvaart», De Lloyd, 24.1.1989). 
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834. De Europese wetgever heeft in dezc problematiek nog geen definitief 
standpunt ingenomen, maar heeft we! in verschillende dokumenten de in
druk verwekt geen voorstander te zijn van een dergelijke marktreglemente
ring. Zo stelde het Europees Parlement in het door hem gewijzigde voorstel 
van verordening betreffende de cabotage voorop dat «aan het einde van 1992 
( ... ) concurrentiebelemmeringen waarvan vooral buitenlandse vervoerson
dernemingen nadeel ondervinden, zoals de toerbeurtregeling (moeten) wor
den afgeschaft» (42). In dezelfde zin werd in 1987 door de toenmalige 
Europese Commissaris voor vervoer gesteld dat de bevrachting bij toerbeurt 
«niet verenigbaar is met een gemeenschappelijk vervoerbeleid, dat voor zo
ver mogelijk, gebaseerd is op het vrije spel van de concurrentie» (43). 

835. Bovendien had de Europese Commissie reeds in een ad vies van 17 fe
bruari 1976 aan de Belgische regering het stand punt van het Belgisch Parle
ment gelaakt, waarbij het het toerbeurtsysteem uitbreidde tot het grens
overschrijdend vervoer naar Frankrijk (44). Anderzijds pleitte de Europese 
Commissie in haar mededeling aan de Raad van 9 februari 1983 «Naar een 
gemeenschappelijk vervoerbeleid - vervoer over land», ervoor «Om de pro
blemen te bestuderen die het toerbeurtsysteem voor de talrijke Noord-Zuid 
betrekkingen stelt, ten einde passende oplossingen voor te stellen waarbij 
rekening wordt gehouden met de belangen van de vervoerders, de verladers 
en de collectiviteit in het algemeen» (45). 

836. In een grondige studie van mevrouw M. Muller in verband met het fei
telijk toerbeurtsysteem Noord-Zuid, komt deze auteur tot het besluit dat 
bij de beoordeling van de verenigbaarheid met het recht van de Europese Ge-

42. zie COM(85) 610 def. (doc.C2-144/86). 
43. Vraag nr. 1036/86 van de heer Remade aan de Commissie betreffende de bevrachting 'bij toerbeurt' 

in de Belgische, Franse en Nederlandse binnenscheepvaart, P.B., C. 198 van 27 juli 1987. 
44. Volgens de Europese Commissie vertoonde een dergelijk systeem immers grote inconvenienties op 

het economisch vlak. vermits de vrije keuze van de gebruikers erdoor werd opgeheven en bracht het de ver
laders ertoe hun heil te zoeken bij andere transportmodi. Bovendien droeg het, volgens de Commissie, bij 
tot het kunstmatig instandhouden van marginale vervoerders en verhinderde het alsdusdanig de evenwichti
ge verwezenlijking van een communautair vervoerskader (zie: X, «Le tour de role ne trouve pas grace aux 
yeux des chargeurs beiges: inconciliable avec le Marche commun, couteux, anti-economique», Navigation, 
ports et industries, 10.12.1987). Tijdens zijn 363° zitting van 15 oktober 1975 heeft ook de Raad de gelegen
heid gehad zich uit te spreken over de toerbeurt in de betrekkingen tussen Belgie, Frankrijk en Nederland. 
Teneinde rekening te houden met de moeilijkheden waarmee de Belgische regering alsdan in de sector bin
nenscheepvaart te kampen had, verklaarde de Raad voorstander te zijn van de toepassing van conventionele 
minimumtarieven en van een toerbeurt op vrijwillige basis. Terzelfdertijd stelde de Raad vast dater tussen 
de Belgische en Franse delegaties overeenstemming bestond over de instelling van een verplicht stelscl van 
minimumtarieven en van toerbeurt voor de betrekkingen tussen Frankrijk en Belgie alsmede tussen de Bel
gische en Nederlandse delegaties over de uitwerking van genoemd systeem op vrijwillige basis voor de be
trekkingen tussen Belgie en Nederland. Een expliciete veroordeling van de toerbeurt door de Raad kwam 
er echter niet. 

45. Zie: Mededeling van de Commissie aan de Raad. P.B., C. 154 van 13 juni 1983. 
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meenschappen, dit feitelijk toerbeurtsysteem in principe onder het verbod 
van art. 2 Verordening 1017 /68 valt, omdat het de handel tussen de lidsta
ten ongunstig kan bei"nvloeden en omdat het de mededinging binnen de ge
meenschappelijke markt beperkt. Wei zou het systeem in aanmerking komen 
voor een individuele ontheffing op grond van art. 5 Verordening 1017 /68 
(46). Over het wettelijk toerbeurtstelsel spreekt deze auteur zich niet uit. 

837. Wat er ook van zij, de Europese wetgever wacht in elk geval nog een 
moeilijke taak. Daarbij zal veel afhangen van de resultaten die geboekt wor
den met de ingevoerde sloopreglementering. Pas wanneer de strukturele over
capaciteit is weggewerkt, kan de discussie over de afschaffing van de 
toerbeurtstelsels worden heropend. Afsluitend kan hierbij verwezen wor
den naar het standpunt door de Nederlandse Minister van Verkeer en Wa
terstaat ingenomen in het kader van het voorontwerp voor een nieuwe Wet 
Vervoer Binnenvaart, waarbij het bestaan van een vrachtverdelingsstelsel, 
onder overheidscontrole, uitdrukkelijk bevestigd wordt (47). Volgens de -
toenmalige - Minister van Verkeer en Waterstaat zou «gezien de omvang
rijke en voortdurende strukturele overcapaciteit waarmee de binnenvaart 
wordt gekonfronteerd en het ontbreken van mogelijkheden tot zelfsanering 
( ... ) een afschaffing van het vrachtverdelingsstelsel de ineenstorting van de 
binnenvaart betekenen» (48). 

3.3. De structurele sanering van de vervoersmarkt. 

3.3.1. Inleiding. 

838. Reeds sedert vele jaren heeft de markt van het goederenvervoer over 
de binnenwateren met een aanzienlijke overcapaciteit te kampen. Deze laatste 
heeft een voortdurende en steeds sneller voortschreidende verslechtering van 
de economische toestand in de binnenvaart tot gevolg, die ondermeer tot 
uiting komt in een stijgende tendens van het gemiddeld aantal op vracht 
wachtende vaartuigen, de verlenging van de wachttijden, de verscherping 
van de onderlinge concurrentie en meer in het bijzonder de buitensporige 
druk op het vrachtenpeil, de stijgende schuldenlast van de ondernemingen 
en de vermeerdering van het aantal beslagleggingen en faillissementen (49). 

46. MULLER, M., o.c., 181-182. 
47. Niettemin wordt in artikel 3, lid I voorstel WVB bepaald dat «bij algemene maatregel van bestuur 

regels (kunnen) warden gesteld ter uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties 
ter bevordering van een in sociaal-ekonomisch opzicht goede bedrijfsvoering in het vervoer van goederen 
en personen met binnenschepen, waarbij van deze wet kan warden afgeweken». Het is duidelijk dat met 
deze wetsbepaling gedacht wordt aan een mogelijk wetgevend ingrijpen van de E.E.G., zoals uit de Memo
rie van Toelichting overigens uitdrukkelijk blijkt : ... «Dit artikel is voorts - voorzover nu valt te overzien 
- te gebruiken, wanneer in EG-kader zou warden besloten om alle bestaande vrachtverdelings-en tarievenstel
sels (inklusief het Duitse Festfrachtensysteem) tegelijkertijd af te schaffen». 

48. Zie: Memorie van Toelichting bij de W.V.B. 
49. Zie: Aanbeveling van de Commissie van 31 juli 1968 aan de Lid-Staten betreffende de structurele 

sanering van de markt van het goederenvervoer over de binnenwateren, P.B., L. 218/10 van 4.9.1968. 
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839. In haar voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toe
gang tot de markt van het goederenvervoer over de binnenwateren, door 
de Commissie bij de Raad ingediend op 29 november 1967, werd er door 
de Europese Commissie op aangedrongen op communautair niveau de nood
zakelijke capaciteitsbeheersende middelen te scheppen, die de overheid in 
staat moesten stellen de voortdurende aanpassing van het aanbod aan de 
vraag met daartoe geeigende maatregelen, waaronder een sloopreglemente
ring voor de blijvend overtollige capaciteit, te bevorderen (50). Waar de Com
missie in dit voorstel er nog voorstander van was deze maatregelen op 
communautair niveau te treffen, drong zij er daarentegen in een aanbeve
ling van 31juli1968 bij de lidstaten op aan op nationaal niveau dergelijke 
maatregelen uit te werken. 

840. Slechts met mondjesmaat hebben de verschillende lidstaten hieraan ge
volg gegeven (51). Daar het echter hoofdzakelijk om partiele en tijdelijke 
maatregelen ging (52), kon de overcapaciteit er niet door warden wegge
werkt. Een overkoepelend initiatief op Europees vlak drong zich dan ook 
op. Het zou echter nog wachten blijven tot op 1 mei 1988 door de Europese 
Commissie eindelijk bij de Raad een voorstel tot verordening inzake de 

50. Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toegang tot de markt van het goederenver
voer over de binnenwateren, P.B., C. 95/l van 21 september 1968. Volgens de Commissie diencle zowel 
te worden voorzien in maatregelen om periodieke evenwichtsverstoringen te corrigeren en daardoor de na
delige gevolgen van een tijdelijke overcapaciteit te ondervangen alsook maatregelen die tot doe! hebben lang
durige evenwichtsverstoringen te voorkomen door het ontstaan van structurele overcapaciteit te verhinderen 
of bestaande structurele overcapaciteit te bestrijden. Voor de bestrijding van de tijdelij~e overcapaciteit 
opteerde de Commissie voor de invoering van een tijdelijke en op vrijwillige basis georganiseerde oplegging 
van het tijdelijk overtollige dee! van het materieel. Dergelijke maatregel zou ondernemingen ertoe kunnen 
aanzetten hun materieel geheel of ten dele tijdens een georganiseerde opleggingsperiode uit de vaart te ne
men, en dit tegen een schadeloosstelling, die op zodanig niveau moet worden vastgesteld dat de onderne
mingen ertoe aangespoord worden een zodanig gedeelte van hun minst rendabele materieel op te leggen 
als noodzakelijk is om de op korte termijn bestaande overcapaciteit op te heffen. Met het oog op de ophef
fing van de blijvend overtollige capaciteit werd door de Commissie er op aangedrongen de technisch en 
economisch verouderde binnenvaartuigen te slopen en de ondernemingen die hiertoe bereid zijn te vergoe
den. 

51. Zo werd pas in 1976, als gevolg van het ter beeindiging van de schippersstaking in 1975 afgesloten 
Protocol-Akkoord tussen de overheid en vertegenwoordigers van de binnenvaart, een sloopregeling inge
voerd. Zie: K.B. 18 mei 1976 houdende vaststelling van de voorwaarden tot toekenning van slooppremies 
voor binnenvaartuigen, B.S., 16 juni 1976. De droge vrachtschepen moesten tenminste 35 jaar oud zijn, 
de tankschepen minimum 25 jaar oud. Door aanvaarding van de slooppremie moest de begunstigde zich 
er toe verbinden het bedrag ervan gedurende een periode van drie jaar na de datum van uitbetaling van 
de premie, niet in een onderneming van vervoer te water te beleggen (art. 3, par. 5, ingevoegd bij K.B. 
8 april 1977, B.S., 2 juni 1977). 

52. De door het K.B. ingevoerde regeling gold slechts voor een korte periode, met name van 16 juni 1976 
tot 31december1978. Teneinde het effect van de sloopregeling te behouden, werd de regeling in 1980, op
nieuw voor een korte periode, heringevoerd (K.B. 8 februari 1980 houdende vaststelling van de voorwaar
den tot toekenning van slooppremies voor binnenvaartuigen, B.S., 2 juni 1977). 
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structurele sanering in de binnenvaart werd neergelegd (53). Op 14 maart 
1989 kreeg dit voorstel van verordening de goedkeuring van de E.E.G.- mi
nisters van transport. Op 27 april 1989 was de Verordening een feit (Veror
dening 1101/89) (54) (55). 

841. De voornaamste uitvoeringsbepalingen van de verordening werden vast
gelegd in Verordening 1102/89 (56). Bovendien dienden op grond van art. 
IO Verordening 1101/89 de verschillende Lid-Staten voor l januari 1990 de 
nodige maatregelen te treffen die nodig waren voor de verdere uitvoering 
van de Verordening. Belgie is desbetreffend lange tijd in gebreke gebleven, 
hoofdzakelijk omwille van de onzekerheid die er bestond of het hier een 
nationale bevoegdheid betrof dan we! een regionale. Pas in maart 1990 werd 
tussen de Staat en de verschillende Gemeenschappen hieromtrent een samen
werkingsakkoord gesloten, waarbij het aan de gewesten werd overgelaten 
de nodige uitvoeringsmaatregelen te treffen (57). 

3.3.2. De Europese sloop- en toegangsreglementering. 
Verordeningen 1101189 en 1102189. 

a) Uitgangspunten van de Europese sloop- en toegangsreglementering. 

53. Dit voorstel van verordening wijkt slechts in geringe mate af van het werkdocument dat in 1979 door 
het directoraat-generaal vervoer van de Europese Gemeenschappen was opgemaakt. In dit werkdocument 
was voorzien dat het mogelijk zou zijn, in tijden van grote malaise in de binnenvaart, nieuwe of uit andere 
landen ge'importeerde schepen, een toelatingsvergunning.te weigeren. Op grond van deze clausule weigerde 
de Bondsrepubliek Duitsland een dergelijke saneringsregeling te accepteren (zie Advies over het voorstel 
voor een verordening van de Raad inzake de sanering van de structuur in de binnenvaart, P.B., C. 318/58 
van 12 december 1988). 

54. Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad van 27 april 1989 betreffende de structurele sanering 
van de binnenvaart, P.B., nr. L. 116/25 van 28 april 1989. De formele adoptie vond plaats op 25 april 
1989. De verordening trad op I mei 1989 in werking. 

55. Daar echter niet alle landen die over een binnenvaartmarkt beschikken lid zijn van de Europese Ge
meenschap, i.h.b. is dit het geval voor Zwitserland, en bovendien de Rijnvaartmarkt, onderworpen aan 
het statuut neergelegd in de Akte van Mannheim, buiten het toepassingsgebied van de Verordening valt, 
werd door het Aanvullend Protocol n° 4 bij de Herziene Rijnvaartakte, een identieke sloop- en toegangsre
geling uitgevaardigd voor de Rijnvaart als deze voorzien in Verordening 1101/89 (zie: Aanvullend Protocol 
n° 4 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 25 april 1989; alsook: Resolutie nr. 3 van 
18 mei 1989 houdende Reglement inzake de tijdelijke invoering van maatregelen voor de structurele sane
ring in de Rijnvaart). 

56. Verordening (EEG) nr. 1102/89 van de Raad van 27 april 1989 houdende enkele uitvoeringsbepalin
gen van Verordening Raad nr. 89/1101 inzake de structurele sanering van de binnenvaart, P.B., nr. L. 116/30 
van 28 april 1989, zoals gewijz. door Verordening (EEG) nr. 89/3685 van de Raad van 8 december 1989 
(P.B., nr. L. 360/20 van 9 december 1989). 

57. Samenwerkingsakkoord van 22 maart 1990 gesloten tussen de Staal, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de toepassing van de verordeningen van 
de Europese Gemeenschappen betreffende de structurele sanering van de binnenvaart. Brussel en Wallonie 
hebben ondertussen de nodige uitvoeringsmaatregelen getroffen (voor Brussel: Besluit 5 april 1990 van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve houdende uitvoering van de Verordening (E.E.G.) nr. 1101/89 van 
de Raad van de Commissie van 27 april 1989 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van de 
Verordening (E.E.G.) nr. 1101/89 van de Raad inzake de structurele sanering van de binnenvaart, B.S., 
16 mei 1990; voor Wallonie: Besluit van 5 april 1990, B.S., 4 auguscus 1990). Vlaanderen is echter voorlo
pig nog in gebreke gebleven. 
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842. De Europese Raad gaat er van uit dat de structurele overcapaciteit in 
de binnenvaart een gemeenschappelijke aanpak vereist waarbij de lidstaten 
gezamenlijk maatregelen nemen om tot de daadwerkelijke vermindering van 
het overschot aan scheepsruimte te komen. De vast te stellen maatregelen 
moeten van algemene aard zijn en derhalve principieel op alle soorten bin
nenschepen worden toegepast. Maar, volgens de Raad, is de structurele sa
nering van een bepaalde sector van de economie in de eerste plaats de taak 
van het betrokken bedrijfsleven zelf, zodat de kosten van de in te stellen 
regeling door de binnenvaartsector zelf moeten worden gedragen (58). 

843. De Verordening steunt op twee basisprincipes, enerzijds een sloopre
geling en anderzijds een toegangsregeling voor nieuwbouw. Daarmee kan 
op basis van nationale fondsen in Nederland, Belgie, Frankrijk en Duits
land een strukturele sanering van de binnenvloot worden bereikt die op een 
sanering van lOOJo van de droge ladingvloot en 15% van de tankvaartvloot 
zou neerkomen. De financiering ervan zou bestaan uit renteloze leningen 
bij de nationale overheden. 

b) Toepassingsgebied (art. 2 Verordening 1101/89). 

844. De Verordening is van toepassing op alle vrachtschepen, ongeacht hun 
tonnemaat alsook op duwboten, met een voortstuwingsvermogen van meer 
dan 300 Kw:, waarmee beroepsvervoer, i.e. goederenvervoer voor rekening 
van derden, of eigen vervoer wordt verricht en die zijn geregistreerd in een 
lidstaat of, bij gebreke aan registratie, door een in een lidstaat gevestigde 
onderneming, - hieronder verstaan elke natuurlijke persoon of rechtsper
soon die een ambachtelijke of industriele economische bedrijvigheid uitoe
fent - worden geexploiteerd (art. 2, lid 1). Fundamenteel is de aanwending 
van het vaartuig voor commercieel vervoer over de binnenwateren. Vaar
tuigen die voor een niet commerciele openbare dienst worden gebruikt als
ook veerboten kunnen derhalve niet van deze sloopregeling genieten, net 
zomin als lichters en kustvaarders die uitsluitend nationaal of internatio
naal vervoer verrichten tijdens reizen die een maritiem traject omvatten (art. 
2, lid 2 c). 

845. Bovendien is de Verordening niet van toepassing op vaartuigen die uit
sluitend nationale vaarwegen gebruiken die niet met de andere waterwegen 
van de Gemeenschap in verbinding staan alsook vaartuigen die wegens hun 
afmetingen de nationale waterwegen waarop zij varen, niet kunnen verla
ten en zich niet op de andere waterwegen van de Gemeenschap kunnen be
geven, op voorwaarde dat deze vaartuigen de vaartuigen waarop de verorde
ning van toepassing is, geen concurrentie kunnen aandoen (art. 2, a en b). 

58. zie het Verslag bij Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad van 27 april 1989 betreffende de struc
turele sanering van de binnenvaart, P.B., nr. L. 116/25 van 28 april 1989. 
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846. Verder wordt aan elke lidstaat de mogelijkheid geboden schepen van 
minder dan 450 ton uit de werkingssfeer van de Verordening te nemen, in
dien de economische toestand van deze categorie schepen dit noodzakelijk 
zou maken (art. 2, lid 3) (59). In dat geval moest voor 1 oktober 1989 een 
nationaal saneringsplan ter goedkeuring aan de Europese Commissie wor
den voorgelegd. De Commissie kreeg vervolgens twee maanden de tijd om 
het voorgelegde plan te onderzoeken. Indien de Commissie geen overeenstem
ming over het ingediende plan kon bereiken, gold ook voor de kleine sche
pen de sloop- en toegangsregeling. Belgie heeft van deze mogelijkheid geen 
gebruik gemaakt. 

c) Bet sloopfonds (art. 3 Verordening 1101/89). 

847. Elke lidstaat waarvan de bevaarbare waterwegen in verbinding staan 
met die van een andere lidstaat en waarvan de vloot 100.000 ton overschrijdt, 
moet een sloop fonds oprichten dat uit twee onderscheiden delen bestaat: 
een voor de droge ladingvloot en een voor de tankvaartvloot. De financie
ring van het sloopfonds gebeurt door de binnenvaart zelf door middel van 
cotisaties van de scheepseigenaren (60). In de praktijk echter zullen de lidsta
ten zelf deze sloopregeling prefinancieren met renteloze leningen die dan na
dien door de binnenvaart moeten worden terugbetaald. Het is de Europese 
Commissie die het bedrag bepaalt van de jaarlijkse bijdragen aan het sloop
fonds en van de slooppremies en die de betalingsmodaliteiten vaststelt. 

848. Ter uitvoering van deze bepaling werd in Belgie een Sloopfonds opge
richt, dat ondergebracht werd in de schoot van de D.R.B. Onder het Belgi
sche sloopfonds ressorteren alle motorschepen, sleepschepen en duwbakken 
bestemd voor het vervoer van droge of vloeibare lading en alle duwboten 
met een voortstuwingsvermogen van meer dan 300 kw. die aan de volgende 
voorwaarden beantwoorden: 

- gebruikt worden voor het goederenvervoer tussen twee of meer punten 
op de binnenwateren van de lidstaten, ongeacht of het om beroepsver
voer dan we! om eigen vervoer gaat; 

- in Belgie ingeschreven zijn in het register der hypotheekbewaarder of, 
bij gebreke van inschrijving, door een in Belgie gevestigde onderneming 
worden geexploiteerd. 

59. Het gaat hier om een compromisoplossing die noodzakelijk bleek, daar Frankrijk de intentie had sche
pen van minder dan 4.~0 ton uit de Europese sloopregeling te weren. 

60. Een van de struikelblokken voor de invoering van een Europese sloopregeling bestond juist in de wij
ze waarop de sloop mocst warden gefinancierd. Aanvankelijk vroegen de binnenschippersorganisaties de 
medefinanciering van de sloopregeling door de E.E.G. Dit bleek echter niet haalbaar te zijn. Pas nadat 
de schippersorganisaties afstand hadden gedaan van deze eis, werd het lie ht op groen gezet voor de goed
keuring van de Verordening. 
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849. Eigenaars van schepen die in een andere lidstaat dan Belgie, Frank
rijk, Nederland of de Bondsrepubliek Duitsland, ingeschreven zijn of bij 
gebreke aan inschrijving door een in een andere lidstaat gevestigde onder
neming worden geexploiteerd, kunnen kiezen voor toetreding tot het Bel
gisch sloopfonds door hun jaarlijkse bijdrage aan dit sloopfonds te betalen. 
Eens deze keuze gemaakt, is ze onherroepelijk en geldt ze voor alle vaartui
gen die aan die eigenaar toebehoren (art. 4, lid 3). 

d) Voorwaarden voor het bekomen van een slooppremie. 

850. De binnenschippers die een slooppremie wensten te bekomen, dienden 
desbetreffend een verzoek te richten tot de overheid en dit binnen de vier 
maanden die volgden op het inwerkingtreden van de uitvoeringsmaatrege
len die op grond van de Verordening moesten worden getroffen. Verzoeken 
die na deze periode van vier maanden werden ingeleid zijn onontvankelijk. 
In concreto betekende dit dat de eigenaars van onder het Belgische sloop
fonds ressorterende vaartuigen tussen 1 januari en 30 april 1990 bij de au
toriteiten van dit sloopfonds een aanvraag om sloopuitkering moesten 
indienen, gericht aan het adres waar de zetel van de D.R.B. gevestigd is en 
met een aanvraagformulier dat in de kantoren van de D.R.B. kon worden 
bekomen. Met aanvragen na die datum ingediend, wordt geen rekening ge
houden. 

851. Bij de aanvraag dienden volgende dokumenten te worden gevoegd: 

- een duplikaat van de geldige meetbrief van het vaartuig; 

- een attest uitgereikt gedurende de maand voorafgaand aan de indiening 
van de aanvraag, door de gemeentelijke overheid, waaruit blijkt dat de 
maatschappelijke zetel of de woonplaats op haar grondgebied gevestigd 
is; 

- de documenten die aantonen dat het schip tot de actieve vloot behoort. 

852. Bij de aanvraag diende de aanvrager te specifieren welk percentage van 
het sloopbedrag hij wenst te bekomen. Het uitkeringspercentage kan varie
ren tussen 70 en 100%. Daarbij is het van belang erop te wijzen dat de aan
vragen voor het laagste percentage voorrang hebben op deze met een hoger 
percentage, in die zin dat deze laatste aanvragen slechts in aanmerking ko
men voorzover de voor de sloopuitkering ter beschikking gestelde middelen 
toereikend zijn. Het door de E.E.G. totaal ter beschikking gesteld budget 
is immers vastgesteld op 130,5 miljoen ECU, waarvan 81,2 miljoen ECU 
voor droge-ladingschepen, 44,3 miljoen ECU voor tankschepen en 5 mil
joen ECU voor duwboten. 

324 



853. De aanvraag om sloopuitkering wordt aanvaard indien: 

a) de aanvraag regelmatig werd ingediend en alle vereiste stukken werden 
overhandigd; 

b) aangetoond werd dat het schip behoort tot de actieve vloot; 

c) de aanvraag in gunstige orde komt binnen het budget dat bij de Veror
deningen werd vastgesteld. De E.E.G. - commissie oordeelt hierover. 

854. Eens de aanvraag werd ingediend, kan zij niet meer worden ingetrok
ken. De aanvaarding van de aanvraag wordt door de autoriteiten van het 
sloopfonds aan de aanvrager bevestigd binnen de twee maanden na de ont
vangst voor de aanvragen die een uitkeringspercentage van 70% vermelden 
en voor 1 september 1990 voor de andere aanvragen. Zodra de aanvraag 
werd aanvaard, is de eigenaar van het schip verplicht over te gaan tot slo
ping van het schip. Deze sloping moet in elk geval voor 1 december 1992 
gebeuren, zoniet kunnen de autoriteiten van het sloopfonds het schip na
mens en op kosten van de eigenaar laten slopen. 

855. Tot de actieve vloot warden gerekend (art. 5, lid 1): 

1° de bedrijfszekere vaartuigen die ten minste een reis hebben uitgevoerd 
gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan de indiening van de aan
vraag om sloopuitkering en die in de loop van de voormelde periode 
hebben beschikt over een van volgende documenten: 

- het certificaat van onderzoek; 
- het bijzonder certificaat; 
- het normaal certificaat van goedkeuring en het tijdelijk certificaat van 

goedkeuring; 
- het classificatiecertificaat; 
- het communautair certificaat; 
- de exploitatievergunning; 

2° de bedrijfszekere vaartuigen die ten minste tien reizen hebben uitgevoerd 
gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan de indiening van de aan
vraag om sloopuitkering. 

856. Schepen die wegens avarij of andere schade niet meer kunnen gerepa
reerd warden en om die reden warden gesloopt, komen uiteraard niet in 
aanmerking voor een sloopuitkering (art. 5, lid 1 in fine). 

e) De bijdragen aan het sloopfonds. 

857. De bijdragen aan het sloopfonds dienen jaarlijks in het begin van het 
jaar en in ieder geval voor 1 maart te worden betaald in een van de kanto
ren van de D.R.B. tegen afgifte van een bewijs van betaling. 
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Uitzonderlijk mochten de bijdragen voor 1990 betaald worden voor 1 mei 
1990. De bijdragen zijn verschuldigd door elke scheepseigenaar wiens schip 
ressorteert onder het Belgisch Sloopfonds. De jaarlijkse bijdrage verschilt 
naargelang de aard van het schip en de wijze waarop het gebruikt wordt. 
De bijdragen zijn uitgedrukt in ECU/ton en worden telkens in Belgische 
franken omgezet tegen de officiele koers geldig op 1 januari van het jaar 
waarvoor de bijdrage betaald wordt. In geval van niet of laattijdige beta
ling worden de verschuldigde bedragen zonder ingebrekestelling verhoogd 
met wettelijke intresten telkens met ingang van 1 maart. 

858. De bijdragen bedragen thans (art. 3, lid 1 Verordening 1102/89): 

motorschepen 
sleepschepen 
duwbakken 
duwboten 

Droge-
ladingschepen 

1,00 
0,36 
0,70 

Tankschepen 

3,00 
0,54 
1,50 

Duwboten 

0,40 

Op te merken is dat voor droge-ladingschepen het bedrag van 1 ECU slechts 
geldt voor schepen van 650 ton en meer. Het wordt met l 50Jo verminderd 
voor droge-ladingschepen tussen 450 en 650 ton en met 300Jo voor droge
ladingschepen van minder dan 450 ton. Bij de berekening worden delen van 
een ton afgerond naar de hogere eenheid (art. 3, lid 2 Verordening 1102/89). 

f) De sloopuitkeringen. 

859. De bedragen van de sloopuitkering werden eveneens vastgesteld in ECU. 
De omzetting ervan naar Belgische frank gebeurt tegen de officiele koers 
geldig op 1 januari van het betrokken jaar. De bedragen van de sloopuitke
ring (aan lOOOJo) zijn de volgende (art. 5, lid 1 Verordening 1102/89): 

Droge- Tankschepen Duwboten 
ladingschepen 

motorschepen 120 216 
sleepschepen 43 39 
duwbakken 63 108 
duwboten 240 

860. Ook hier geldt de opmerking dat voor droge-ladingschepen het bedrag 
van 1 ECU slechts geldt voor schepen van 650 ton en meer. Het bedrag van 
de sloopuitkering wordt met 15 OJo verminderd voor droge-ladingschepen tus
sen 450 en 650 ton en met 300Jo voor droge-ladingschepen van minder dan 
450 ton. Bij de berekening worden delen van een ton afgerond naar de ho
gere eenheid (art. 5, lid 2 Verordening 1102/89). 
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861. Aan de uitbetaling van de sloopbedragen zijn twee voorwaarden ge
koppeld (art. 7 Verordening 1102/89): 

1) het schip moet voor 1december1990 hetzij effectief gesloopt zijn, hetzij 
definitief uit de vaart genomen zijn in afwachting van de sloop. 
De scheepseigenaar dient hiervan het bewijs voor te brengen door voor
legging van volgende documenten: 

a) indien het schip voor 1 december 1990 gesloopt werd: 

1 ° de akte van sloping uitgereikt op grond van art. 77 bis A.S.R. 
indien de sloping in Belgie heeft plaatsgevonden, of een attest 
uitgereikt door de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat, 
waaruit blijkt dat het schip daadwerkelijk werd gesloopt, indien 
de sloping in een van de overige lidstaten van de E.E.G. heeft 
plaatsgevonden. 

2° het bewijs van betaling van de jaarlijkse bijdrage. 

b) indien het schip voor 1 december 1990 uit de vaart werd genomen: 

1° een verklaring afgegeven door de autoriteiten belast met het beheer 
van de betreffende waterweg, waarin de precieze plaats wordt aan
aangeduid waar het schip werd opgelegd (61). 

2° het bewijs van betaling van de jaarlijkse bijdrage. 

3 ° alle documenten betreffende het schip: de geldige meet brief, cer
tificaten van deugdelijkheid, exploitatievergunning, bevrachtings
boekje en de verklaring inzake het behoren tot de Rijnvaart. 

2) de uitbetaling van het sloopbedrag is tevens afhankelijk van het even
tueel bestaan van schuldeisers die aanspraak zouden kunnen maken op 
een dee! of het geheel van de uitkering. 

862. Volledigheidshalve dient aan het bovenstaande nog toegevoegd te wor
den dat een vaartuig dat uit de vaart werd genomen in afwachting van de 
sloop: 

- niet mag gebruikt worden voor vervoer of opslag van goederen; 

- slechts mag verplaatst worden mits toestemming van de autoriteiten van 
het fonds, die schriftelijk dient te worden gegeven; 

- alleszins voor 1 december 1992 daadwerkelijk moet gesloopt zijn, waar
bij het bewijs van de sloping dient te worden geleverd door voorlegging 
van de akte van sloping of het daarmeegelijkgestelde attest uitgereikt 
door de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat, waaruit blijkt 
dat het schip daadwerkelijk werd gesloopt. 

61. De formulieren waarop de verklaring wordt opgesteld, worden bij de bevestiging van de aanvraag 
gevoegd. 
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g) De toegangsregeling (art. 8 Verordening 1101/89). 

863. De toegangsregeling is een 'oud voor nieuw' - regeling, in die zin dat 
nieuwbouw en import van buiten de E.E.G. moet worden gecompenseerd 
door het slopen van eenzelfde tonnage of door een heffing te betalen aan 
het sloopfonds die gelijk is aan de slooppremie. Deze oud voor nieuw - re
geling geldt voor een periode van 5 jaar, met ingang van 28 april 1989 (62). 
Vanaf die datum kunnen slechts bijkomende vaartuigen aan de vloot wor
den toegevoegd (of kan de capaciteit van schepen slechts uitgebreid worden 
door verlenging van vrachtschepen of vergroting van het motorvermogen 
door vervanging van de motor bij duwboten), indien de eigenaar: 

- hetzij een tonnage of voortstuwingsvermogen gelijkwaardig aan die van 
het in de vaart te brengen vaartuig aan de vloot onttrekt zonder een 
sloopuitkering te ontvangen; 

- hetzij een speciale bijdrage, gelijk aan de sloopuitkering die zou gelden 
voor het in de vaart te brengen vaartuig, stort in het sloopfonds; 

- hetzij aan een combinatie van beide voormelde voorwaarden heeft vol
daan. 

864. De gelijkwaardigheid van de tonnage wordt vastgesteld volgens de hier
navolgende waarderingscoefficienten van toepassing op schepen van meer 
dan 650 ton. Voor schepen met een laadvermogen van minder dan 450 ton 
worden deze coefficienten met 30% verlaagd en voor schepen met een laad
vermogen van 450 tot 650 ton met 0, 15 OJo voor elke ton dat het laadvermo
gen minder bedraagt dan 650 ton. De coefficienten kunnen na verloop van 
3 jaar door de Commissie worden herzien. Zij bedragen thans: 

motorschepen 
duwbakken 
sleepschepen 

droge-ladingschepen 

1,00 
0,50 
0,36 

tankschepen 

1,00 
0,50 
0,18 

865. De nieuwe tonnage of voortstuwingsvermogen mag slechts in gebruik 
worden genomen nadat aan de voorwaarden onder nr. 863 vermeld, werd 
voldaan. Bovendien moet het eventueel te slopen vaartuig beantwoorden aan 
volgende voorwaarden : 

- deel uitmaken van de actieve vloot, zoals hoger bepaald; 

- eigendom zijn van de eigenaar die nieuwe tonnage of voortstuwingsver-
mogen aan de vloot toevoegt; 

62. Voor de schepen die op die datum in aanbouw waren en die voor 28 oktober 1989 in gebruik werden 
genomen, geldt de regeling echter niet. 
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- betaling van de jaarlijkse bijdrage aan het Sloopfonds. 

866. Indien het in de vaart gebrachte vaartuig tijdens de geldigheid van de 
oud voor nieuw - regeling wordt gewijzigd in een ander type, waarvoor meer 
tonnage gesloopt, dan we! een hogere speciale bijdrage betaald had moeten 
worden, mag het gewijzigde vaartuig slechts aan het vervoer deelnemen, na
dat de bijkomende tonnage werd gesloopt of een aanvullende speciale bij
drage werd betaald. 

4. Voorschriften betreffende technische en veiligheidsaspecten. 

4.1. Bet communautair en aanvullend communautair certificaat. 

4.1.1. Belang van een communautair certificaat. 

867. De steeds verderschrijdende internationalisering van het binnenvaart
verkeer, waardoor steeds meer vreemde binnenschepen de nationale water
wegen van een land bevaren, brengt dan ook meer en meer de noodzaak 
aan een uniforme reglementering van de technische voorschriften voor bin
nenschepen aan het licht. Precies met dit doel er over te waken dat het ver
keer van de schepen op het communautaire net plaatsvindt onder optimale 
omstandigheden, zowel wat de veiligheid als wat de concurrentievoorwaar
den betreft, werden door een richtlijn van de E.E.G.-Raad van 4 oktober 
1982 een reeks gemeenschappelijke technische voorschriften voor binnen
schepen vastgelegd (E.E.G. - Richtlijn 82/ 174) (63). 

868. Met het oog op de toepassing van deze Richtlijn werd het communau
tair binnenvaartnet ingedeeld in vier zones, gespecifieerd in bijlage 1 van 
de Richtlijn (art. 1). Het gehele Belgische waterwegennet, de Beneden
Zeeschelde uitgezonderd (64), maakt deel uit van zone 4. Naast deze vier 
basiszones is een zone R voorzien, die van deze vier zones die waterwegen 
omvat, waarvoor een certificaat van onderzoek dient te worden afgegeven 
overeenkomstig artikel 22 van de Herziene Rijnvaartakte, volgens de be
woordingen van dit artikel op het tijdstip van aanneming van de Richtlijn. 
De Richtlijn laat de lidstaten overigens vrij voor de zones 1 en 2, na raad
pleging van de Commissie en onder voorbehoud van het bepaalde in de Her
ziene Rijnvaartakte, aanvullende technische voorschriften uit te vaardigen 

63. Richtlijn van de Raad van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de technische voorschriften voor bin
nenschepen, P.B., L 301 van 28 oktober 1982. Uiterlijk op I januari 1985 dienden de lidstaten, na raadple
ging van de Commissie, de bepalingen vast te stellen nodig om aan het bepaalde in de Richtlijn te voldoen. 
Dit is echter niet gebeurd. 

64. De Beneden-Zeeschelde behoort tot zone 3. 
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(art. 5 lid 1) (65). 

4.1.2. Procedure tot verkrijging. 

869. Elk binnenschip <lat voldoet aan de gemeenschappelijke technische voor
schriften, vermeld in bijlage II van de richtlijn, kan een communautair 
scheepsattest bekomen, <lat wordt afgegeven door de bevoegde nationale au
toriteit van de Lid-Staat waar het schip is geregistreerd of, bij gebreke daar
van, in de Lid-Staat waar het zijn thuishaven heeft of, bij gebreke daarvan, 
in de Lid-Staat waarin de eigenaar is gevestigd (art. 9, eerste alinea). De 
geldigheidsduur van <lit certificaat wordt voor elk geval afzonderlijk vast
gesteld door de autoriteit die bevoegd is om het af te geven, maar mag niet 
meer dan 10 jaar bedragen (art. 11). Het wordt opgesteld volgens het mo
del, voorzien in bijlage III van de richtlijn. 

870. Dit certificaat is geldig en verplicht op alle waterwegen van het com
munautair net. Het mag echter vervangen worden door een certificaat, af
gegeven op grond van artikel 22 van de Herziene Rijnvaartakte, indien het 
betrokken schip de waterwegen van zone R bevaart. Dergelijk schip moet 
bovendien voorzien zijn van het zogenaamde 'communautaire aanvullende 
certificaat', voor het verkeer op de waterwegen van de zones 3 en 4, indien 
het de voor deze vastgestelde technische faciliteiten wil genieten, en voor 
het verkeer op de waterwegen van de zones 1 en 2, indien de Lid-Staten voor 
deze waterwegen aanvullende technische voorschriften hebben aangenomen 
overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn. Ook het communautaire aanvul
lende certificaat wordt volgens een vast model opgesteld, voorzien in bijla
ge IV van de Richtlijn. 

871. Elk schip, <lat voorzien is van een certificaat, afgegeven krachtens het 
Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR), 
mag gevaarlijke stoffen over het gehele communautaire grondgebied ver
voeren onder de in <lat certificaat omschreven voorwaarden. Elke Lid-Staat 
kan bovendien eisen <lat de schepen die niet voorzien zijn van een dergelijk 
ADNR-certificaat, op zijn grondgebied alleen gevaarlijke stoffen mogen ver
voeren wanneer zij voldoen aan voorschriften welke die van de Richtlijn 
aanvullen. Deze voorschriften moeten aan de Commissie en de andere Lid
Staten warden meegedeeld (art. 6). 

65. Deze aanvullende voorschriften moeten ten minste 6 maanden voor hun inwerkingtreding ter kennis 
van de andere Lid-Staten en de Commissie gebracht worden, tenzij zij reeds op 21 januari 1977 van kracht 
waren (art. 5, lid I). De conformiteit van het schip met die aanvullende voorschriften wordt op het commu
nautaire of aanvullende communautaire certificaat vermeld. 
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4.1.3. Toepassingsgebied van de E.E.G. - Richtlijn 821174. 

872. Ofschoon de richtlijn in het bijzonder werd uitgevaardigd met het oog 
op de realisatie van een gemeenschappelijk vervoerbeleid, is het toepassings
gebied ervan niet beperkt tot het vervoer zelf, maar geldt hij voor elk bin
nenschip met een laadvermogen van 15 ton of meer, of een waterverplaatsing 
van 15 kubieke meter of meer zo het schip niet bestemd is voor het vervoer 
van goederen, alsook voor sleep- en duwboten, gebouwd om andere sche
pen te slepen, te du wen of langszijde gekoppeld mede te voeren, ook al be
draagt hun waterverplaatsing minder dan 15 kubieke meter (art. 2, lid 1). 

873. Volgende schepen zijn echter uitgesloten van de richtlijn (art. 2, lid 2): 

- passagiersschepen; 
- veerponten; 
- drijvende werktuigen; 
- drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen zelfs wanneer zij ver-

plaatst worden; 
- pleziervaartuigen; 
- schepen van de inspectiediensten en van de brandweer; 
- militaire vaartuigen; 
- zeeschepen, met inbegrip van zeesleepboten en zeeduwboten die varen 

en stilliggen op binnenwateren waar deze in zee uitmonden of zich tijde
lijk op de binnenwateren bevinden en van een geldig scheepsattest zijn 
voorzien; 

- sleep- en duwboten met een waterverplaatsing van minder dan 15 kubieke 
meter, die zijn gebouwd om alleen schepen met een waterverplaatsing 
van minder dan 15 kubieke meter te slepen, te duwen of langszij gekop
peld mede te voeren. 

874. Bovendien mag elke Lid-Staat schepen die varen op zijn waterwegen 
welke niet door een binnenwater met het waterwegennet van een andere Lid
Staat zijn verbonden, alsook schepen met een laadvermogen van 350 ton 
of minder, waarvan de kiel voor 1 januari 1950 is gelegd en die uitsluitend 
het nationale waterwegennet bevaren, geheel of gedeeltelijk onttrekken aan 
de toepassing van de richtlijn. Verder kunnen de Lid-Staten, in het kader 
van de binnenvaart op de nationale waterwegen, ontheffingen van een of 
meer bepalingen van de richtlijn toestaan voor trajecten in een beperkt geo
grafisch gebied of in havengebieden, toestaan. Deze ontheffingen alsook het 
traject of het gebied waarvoor zij gelden, moeten op het certificaat van het 
schip worden vermeld. Alie hogergenoemde ontheffingen dienen we! ter ken
nis gebracht te worden van de Commissie (art. 7, lid 1, 2 en 3). 
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4.2. De gelijkwaardigheid van de scheepsattesten. 
De E.E.G. - Richtlijn 76/135 van 20 januari 1976 (66). 

4.2.1. Doel van de richtlijn. 

875. Het streven naar de invoering van een communautair certificaat, dat 
wordt uitgereikt op grand van uniforme technische voorschriften, werd reeds 
geruime tijd voor de uitvaardiging van de hoger genoemde richtlijn van 4 
oktober 1982 door de Raad voorapgezet. Zolang deze richtlijn er echter niet 
was, bleef men geconfronteerd met een veelheid aan certificaten, die wer
den uitgereikt op grand van technische voorschriften verschillend van land 
tot land, zodat deze certificaten door de verschillende landen niet als gelijk
waardig werden beschouwd. Om hieraan te verhelpen werd op Eurapees 
niveau de gelijkwaardigheid van de verschillende certificaten en scheeps
attesten gewaarborgd door een Richtlijn van 20 januari 1976. De geldigheids
duur ervan is beperkt tot de daadwerkelijke inwerkingtreding van de gemeen
schappelijke technische voorschriften, wat, zoals gezien, nog niet het geval 
is (67). 

4.2.2. Toepassingsgebied van de Richtlijn. 

876. Zander afbreuk te doen aan de bepalingen van het Reglement betref
fende het onderzoek van vaartuigen die de Rijn bevaren, noch aan die van 
het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn 
(A.D.N.R.), is deze Richtlijn van toepassing op schepen met een draagver
mogen van 20 ton of meer, die gebruikt warden voor het vrachtvervoer, 
alsmede op duw- en sleepboten, alsook op schepen die gebruikt warden voor 
het vervoer van meer dan 12 passagiers, voorzover uiteraard deze activitei
ten op de binnenwateren plaatsvinden (art. 1). Elke Lid-Staat wordt echter 
de mogelijkheid gelaten om de richtlijn niet toe te passen op schepen die 
de binnenwateren van zijn grandgebied niet verlaten (art. 2, lid 1 in fine). 

4.2.3. Voorwaarden voor de gelijkwaardigheid van scheepsattesten. 

877. Krachtens deze Richtlijn erkent iedere Lid-Staat voor de vaart op zijn 
binnenwateren een door een andere Lid-Staat afgegeven scheepsattest alsof 
hij het zelf had afgegeven,op voorwaarde dat dergelijk scheepsattest niet 
meer dan vijf jaren te voren is afgegeven of verlengd, en de geldigheidsduur 

66. Richtlijn van de Raad van 20 januari 1976 inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor 
binnenschepen, P.B., L. 21/10. 

67. art. 7 E.E.G.-Richtlijn 76/135, zoals gewijzigd door E.E.G.-Richtlijn 78/1016 van 23 november 1978 
inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen, P.B., L. 349/31. De oorspronke
lijke geldigheidsduur was beperkt tot 31december1978, tijdstip waarop de gemeenschappelijke technische 
voorschriften reeds in de verschillende lidstaten operationeel hadden moeten zijn. 
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niet verstreken is (art. 3, lid I en 2). De Lid-Staten kunnen bovendien ver
langen dat wordt voldaan aan de technische eisen die zijn vastgelegd in het 
Reglement betreffende het onderzoek van vaartuigen die de Rijo bevaren. 

878. Schepen die aan deze eisen voldoen, worden tot het verkeer op alle bin
nenwateren in de Gemeenschap toegelaten. Het certificaat van onderzoek 
wordt gedurende zijn gehele geldigheidsduur als bewijs hiervan aanvaard 
(art. 3, lid 2, in fine, lid 3 en 5). 

879. Het scheepsattest wordt afgegeven door de Lid-Staat waarin het vaar
tuig is geregistreerd of zijn thuishaven heeft of, bij gebreke daaraan, door 
de Lid-Staat waarin de eigenaar van het vaartuig zijn woonplaats heeft. El
ke Lid-Staat kan echter ook een andere Lid-Staat verzoeken scheepsattesten 
af te geven voor vaartuigen die door zijn eigen onderdanen worden geex
ploiteerd of zijn bevoegdheden overdragen aan erkende instanties (art. 2, 
lid 2). De procedure voor het afgeven van de scheepsattesten wordt, voor 
zover nodig, door de Lid-Staten vastgesteld (art. 2, lid I). 

880. Om de gelijkwaardigheid van de verschillende attesten te verzekeren, 
dienen zij bovendien aan de minimuminhoud te voldoen, die in de Bijlage 
aan deze Richtlijn is opgenomen. Op grond hiervan moeten de scheepsat
testen een reeks gegevens bevatten, waarvan een aantal steeds verplicht zijn, 
een aantal verplicht indien van toepassing, en tenslotte een aantal gewenst, 
doch niet verplicht. 

881. Het betreft volgende gegevens (68): 

I. Naam van de overheidsinstantie of van de erkende instantie die het 
document afgeeft 

2. a) Naam van het document 
b) Nummer van het document 

3. Staat die het document afgeeft 
4. Naam en woonplaats van de eigenaar van het schip 
5. Naam van het schip 
6. (x) Plaats en nummer van registratie 
7. (x) Thuishaven 
8. ( +) Scheepstype 
9. ( +) Gebruik 

10. Voornaamste kenmerken: a) lengte over alles, in meters, 
b) breedte over alles, in meters, 
c) grootste diepgang, in meters. 

68. De gegevens die steeds verplicht zijn, hebben geen nadere aanduiding, de gegevens verplicht indien 
van toepassing, zijn aangeduid met x, de gegevens die gewenst zijn, zijn aangeduid met +. 
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11. (x) Draagvermogen in tonnen of waterverplaatsing in kubieke meter 
bij grootste diepgang 

12. (x) Gegevens betreffende de ijkmerken 
13. (x) Toegestaan aantal passagiers 
14. (x) Totaalvermogen van de voortstuwingswerktuigen in pk. of kW. 
15. Minimum-vrijboord in cm. 
16. a) De verklaring: Bovengenoemd schip is goedgekeurd voor de vaart 

b) (x) Onder de volgende voorwaarden 
c) (x) Vermelding van vaartbeperkingen 

17. a) Afloopdatum 
b) Datum van afgifte 

18. Stempel en handtekening van de instantie die het attest afgeeft. 

4.2.4. Uitvoering van de Richtlijn. K.B. van 16 juli 1987 (69). 

882. Door het K.B. van 16 juli 1987 heeft de Belgische wetgever aan de uit
voering van deze Richtlijn gevolg gegeven. Als scheepsattesten in de zin van 
de Richtlijn, worden erkend: 

1° het certificaat van onderzoek, afgegeven overeenkomstig de bepalingen 
van het Reglement betreffende het onderzoek van de Rijnschepen; 

2° het bijzonder certificaat voor het vervoer van brandbare vloeistoffen 
op de binnenwateren; 

3° het normaal certificaat van goedkeuring en het tijdelijk certificaat van 
goedkeuring, afgegeven overeenkomstig de bepalingen van het Regle
ment voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR); 

4° de klasseringsbewijzen bedoeld in art. 32 W.R.B. 

5° de scheepsattesten, afgegeven door andere lidstaten van de Europese 
Gemeenschappen. 

5. Voorschriften betreffende het beroep van goederenvervoerder. 

5.1. Richtlijn 87/540 van 9 november 1987 (70). 

883. In de richtlijn worden een aantal voorwaarden opgesomd die betrek
king hebben op het bewijs van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en fi
nanciele draagkracht. M.b.t. deze voorwaarden wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen zelfstandigen en personen die in loondienst het beroep van 
ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren uitoefenen (art. 10). 

69. K.B. 16 juli 1987 betreffende de scheepsattesten voor binnenschepen. B.S., 21 augustus 1987. 
70. Richtlijn 87/540 van 9 november 1987 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van 

nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateen en inzake de onderlinge erkenning van 
dit beroep betreffende diploma's, certificaten en andere titels, P.B., L. 322/20 van 12 november 1987. 
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884. Wie goederenvervoer over de binnenwateren wil verrichten, moet, vol
gens de bepalingen van de richtlijn, vooreerst aan de voorwaarde van vak
bekwaamheid voldoen, zelfs indien men aangesloten is bij een groepering 
of lid is van een cooperatie van schippers, en zelfs indien zij hun activiteit 
uitsluitend voor een bepaalde duur uitoefenen als onderaannemer van een 
andere onderneming die zich met vervoer over de binnenwateren bezighoudt. 
De natuurlijke persoon die niet aan deze voorwaarde voldoet, kan toch bij 
de bevoegde autoriteit een machtiging bekomen om goederenvervoer over 
de binnenwateren uit te voeren, zo hij deze autoriteit aantoont <lat de ver
voersactiviteit daadwerkelijk en bij voortduring geleid wordt door een an
dere persoon, die wel aan deze voorwaarde voldoet. Zo het om een 
onderneming gaat, moet een van de personen die de vervoersactiviteit van 
de onderneming daadwerkelijk en bij voortduring leidt, aan de voorwaarde 
van vakbekwaamheid voldoen (art. 3, lid 1). 

885. In deze laatste twee hypothesen stellen de Lid-Staten vast onder welke 
voorwaarden de exploitatie op voorlopige basis gedurende een periode van 
ten hoogste een jaar mag worden voortgezet, welke periode met maximaal 
zt-s maanden kan worden verlengd in bijzondere, naar behoren gerechtvaar
digde gevallen, in geval van overlijden dan wel lichamelijke ongeschiktheid 
of wettelijke onbevoegdheid van de natuurlijke persoon die de activiteit van 
vervoersondernemer uitoefent, d. w .z. de natuurlijke persoon die wel aan 
de voorwaarde van vakbekwaamheid voldoet. 

886. lndien de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten krachtens de op grond 
van de richtlijn vastgestelde maatregelen besluiten nemen die een afwijzing 
van een verzoek om toegang tot het beroep van ondernemer van goederen
vervoer over de binnenwateren inhouden, moeten deze beslissingen met re
denen worden omkleed (art. 6, lid 1). Anderzijds moeten de lidstaten er zorg 
voor dragen <lat de bevoegde autoriteiten de verleende vergunning intrek
ken, indien zij constateren <lat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde 
van vakbekwaamheid, met <lien verstande <lat in voorkomend geval voldoen
de tijd wordt gelaten voor het vinden van een plaatsvervanger (art. 6, lid 
2). Zowel in geval van weigering als intrekking van de vergunning, moet 
aan de betrokken natuurlijke personen of ondernemingen de mogelijkheid 
worden geboden hun rechten te doen gelden (art. 6, lid 3). 

887. De voorwaarde van vak bekwaamheid houdt, volgens de richtlijn, het 
bewijs in van het bezit van de vereiste kennis op de hierna opgesomde vak
gebieden: 

A. Vakken welke moeten worden beheerst door ondernemers die voorne
mens zijn uitsluitend nationaal vervoer te verrichten: 

1. Bepaalde onderdelen van het burgerlijk, handels-, sociaal en be
lastingsrecht, waarvan de kennis voor de uitoefening van het beroep 
noodzakelijk is. 
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2. Commercieel en financieel beheer van de onderneming. 
3. Toegang tot de markt. 
4. Technische normen en exploitatie. 
5. Veiligheid. 

B. Vakken welke dienen te worden beheerst door ondernemers die voorne
mens zijn internationaal vervoer te verrichten: 

- alle onder A vermelde vakken. 
- uit nationale wetten, communautaire normen en internationale over-

eenkomsten en akkoorden voortvloeiende bepalingen voor het vervoer 
over de binnenwateren tussen de Lid-Staten onderling en tussen de 
Gemeenschap en derde landen, met name op het gebied van de be
vrachting en de vervoersprijzen en -voorwaarden. 

- douanegebruiken en formaliteiten. 
- voornaamste verkeersvoorschriften in de Lid-Staten. 

888. De vereiste kennis kan hetzij door scholing, hetzij door praktijkerva
ring in een onderneming van vervoer over de binnenwateren, hetzij door 
een combinatie van beide worden verworven. De Lid-Staten kunnen perso
nen die in het bezit zijn van bepaalde diploma's van het hoger of het tech
nisch onderwijs vrijstellen van de verplichting tot aantoning van hun kennis 
van de vakgebieden welke uit de diploma's blijkt. Na constatering van de 
vereiste kennis wordt door de bevoegde autoriteit of instantie een attest af
geleverd (art. 3, lid 2). 

889. Een Lid-Staat kan na raadpleging van de Commissie vervoersonderne
mers die uitsluitend goederen vervoeren over binnenlandse waterwegen die 
niet met het waterwegennet van een andere lidstaat zijn verbonden, vrijstel
len van de toepassing van de richtlijn. De praktijkervaring opgedaan in een 
vervoersonderneming die aldus vrijgesteld is, geeft echter geen recht op af
gifte van hogergenoemd attest (art. 3, lid 3). Natuurlijke personen die kun
nen bewijzen dat zij voor I juli 1990 in een Lid-Staat het beroep van 
ondernemer van nationaal of internationaal vervoer wettelijk hebben uitge
oefend, zijn vrijgesteld van het bewijs van de vereiste kennis en scholing 
om het attest te verkrijgen (art. 5). Elke Lid-Staat erkent de door een ande
re lidstaat afgegeven attesten als een voldoende bewijs van vakbekwaam
heid (art. 7). 

890. Onder bepaalde omstandigheden voorziet de richtlijn bovendien be
paalde eisen van betrouwbaarheid of solvabiliteit. Zo een Lid-Staat immers 
aan de eigen onderdanen bepaalde eisen van betrouwbaarheid of van het 
niet failliet geweest zijn, oplegt, geldt voor de onderdanen van een andere 
Lid-Staat desbetreffend als een voldoende bewijs de overlegging van een uit
treksel uit het strafregister of, bij het ontbreken daarvan, van e~n gelijk
waardig document, afgegeven door een bevoegde rechterlijke of overheids
instantie van het land van oorsprong of van herkomst van de vervoerson-
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dernemer, waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan (art. 8, lid 1). 

891. Zo een Lid-Staat aan zijn onderdanen bepaalde eisen van betrouwbaar
heid stelt, waarvan het bewijs niet kan worden geleverd met het hierboven 
genoemd document, erkent deze Lid-Staat voor de onderdanen van de an
dere Lid-Staten als voldoende bewijs een door een bevoegde rechterlijke of 
overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst afgegeven ver
klaring waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan. Deze verklaringen die
nen betrekking te hebben op de nauwkeurig omschreven feiten die in het 
ontvangende land in aanmerking worden genomen (art. 8, lid 2). 

892. lndien het vereiste document niet wordt afgegeven door het land van 
oorsprong of van herkomst, kan het worden vervangen door een door de 
betrokkene onder ede afgelegde of plechtige verklaring ten overstaan van 
een bevoegde rechterlijke of overheidsinstantie of, eventueel een notaris van 
het land van oorsprong of van herkomst, die een bewijs afgeeft waarin de 
aflegging van deze eed of plechtige verklaring wordt bevestigd. De verkla
ring van het niet failliet geweest zijn kan eveneens ten overstaan van een 
bevoegde beroepsorganisatie van hetzelfde land worden afgelegd (art. 8, lid 
3). De afgegeven documenten alsook de afgelegde verklaring mogen niet !an
ger dan drie maanden voordien zijn afgegeven (art. 8, lid 4). 

893. Indien een Lid-Staat aan zijn onderdanen bepaalde eisen van financie
le draagkracht stelt en deze moet worden aangetoond door middel van een 
verklaring, beschouwt deze Staat de overeenkomstige verklaringen die zijn 
afgegeven door banken van het land van oorsprong of van herkomst of door 
andere instellingen die dat land daartoe heeft aangewezen, als gelijkwaar
dig aan de op zijn eigen grondgebied afgegeven bewijsstukken (art. 9, lid 1). 

894. Zo het bewijs voor de eigen onderdanen niet door een van bovenge
noemde documenten kan worden geleverd, erkent de Lid-Staat voor de on
derdanen van de andere Lid-Staten als voldoende bewijs een verklaring, 
afgegeven door een bevoegde overheidsinstantie van het land van oorsprong 
of herkomst, waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan. Deze verklarin
gen dienen betrekking te hebben op de nauwkeurig omschreven feiten die 
in het ontvangende land in aanmerking worden genomen (art. 9, lid 2). 

5.2. Bet (toekomstig) Europees vaarbewijs. 

895. Teneinde de vaarbekwaamheid van de vervoerder zo veel mogelijk te 
garanderen, is in sommige landen het bezit van een vaarbewijs verplicht. 
Zo is het vervoer over de Duitse binnenwateren enkel toegelaten mits het 
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bezit van een 'Scbifferpatent' (71), is in Frankrijk bet 'Certificat general' 
verplicbt (72) en geldt voor bet Rijnvervoer bet Rijnpatent (73). Nederland 
tenslotte kent sedert de Binnenscbepenwet van 1980 (74) bet bestaan van 
een 'Groot Vaarbewijs'. In Belgie bestaat een dergelijk vaarbewijs ecbter 
niet. Op Europees vlak streeft de Europese Commissie naar de invoering 
van een uniform vaarbewijs voor bet besturen van scbepen op de binnen
wateren van de Europese Gemeenscbap. In afwacbting biervan werd door 
de Commissie reeds een voorstel tot ricbtlijn uitgewerkt inzake de weder
zijdse erkenning van nationale vaarbewijzen voor bet besturen van scbepen 
in bet beroepsgoederenvervoer over de binnenwateren (75). Of dit voorstel 
ook ricbtlijn wordt, staat ecbter op dit ogenblik nog niet vast (76). 

6. Sociale voorschriften 

896. Reeds in bun verklaring van 21 oktober 1972 bebben de staatsboofden 
en regeringsleiders verklaard dat de economiscbe expansie bij voorrang de 
mogelijkbeid moet scbeppen om de verscbillen in levensomstandigbeden te 
verminderen, en dat deze tot uitdrukking moet komen door een verbetering 
zowel van de kwaliteit van bet bestaan als van de levensstandaard. In de 
Resolutie van de Raad van 21 januari 1974 betreffende een sociaal actie
programma werd als een van de bij voorrang uit te voeren acties in dit ka
der de toenemende inscbakeling van de sociale partners bij de economiscbe 
en sociale besluitvorming genoemd (77). 

897. In de reeds eerder genoemde Resolutie van 1984 over communautaire 

71. Binnenschifferpatentverordnung, 7 december 1981. 
72. Arrete du 3 juin 1985 relatif au certificat de capacite pour la conduite des bateaux de navigation inte

rieure autres que les bateaux de plaisance, J.O., 28 juin 1985. 
73. De desbetreffende voorschriften zijn opgenomen in het «Reglement betreffende het verlenen van Rijn

schipperspatenten», waarvan de nieuwe tekst werd goedgekeurd door de Resolutie nr. 25 van 14 mei 1975 
van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en door de Belgische wetgever bij K.B. 3 juni 1976 (B.S., 
7 december 1976). Het oorspronkelijk reglement is gebaseerd op de Overeenkomst van 14 december 1922 
betreffende het regime van de patenten voor Rijnschippers, gesloten tussen Belgie en de andere Staten verte
genwoordigd bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, en werd goedgekeurd bij K.B. van 23 december 
1925. 

74. Binnenschepenwet, S., 1981, nr. 676.8 
75. Voorstel tot richtlijn van de Raad inzake de wederzijdse erkenning van nationale vaarbewijzen voor 

het besturen van schepen in het beroepsgoederenvervoer over de binnenwateren, P.B., C. 12017 van 7 mei 
1988. 

76. Zie het Advies van het Economisch en Sociaal Comite, P.B., C. 318/18 van 12.12.1988. In dit advies 
wordt de vraag gesteld of het rebus sic stantibus wel opportuun is, nu al te streven naar de erkenning van 
vaarbewijzen die nog geen rechtskracht hebben of geheel niet bestaan. Aan de Commissie word! aanbevo
len, daar waar er hiaten zijn, deze op te vullen en de betreffende lidstaten erop te wijzen zo snel mogelijk 
vaarbewijzen in te voeren. 

77. Resolutie van de Raad van 21 januari 1974 betreffende een sociaal actieprogramma, P.B., C. 13/1 
van 12 februari 1974. Zie in dezelfde zin: Resolutie van het Europees Parlement inzake het document van 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen: «Blauwdruk voor een communautair sociaal program
ma», P.B., C. 70/12 van I juli 1972. In deze Resolutie is het Europees Parlement van oordeel dat voor 
de totstandkoming en voor het goed functioneren van een economische en monetaire unie een gemeenschap
pelijk sociaal programma met concrete prioritaire acties noodzakelijk is. 
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maatregelen met bet oog op de sanering van de binnenscbeepvaart drong 
bet Europees Parlement er bij de Commissie op aan dat deze laatste zo spoe
dig mogelijk bij de Raad een voorstel zou indienen met bet oog op een be
vredigende barmonisatie van de sociale voorscbriften voor de binnenvaart, 
waarbij in bet kader van de berverdeling van bescbikbare arbeid moet wor
den gestreefd naar werktijdverkorting en minimumlonen moeten worden ge
waarborgd (78). Naar aanleiding van de Sloopverordening 1101/89 werd 
bovendien vooropgesteld dat in bet kader van de sloopregeling sociale maat
regelen wenselijk waren ten gunste van de personen die de binnenvaart wil
len verlaten of naar een andere sector van bet bedrijfsleven willen overgaan. 

898. Tot op beden is ecbter van enige sociale regeling voor de binnenvaart 
geen sprake. w el werd, teneinde tegemoet te komen aan een der doelen van 
bet hogergenoemd sociaal actieprogramma, bij art. 1 van het besluit van 
9 oktober 1980 (79) van de Europese Commissie bet Paritair Comite voor 
de Binnenscheepvaart opgericht (art. 1) (80) metals doe! de Commissie bij 
te staan bij het uitstippelen en uitvoeren van bet communautair sociaal be
leid voor zover dat gericht is op bet verbeteren en harmoniseren van de le
vensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de binnenscheepvaart (art. 
2). Te dien einde heeft het als taken meegekregen (art. 3): 

a) het uitbrengen van adviezen en verslagen aan de Commissie, hetzij op 
verzoek van de Commissie, betzij op eigen initiatief, en 

b) in verband met aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de 
beroepsorganisaties vallen, 

- het bevorderen van de dialoog en het overleg, en bet vergemakkelijken 
van de onderbandelingen tussen deze organisaties; 

- bet voorbereiden van studies; 
- bet deelnemen aan colloquia en studiebijeenkomsten. 

78. Zie de overwegingen bij de Resolutie van het Europees Parlement van 21 mei 1984 over communau
taire maatregelen met het oog op de sanering van de binnenscheepvaart, P.B., C. nr. 172/10 van 2 juli 1984. 

79. Besluit (80/991/EEG) van de Commissie van 9 oktober 1980 betreffende de oprichting van een Pari
tair Comite voor de binnenscheepvaart, P.B., L. 297/28 van 6.11.1980. Het besluit is in werking getreden 
op 6 november 1980 (art. 16). Het comite vervangt het Paritair Raadgevend Comite voor de sociale vraagstuk
ken in de binnenvaart, opgericht bij Besluit (671745/EEG) van de Commissie van 28 november 1967 (P.B. 
L. 140 van 27 .6.1970). Dit laatste Comite beantwoordde niet langer aan de ontwikkelingen van het sociaal 
beleid <lat door de communautaire organen wenselijk werd geacht. Het besluit 671745/EEG werd ingetrok
ken (art. 15). 

80. Het comite bestaat uit 44 leden, waaronder 22 vertegenwoordigers van de organisaties van vervoeron
dernemers (U .I .N .F. en E.S.0) en 22 van de werknemersorganisaties (Comite van vervoersvakondernemin
gen in de Europese Gemeenschap), die voor een hernieuwbaar en onbezoldigd mandaat van 4 jaar (art. 
6, lid I en 4) benoemd worden door de Commissie op voordracht van hogergenoemde organisaties (art. 
4). Het Comite kiest met een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden uit zijn midden een voor
zitter en een vicevoorzitter wier ambtstermijn twee jaar bedraagt (art. 7). De voorzitter en vice-voorzitter 
worden beurtelings en in tegengestelde volgorde gekozen uit de twee groepen van organisaties (art. 7, lid 
I in fine). 
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cognossement 
begrip 495-496 
belang 501-506 
dagtekening 497-500 
garantie 508-509 
gegevens 507 
ondertekening 497-500 
opslag van goederen 510-511 

commissionair-expediteur 401 
containervervoer (zie: vervoer) 

D 

deskundige 228-229 
deugdelijkheidsbewijs 571 

(zie ook: c/assificatie, 
scheepsattesten) 

dienst voor de scheepvaart 
bevoegdheid 181-182, 184-185 
dagelijks bestuur 180 
ontvangsten 188-189 
taken 186-187 

dienst voor regeling der binnenvaart 
bevrachting 411-413 
financiering 680 
personeelsformatie 678c679 
statuut 676-677 
taken 674-675 

drijvende kranen 4, 91, 274 
du wen 

E 

duwbak 
duweenheid 243 
duwvaart 3 
aansprakelijkheid 244 
beperking van aansprakelijk
heid, 272, 275, 276 
scheepvaartrechten 195-198 

eigenschipper (zie : binnenschipper) 
eigen vervoer (zie : vervoer voor 

eigen rekening) 
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evenredige vrachtverdeling 681 
exploitatie 

F 

criterium 375-379 
vergunning 82-90 

familiegebeurtenissen 356-357 

G 

gasolietoeslag 747-749 
geadresseerde 398, 589-597 
gekoppelde schepen 245 
goederenvervoer (zie ook: vervoer) 

H 

juridische aard 373 
soorten 374-380 

Hoogere Raad voor de Binnen
scheepvaart 370-371, 521-522 

hulp- en bergloon 282-291 
hypotheek 

formaliteiten 36-41 
tenietgaan 42 
toepassingsgebied 32-35 

inschrijvingsbriefje 759-760 
lnstituut voor het Transport 

over de Binnenwateren 82 

J 

K 

klein verlet 338-339 

L 

laad- en losplaats 424, 447-450 
laad- en lostijd 

- begrip 427 
- duurtijd 428-430 
- overmacht 451-453 
- tijdstip 431-437 
- aanvang 438-441 
- laad- en losverplichting 454-456 



- toezichtsverplichting 457-472 
liggeld 

bedrag 517-518 
juridische aard 519-523 
principe 512-516 

liggen (zie: bevrachting om te-; 
ops/ag) 

loods 258-259 
loon 

M 

forfaitair 330-331 
vast 332-336 

machinist 298-299 
marktobservering 783, 822-825 
matroos 298-299, 301 
mededinging 787-819 

sancties 816-818 
verbod 790-803 

meting 8-12 
meetbrief 9-12, 294 

mismanagement of the cargo 566 
mismanagement of the ship 566 
misbruik van machtspositie 804 
muntontwaarding 253 

N 

Nautische Commissie 228 
navigatiefout 566 

0 

office de la navigation 
bevoegdheid 181-183, 185 
dagelijks bestuur 180 
ontvangsten 188-189 
taken 186-187 

ontheffing van aansprakelijkheid 
(zie: aansprake/ijkheid) 

onzeewaardigheid 114, 359, 549-561 
oorlogsrisico's 118-119, 121 
opeisingsrecht 168-173, 675 
oplegregeling 783-784 
opslag van goederen 84-86, 489-494, 

704-707 (zie ook: bevrachting 
om te liggen, liggen) 

overliggeld 524-528 
overmacht 

p 

arbeidsovereenkomst 359 
rivierbevrachting 535-548 

Paritair Comite voor de Binnen
scheepvaart 316, 898 

personenvervoer (zie ook: vervoer) 
belasting over de toegevoegde 
waarde 91 
aansprakelijkheid 273 
scheepvaartrechten 144 

ponton 4 

Q 

R 

rechtsvordering 
aanvaring 246 
rivierbevrachting 631-634 

reele band 829-83 l 
registratierechten 94-95 
reisverlies 577-582 
Rijn 

-patent 895 
-schip 
-vaartakte 664, 666, 868 

s 

samenstel 195, 245 
schade (zie ook : aanvaring) 

immateriele schade 109 
ladingschade 529-576 
persoonlijk goed 321 
scheepschade 589-597 
stilligschade 225 

scheepsattesten (zie ook: c/assificatie, 
deugdelijkheidsbewijs) 
classificatiemaatschappij 69-71 
classificatiecertificaat 73-74 
bijzonder certificaat voor het 
vervoer van brandbare vloeistof-

fen 75-81 
communautair certificaat 867-874 
communautair aanvullend 

certificaat 870 
gelijkwaardigheid 72, 875-882 
soorten scheepsattesten 72 
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scheepsbevrachter 
aansprakelijkheid 406 
begrip 397, 399 
statuut 400-405 
commissieloon 407-410 

scheepseigenaar 
(zie: aansprakelijkheid, 
binnenschipper) 

scheepsjongen 298-299 
scheepvaart 

veiligheid van - 146-149 
verrichtingen van - 3 
vrijheid van - 142-143, 664-665 

scheepvaartongeval 562-565 
scheepvaartrechten 

begrip 190 
personenvervoer 199-201 
samenstel 195-198 
vrachtvaartuigen 192-194 

schelmerij 112, 120 
schipbreuk 110 
schippersgilde 662-663, 665 
schippersknecht 300, 572-574 
slepen 

aansprakelijkheid 224 
beperking van aansprakelijk
heid 272, 275, 276 
scheepvaartrechten 195-198 

sloop 
algemeen 13, 840-843 
bijdrage 857-858 
fonds 847-849 
premie 850-856 
uitkering 859-862 

Solidariteitsfonds Binnen-
vaart 762, 766 

staking 152, 451-453, 516 
stoker 298-299 
stuurman 298-299 
stranding 110 
subrogatie 104-105 

T 

tankvaart 372, 685-687, 
(zie ook: brandbare vloeistoffen, 
vervoer, scheepsattesten) 

teboekstelling 
doe! 14 
formaliteiten 15-20 
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toegangsregeling 843, 863-866 
toerbeurt 

- problematiek 832-837 
reglementering 681-726 

- sancties 780-781 
- scheepvaartrechten 209 

toerbeurtsysteem 662-664 

u 

uitvoeringsagent 593-597 

v 

vaarbewijs 895 
vaartijd 145, 442-444 
vaartuig 

ledig 194 
motorvaartuig 195-196 
vrachtvaartuig 192-194 

vaarvoorschriften 144 
verhuring op termijn 722-726 
verjaring 

aanvaring 247-249 
averij - grosse 136 
rivierbevrachting 656-661 
verzekering 106 

vervalrecht 635-649 
vervoer 

brandbare vloeistoffen 75-81 
beurt 375, 378, 684 
containers 708-711 
droge lading 380, 683-684 
eigen rekening 376-377, 689-703 
natte lading 380, 685-687 
nationaal 374, 683 
personen 273, 199-201 
uitzonderlij ke Iadingen 715-721 
zand en grind 712-714 

vervoerbeleid 782 
vervoercommissionair 401 
vervoerder 

begrip 396 
aansprakelijkheid 529-582 

vervoermakelaar 401 
vervoersmarkt 838-841 
vervrachter 396 
verzekering 

begrip 96 
cargo - 96-97 



casco- 96-97 
premie 103 
risico 108-129 
subrogatie 104-105 
verjaring 106 
verzwaring 122-123 
verzwijging 124-126 
voorrecht 107 

vetusteit 109, 114 
voorrechten 

soorten 26-29 
rangregeling 30-31 
verzekering 107 

vracht 
bodemtarieven 750 
eisbaarheid 608-611 
evenredige vracht 620-623 
foutvracht 613-619 
gasolietoeslag 747-749 
rechthebbende 607 
schuldenaar 602-606 
voorrecht 612 
vrachtenbarema's 737 
vrachtencomites 727-731 

w 

vrachtenpeil 737-746 
vrachtverdeling 681 
vrachtvoorrecht 612 

waterwegen 141 
werping 111 
wilde vaart 375 
willekeurige afdanking 365-367 
wrak 4 

x 

y 

z 

zeemanschap (goede) 231-233 
zegelrechten 94-95 
zetschipper (zie: aansprakelijkheid, 

binnenschipper) 
zondagsrust 145 
zwangerschapsonderbreking 341 
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AANVULLINGEN 

I. Register der zeeschepen. lmplicaties voor de binnenvaart. 

Op 29 december 1990 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 21 december 
1990 betreffende de registratie van zeeschepen. Deze wet zal op een nader door de 
Koning te bepalen datum in werking treden (art. 35). Ofschoon de wet enkel de 
registratie van zeescheperi beoogt en een dergelijke regeling niet wordt uitgebreid 
tot de binnenvaart, bevat zij toch implicaties voor deze sector. 1.h.b. worden de hui
dige artt. 272 en 272 bis Zeewet gewijzigd. Deze wijzigingen waren noodzakelijk nu 
de teboekstelling voor zeeschepen wegvalt en om die reden de artt. 3 tot 7bis Zeewet 
worden opgeheven, maar daarentegen de teboekstelling wel behouden blijft voor 
de binnenvaart. Het nieuwe art. 272 bis Zeewet voorziet daarom thans de procedure 
die voor deze teboekstelling dient gevolgd te worden. Deze procedure verschilt ech
ter niet van deze die in de (thans wegvallende) artt. 4, 5 en 6 Zeewet is uiteengezet 
en die in dit werk werd besproken in hoofdstuk 1, nrs. 15-20. Het nieuwe art. 272 
Zeewet specifieert enkel dat daar waar in de Zeewet gesproken wordt van «Zeesche
pen» en «register der zeeschepen», deze termen voor de binnenvaart moeten wor
den vervangen door «binnenschepen» en «register van teboekstelling». 

2. Nadere specifiering draagwijdte art. 13, lid 2 W .A.B. 

In een arrest van 12 maart 1990 (R. W., 8 december 1990, 496) heeft het Hof van 
Cassatie zich uitgesproken over de juiste draagwijdte van art. 13, lid 2 W .A.B, dat 
bepaalt dat de schipper gehouden is «te alien tijde te gehoorzamen aan de bevelen 
van de reder of diens vertegenwoordigern. Aldus mag hij niet weigeren het schip 
te verlaten, wanneer hem dat gevraagd wordt. Noch de omstandigheid dat hij niet 
op willekeurige wijze heeft geweigerd uit te varen, noch de omstandigheid dat hij 
tot het verstrijken van de opzeggingstermijn in dienst is gebleven, wettigt een derge
lijke weigering. 

In hetzelfde arrest wordt tevens gesteld dat uit art. 273, eerste lid Zeewet volgt dat 
art. 59 Zeewet dat de aansprakelijkheid van de kapitein bepaalt voor de vervoerde 
goederen, niet toepasselijk is op de binnenvaart. 

3. Uitvoeringsmaatregelen sloopreglementering Vlaanderen. 

In tegenstelling met wat in voetnoot 57 van Hoofdstuk 6 wordt gezegd, zijn thans 
ook in Vlaanderen de uitvoeringsmaatregelen van Verordeningen 1101/89 en 1102/89 
getroffen (Besluit 26 april 1990 van de Vlaamse Executieve houdende uitvoering 
van de Verordening (E.E.G.) nr. 1101/89 van de Raad van 27 april 1989 betreffen
de de structurele sanering van de binnenvaart en van de Verordening (E.E.G.) 
nr. 1102/89 van de Commissie van 27 april 1989 ter vaststelling van een aantal uit
voeringsbepalingen van Verordening (E.E.G.) nr. 1101/89 van de Raad inzake de 
structurele sanering van de binnenvaart, B.S., 23 november 1990. 
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