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HOOFDSTUK I

ALGEMENE BESCHOUWINGEN (I)
I - EIGENDOM VAN ZEESCHEPEN.- Artikel 46 § I van de zeewet beschikt
o.a. : .,Hij (de eigenaar van het schip) is burgerlijk aansprakelijk voor de
handelingen van de kapitein en staat in voor de verbintenissen door laatstgenoemde aangegaan in de uitoefening van zijn dienst".

(I) Hierna volgt de volledige titel van de werken die slechts geciteerd worden onder
de naam van hun auteur : DE SMET, R., Traite theorique et pratique des assurances maritimes,
Paris, I959;- SoHR, F., et VAN DoossELAERE, G., Les assurances-transports;- EMERIGON,
Traite des assurances et des contrats d la grosse, I827; - LALoux, P., Traite des assurances
terrestres en droit beige, I944;- PICARD, M., et BEssoN, A., Les assurances terrestres en droit
franyais, Paris, I904;- SMEEST:i!Rs et WINKELMOLEN, Droit maritime et fluvial, I938; -

De rechtsleer heeft aangetoond dat men in deze wetsbepaling een
van de meest kennelijke uitdrukkingen van de specificiteit van het zeerecht aantreft. Smeesters en Winkelmolen (I, nr. 94), die aanleunen bij
de beroemde studie van M. B. Abram (L' affreteur qui a choisi le capitaine
est-il responsable des engagements et des fautes de ce capitaine en vertu de
!'article 1384 du Code civil?, Rev. int. dr. marit., 1906-1907, XXII, 559),

wijzen erop dat de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar haar rechtvaardiging vindt in de eigendom zelf van bet schip, en niet in de beginselen inzake lastgeving of aanstelling (art. 1384 B.W.). Eigendom is hier
op zichzelf bron van aansprakelijkheid, hetgeen op merkelijke wijze afwijkt van de beginselen van het burgerlijk recht.
Ce n'est pas le commettant qui est responsable, c'est le navire. La responsabilite est plutot dans son origine et dans sa justification, une responsabilite reelle. Voila pourquoi elle pese sur le proprietaire (Smeesters en Winkel-

molen, I, nr. 95).
De kapitein is slechts het instrument van de zakelijke aansprakelijkheid, zowel op extra-contractueel gebied (daden) als op contractueel gebied (verbintenissen).
Deze aansprakelijkheid blijft op de eigenaar rusten, zelfs indien het
schip vervracht werd en al komt de kapitein onder de bevelen van de
bevrachter te staan of al werd hij zelfs door deze laatste aangesteld (Smeesters en Winkelmolen, I, nr. 96).
Ten aanzien van derden blijft de kapitein steeds de wettelijke vertegenwoordiger van de scheepseigenaar. In het domein van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad worden deze beginselen algemeen aanvaard; zo zal ingeval van aanvaring de scheepseigenaar steeds aansprakelijk zijn, al werd de kapitein door de reder-bevrachter aangeduid. Doch
hetzelfde geldt ook op contractueel gebied : de scheepseigenaar is gebonden door de verbintenissen die hij aangaat wanneer hij met stouwers,
leveranciers, scheepsherstellers, enz., contracteert binnen de perken van
zijn wettelijke bevoegdheden. De persoonlijke tussenkomst van de kapitein is nochtans vereist; de verbintenissen die door de bevrachter aangegaan werden, brengen de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar niet
in het gedrang (Cass., 7 maart 1958, Pas., 1958, I, 748).
Nochtans met betrekking tot de verbintenissen die uit de cognossementen voortspruiten, was de rechtspraak zeer verdeeld gedurende de
laatste jaren.
.
Op een bepaald ogenblik, en in strijd met de oudere rechtspraak
(Brussel, 1ste Kamer, 25 mei 1955, Compagnie des Messageries Maritimes/
Noordnatie, onuitgegeven; - Brussel, 1ste Kamer, 19 januari 1955, De
HAGHE et CRUYSMANS, Police d'Anvers; - DANJON, D., Traite du droit maritime, Paris,
1927; -VAN BLADEL, G., Connaissements et nigles de la Haye, Brussel, 1929.
De Jurisprudence du Port d'Anvers was tot en met 1965 eentalig Frans. Sedert 1966
is dit tijdschrift volledig tweetalig en de Nederlandse benaming is Rechtspraak der Haven
van Antwerpen. Voor de vonnissen tot in 1965 verschenen wordt de traditionele afkorting
P.A. gebruikt en voor de meer recentere beslissingen de afkorting R.H.A.

Paepe FreresfRijnlloyd, onuitgegeven) besliste het hof van beroep te
Brussel (25 april 1958, P.A., 1958, 126; - 7 juni 1962, P.A., 1962, 418)
dat niet de scheepseigenaar, doch uitsluitend de bevrachter tegenover de
ontvanger aansprakelijk is wanneer het schip door de bevrachter wordt
uitgebaat, en zulks voldoende uit het cognossement blijkt. Het hof steunde
zich op de beschouwing dat art. 46 van de zeewet niet van openbare orde
zou zijn.
Deze rechtspraak blijkt thans volledig verlaten te zijn, daar het hof
te Brussel klaarblijkelijk tot de vroegere rechtspraak teruggekomen is, en
zulks in een reeks arresten (Brussel, 27 november 1964, P.A., 1965, zoo;
- Brussel, 17 februari en 14 mei 1966, R.H.A., 1966, 315).
Het hof neemt aan dat de ontvanger en de bevrachter (op contractuele
grondslag) en de scheepseigenaar (op grond van art. 46 Zeewet) aansprakelijk mag stellen voor verlies of averij op de goederen (anders: Hrb.
Antwerpen, 20 maart 1967, R.H.A., 1968, 474). Een vonnis van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen (21 september 1967, Century
Insurance Cy/Eddy Steamship Company, onuitgegeven) huldigt de stel~
ling dat enkel wanneer een fout van de scheepseigenaar, de kapitein of
diens bemanning bewezen wordt, de bij art. 46 van de zeewet bepaalde
aansprakelijkheid in het gedrang is; kortom de aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar zou niet volledig met deze van de bevrachter samenvallen
en zij zou aan een ander regime onderworpen zijn. Wij kunnen ons met
deze oplossing niet verenigen. De scheepseigenaar staat in voor de verbintenissen die door de kapitein aangegaan worden. Hiertoe behoort de
uitgifte van het cognossement, alsook de tenuitvoerlegging van de verplichtingen die uit dit document ontstaan. Het betreft een contractuele
aansprakelijkheid van de scheepseigenaar, die volledig door het cognossement beheerst wordt. De scheepseigenaar is dus gebonden op dezelfde
wijze en in dezelfde mate als de bevrachter.
Het is niet vereist dat de kapitein het cognossement zelf zou getekend
hebben, noch dat het namens hem getekend werd. Steeds wordt het cognossement geacht door de kapitein te zijn getekend (Brussel, 28 mei
1964, P.A., 1965, 108). Een origineel eksemplaar maakt trouwens deel
uit van de boorddocumenten; ook is het de kapitein die het cognossement ten uitvoer legt en ter bestemming de goederen aan de ontvanger
aflevert. De scheepseigenaar is dus gebonden, al werd het cognossement
louter getekend door een agent van de bevrachter (zie het merkwaardig
vonnis van Hrb. Antwerpen, 7 oktober 1953, P.A., 1954, 3).
Vermelden wij nog een arrest van 28 mei 1964 (P.A., 1965, 108)
waar het gaat over een schip dat voor een enkele reis werd bevracht. De
bevrachter die tevens als agent van het schip optrad, bracht clean cognossementen in omloop, op formulieren welke zijn hoofding droegen. Daarentegen had de kapitein een stel cognossementen uitgegeven, waarin een
voorbehoud betreffende de uiterlijke staat van de goederen werd ingelast.
Ter bestemming werden deze cognossementen door de bevrachter aan de
kapitein aangeboden, zodat deze laatste volledig onwetend bleef van het

bestaan van de door de bevrachter in omloop gebrachte cognossementen.
In dit zeer speciaal geval besliste het hof dat de eigenaar slechts gebonden
was door de door de kapitein getekende cognossementen.
Terloops weze nog opgemerkt dat de bevrachter slechts ex contractu
ten aanzien van de ontvanger aansprakelijk zal zijn, indien hij zich als
contracterende partij in het cognossement openbaart (Hrb. Antwerpen,
I oktober I966, R.H.A., I967, 237).
2 - BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SCHEEPSEIGENAAR.
- Aan het hof van beroep te Brussel werd een zeer bijzonder geval onderworpen (25 mei 1961, P.A., I963, 204) : een scheepseigenaar die samen
met de tijdsbevrachter aansprakelijk was tegenover de drager van het
cognossement, mocht zijn aansprakelijkheid beperken overeenkomstig
art. 46, § II, 3° (voor de verplichtingen voortspruitende uit cognossementen).
De averij was te wijten aan gebrek aan behoorlijke zorg in het zeewaardig
maken van het schip door de vervoerder, doch deze verplichting viel ten
laste van de bevrachter ingevolge de charterpartij. De scheepseigenaar
beging dus geen persoonlijke fout die een verval van het voordeel van
aansprakelijkheidsbeperking zou meegebracht hebben.
3 - De scheepseigenaar die een persoonlijke fout beging, mag zijn aansprakelijkheid niet beperken. Van dit beginsel wordt afgeweken door
artikel 47 § I : de eigenaar die terzelfdertijd de kapitein is, mag zijn aansprakelijkheid beperken voor verzuimen voortspruitend uit gebrek aan zeemanschap en voor de verzuimen van de personen in dienst van het schip.
Het hof van beroep te Gent (6 juni I96o, P.A., 196I, 427) besliste dat de
eigenaar die slechts de functie van machinist aan boord van zijn schip
vervult, zich op het door artikel 47 § I bepaald uitzonderingsgeval niet
mag beroepen.
4 - RANGREGELING VAN HYPOTHEKEN EN VOORRECHTEN. - Voor zeeschepen gebeurt deze rangregeling als volgt : 1° de voorrechten vermeld
in artikel 2 van het Internationaal Verdrag van 10 april 1926; 2° de maritieme hypotheken; 3° de desgevallend door de nationale wetgeving bijkomend voorziene voorrechten (Hrb. Antwerpen, I I mei I963, R.H.A.,
1966, I27).
5 - De Belgische wet van 28 november I928 verleent geen voorrecht
aan de Belgische Staat voor bergingskosten. Bij het protocol van ondertekening werd overeengekomen dat elk land dat het verdrag ondertekende
het recht behield o.m. een retentierecht met recht tot verkoop van het
wrak en tot aanwending van de verkoopprijs tot eigen vergoeding bij
voorkeur op de overige schuldeisers toe te kennen aan de besturen welke
het wrak bergen. De Belgische Staat heeft van deze mogelijkheid geen
gebruik gemaakt (Hrb. Antwerpen, I I mei 1965, R.H.A., I966, 138).

6 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE SCHEEPSEIGENAAR IN RECHTE DOOR
DE KAPITEIN. - Volgens een zeer oud gebruik in het zeerecht wordt de
scheepseigenaar op geldige wijze gedagvaard in de persoon van de kapitein
van het schip dat aanleiding was tot het ontstaan der schuldvordering.
Ook de rechtsvorderingen die de scheepseigenaar aanbelangen, mogen
op vervolging van de kapitein uitgeoefend worden. Dit gebruik wordt
algemeen erkend, doch menigmaal stelde zich de vraag welke kapitein
hiervoor in aanmerking kwam : degene die over het schip bevel voerde
op het ogenblik der feiten, of de kapitein die in functie was op het ogenblik van het betekenen der dagvaarding. Het is deze tweede oplossing die
door het hof van cassatie verkozen werd (Cass., 5 april 1963, P.A., 1963,
311; R.C.].B., 1965, 405, met noot van S. Fredericq).

HOOFDSTUK II

DE BEVRACHTING
7 - }URIDISCHE AARD. - De bevrachting is de enige specifieke overeenkomst van het maritiem recht; alle andere overeenkomsten, zoals de
verkoop van schepen, het sleepcontract, het baggeren, enz. behoren. tot
de categorieen die in het burgerlijk recht reeds bestaan. In de rechtsleer
treft men tal van schoolse betwistingen aan betreffende de juridische
aard van de bevrachting. Is zij de verhuring van een zaak, de verhuring
van een zaak gekoppeld aan een verhuring van diensten, een gewoon
vervoercontract?
Van belang blijft dat onder welke vormen zij zich ook voordoet hoe verscheiden en hoe uiteenlopend deze vormen ook wezen, als bv. de
bevrachting van de naakte romp van een schip of de gedeeltelijke bevrachting die het vervoer van een bepaalde hoeveelheid goederen tot voorwerp
heeft - het toepasselijk wettelijk regime steeds hetzelfde is.
De bevrachtingsovereenkomst, economisch gezien, bestrijkt het domein van de voornaamste lucratieve activiteit die op zee ontwikkeld wordt,
met name het vervoer van goederen; van daar de zeer uitgebreide rechtspraak waartoe zij aanleiding geeft.
De bepalingen van de zeewet die de bevrachting beheersen behoren
voor het grootste deel tot het suppletieve recht : partijen mogen er anders
over beschikken zonder met het dwingende recht of de openbare orde
in botsing te komen. Dit beginsel van ruime contractvrijheid kent nochtans een belangrijke uitzondering, nl. artikel 91 van de zeewet, waardoor
de regels van het Verdrag van Brussel van 24 november I 924 in onze
wetgeving werden opgenomen.
Volgens een eensgezinde rechtsleer en rechtspraak behoort dit artikel
tot onze internationale openbare orde.

Het beschermt de drager van het cognossement die geen partij was
aan de charter, tegen de ontlastingen of beperkingen van aansprakelijkheid die men meestal in cognossementen aantreft. Wanneer dit artikel
van toepassing is, bepaalt het, op dwingende wijze, de inhoud van de
vervoerdersaansprakelijkheid. De regels van artikel 91 zijn nochtans niet
in het uitsluitend voordeel van de ontvanger; zij zijn de uitkomst van een
vergelijk tussen al de betrokken belangen, reders, ontvangers van goederen, verzekeraar. De bedoeling was een billijke verdeling van de vervoerrisico' s te verwezenlijken.
Achtereenvolgens onderzoeken wij de rechtspraak die betrekking
heeft op de bevrachtingsovereenkomst in het algemeen en verder op de
regelen van artikel 9 1.

AFDELING I

De bevrachtingsovereenkomst m het algemeen
8 - DE TE VERVOEGEN BESTEMMINGSHAVEN EN DE CLAUSULE ,OR SO NEAR
THERE UNTO AS SHE MAY SAFELY GET". - Het hof van beroep te Brussel
moest de volgende moeilijkheid oplossen : een schip werd bevracht voor
het vervoer van een bepaalde hoeveelheid goederen, met dien verstande
dat de plaats van bestemming naar keuze van de bevrachter Antwerpen
of Schoten zou mogen zijn. De bevrachter koos de bestemmingsplaats
Schoten, doch een deel der goederen moest te Antwerpen gelost worden,
wegens de te grote diepgang van het schip. Het hof legt ten laste van de
vervrac4ter de meerkosten die de ontvanger voor de Iossing der goederen
te Antwerpen uitgegeven heeft, alsook de kosten van het vervoer van deze
goederen tot Schoten. Het was van oordeel ,dat partijen geacht moeten
worden bij het bepalen van de vrachtprijs rekening te hebben gehouden
met de toegankelijkheid der beide aangeduide bestemmingshavens". De
clausule or so near there unto as she may safely get bedoelt enkel dat ,het
schip met zijn volledige lading de bestemmingshaven niet dichter zal
hoeven te naderen, dan zulks in veiligheid vermag", doch heeft geen
andere draagwijdte (Brussel, 20 juni 1963, P.A., 1964, 222).
9 - HET BEDING ,oNE sAFE PORT BETWEEN". - De rechtbank te Antwerpen heeft betreffende deze clausule een zeer belangrijke beslissing
geveld. De vraag was nl. te weten of Antwerpen als een veilige haven
mocht aanzien worden voor een schip met een diepgang van 32 voet.
Aan het Rechtskundig Weekblad ontlenen wij hier de bondige inhoud
van dit vonnis : ,In de bevrachtingsovereenkomst was de lossingshaven
aangeduid met het beding one safe port between Antwerp and Hamburg
both included; tevens werd bedongen dat het schip always afloat zou zijn.
Het schip liep de haven van Antwerpen binnen en werd naar de ligplaats
gesleept waar het 34 a 54 em. water onder de boeg had; ter plaatse was

de bodem hard; terwijl het schip nag vaart had, wierp het zijn bakboordboeganker uit, en liep over het anker, waardoor de bodem werd opengescheurd.
Het beding one safe port between Antwerp and Hamburg both included
betekent niet dat partijen van eerst af zonder meer Antwerpen en Hamburg als veilige havens hebben aanvaard.
Safe port betekent dat de haven voor het bevrachte schip de nodige
veiligheid moet bieden om zonder schade de haven binnen te varen te
lassen en uit te varen, dit alles onder voorwaarde van inachtneming van
de normale normen van goede zeemanschap en voorzichtigheid.
In de gegeven omstandigheden heeft de kapitein die normen niet
in acht genomen : hij mocht er wel op vertrouwen dat het schip always
afloat zou zijn, maar niet dat het onbeperkt water onder kiel zou hebben
of dat de bodem zacht zou zijn. De bevrachter kon mitsdien niet aansprakelijk worden gesteld voor de door het ongeval van het schip veroorzaakte
schade" (Hrb. Antwerpen, 7 februari 1966, R. W., 1965-66, 1412; R.H.A.,
1966, 246).
10 - DE HALVE VRACHT. Artikel 120, § 4 van de zeewet beschikt:
,Wanneer hij (de bevrachter) zonder iets te hebben ingeladen, de reis opzegt voor het vertrek, betaalt hij aan de kapitein als vergoeding de helft
van de vracht die bij de charter-partij voor de gehele door hem te verrichten
lading bedongen was; hij kan de reis niet meer opzeggen zodra het schip
een gedeelte van zijn lading ontvangen heeft; indien het schip vertrekt
zonder tenvolle geladen te zijn, is de gehele vracht aan de kapitein verschuldigd, tenzij de lading geschied is met stukgoederen".
De rechtspraak neemt aan dat de halve vracht een absoluut forfait
uitmaakt. De bevrachter mag zich niet beroepen op het feit dat de vervrachter voor het geheel of voor een deel een vervangingsvracht heeft
gevonden. Oak mogen de uitgespaarde kosten niet afgetrokken worden
(Brussel, 24 april 1965, P.A., 1965, 316;- de rechtspraak is in deze zin
gevestigd, zie o.a. : Hrb. Antwerpen, 12 juni 1952, P.A., 1954, 456;
- Van Doosselaere, J., Du systeme legal de sanctions en cas de manquement fautif, partie! ou total de l' affreteur a son obligation d' effectuer le chargement auquel il s'est engage et de ses imperfections, P.A., 1950, 387).
Een arrest van het hof van beroep te Brussel (4 mei 1962, P.A.,
1962, 317) huldigt de eerder zonderlinge stelling dat een inlader, die
plaats aan board van een schip voorbehouden heeft met het oog op hevervoer van een bepaalde hoeveelheid goederen, geen bevrachter of ondert
bevrachter zou zijn, en hij zich niet op artikel 120 § 4 zou mogen beroepen,
omdat het afwijkend van het gemene recht, restrictief dient ge2nterpreteerd.
Hetzelfde arrest acht het bovendien noodzakelijk dat de bevrachter het
kontrakt zou opzeggen, nl. door een ,duidelijke wilsuiting ... waarbij al
dan niet uitdrukkelijk, maar alleszins ondubbelzinnig, verzaakt wordt aan
de reis voor dewelke het schip geheel of gedeeltelijk gehuurd werd en
waarbij het akkoord ge1mpliceerd wordt dat de uitbatende rederij zo zij

het goedvindt en kan, andere koopwaar van een andere inlader, mag aanvaarden''.
Wij kunnen ons met deze beslissing niet verenigen; de overeenkomst afgesloten tussen een inlader en een zeevervoerder voor het vervoer van een bepaalde hoeveelheid goederen is ontegensprekelijk een
gedeeltelijke bevrachting (Smeesters en Winkelmolen, I, nr. 279, blz.
399) en is onderworpen aan al de regelen die de bevrachtingsovereenkomst beheersen. De bevrachting doet zich tegenwoordig meestal onder
deze vorm voor, nl. wanneer schepen in vast lijnverband uitgebaat worden
(linerterms); het hof weigert een dergelijke overeenkomst als een bevrachting te aanzien (zij noemt het een aan de tussen partijen bestaande rechtstoestand onaangepaste terminologie). Men stelt zich de vraag hoe men anders
dergelijke overeenkomst moet kwalificeren. Elk vervoer van goederen
aan boord van een zeeschip is en blijft een bevrachting; er anders over
oordelen leidt tot de meeste absurde gevolgen en nl. de uitschakeling
van al de bepalingen die voorkomen onder titel III van de zeewet charterpartij of contract van scheepshuur. Alle wetsbepalingen betreffende de
vracht, de regeling der averijen, zowel de bijzondere als gewone, enz.,
zouden op dergelijk contract niet toepasselijk zijn. De moderne Franse
rechtsleer maakt weliswaar een onderscheid tussen les transports sous
charte-partie en les transports sous connaissement (Rodiere, R., Chauveau P.,
Droit Maritime, Precis Dalloz, blz. 204, nr. 278; - Traite de Droit
Maritime, blz. 416 e.v.), de eerste zijnde beheerst door de artikelen 273
en volgende van het Franse wetboek van koophandel, de tweede door de
wet van 2 april 1936 of het Verdrag van Brussel d.d. 25 augustus 1924
(men weet dat zeer onlangs de Franse zeewet volledig werd hervormd).
Dit belet nochtans niet dat ook de auteurs die dit onderscheid maken het
merendeel van de bepalingen van de Code de Commerce op het vervoer
gedekt door een cognossement toepasselijk achten (Chauveau, blz. 421,
nr. 627 : ,D'autres, il est vrai, sont egalement applicables au transport
sous connaissement" en voetnoot 16 : ,11 en est ainsi notamment des
articles 28o a 285, 297, 305 a 310 du Code de Commerce et encore des
dispositions relatives aux avaries communes").
Het cassatieberoep tegen de hier besproken beslissing, werd verworpen door arrest d.d. 27 mei 1966 (Pas., 1966, I, 1218). De vraag die
ons aanbelangt met name te weten of het voorbehouden van plaats aan
board van een schip door een inlader, ja dan neen een bevrachtingsovereenkomst uitmaakt, werd niet beantwoord omdat de beschouwingen
van het bestreden arrest als overtollig aanzien werden : ,Attendu que si
la cour d'appel releve que Lallemand n'a pas renonce au voyage avant
le depart, c'est pour indiquer que, meme s'il fallait admettre que le contrat etait un contrat d'affretement, !'article 124 alinea 4, ne serait pas
davantage applicable, l'accomplissement des conditions qu'il prescrit
n' etant pas etabli''.
Of nu de beperking van de schadevergoeding tot de halve vracht in
het geval voorzien door artikel 120, § 4, ondergeschikt is aan de vooraf-

gaandelijke opzegging van de overeenkomst, werd vermoedelijk niet aan
de censuur van het hof van cassatie onderworpen. Enkele zeldzame auteurs (Danjon, III, blz. 6o, nr. 947). achten een opzegging noodzakelijk,
doch meestal wordt deze voorwaarde niet gesteld. Het artikel 120, § 4,
van de zeewet behandelt een geval van wederrechtelijke verbreking van
de overeenkomst; het bepaalt het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding die aan de schuldeiser toekomt (teneinde bewijsmoeilijkheden te
voorkomen). De stelling van het arrest d.d. 4 mei 1962 komt er op neer
aan de bevrachter het recht toe te kennen de overeenkomst op eenzijdige
wijze op te zeggen mits betaling van de halve vracht. De voorafgaandelijke opzegging zou nodig zijn o.a. om aan de vervrachter toe te laten een
vervangingsvracht te vinden. Nochtans stelt artikel 120, § 4, geen enkele
termijn voor deze zogezegde noodzakelijke opzegging die dan ook op het
laatste ogenblik zou mogen betekend worden. Dergelijke opzegging zou
geen doelmatige bescherming van de rechten van de vervoerder uitmaken.
Dit alles neemt niet weg dat het artikel 120, § 4, meestal tot zeer onbillijke gevolgen zal leiden. De reder heeft recht op de halve vracht zelfs
indien hij met een volledige lading vertrekt. Doch omgekeerd, wanneer
het schip ledig vertrekt, moet hij met de halve vracht genoegen nemen.
De rechtsleer heeft dan ook scherpe kritiek op het artikel 120, § 4, uitgebracht.
I I - BETALING VAN DE VRACHT -EN MUNTONTWAARDING. -Bedrag en
betalingsmodaliteiten van de vracht werden als volgt in de charterpartij
bepaald : freight to be paid at and after the rate of 100 shilling payable in
french francs at mean rate of exchange ruling on date of vessels arrival at
Boucau... De vracht bij aankomst van het schip te Le Boucau werd op
30.770.2.7 bepaald. De Franse frank onderging inmiddels een muntontwaarding van 20% ingevolge het decreet nr. 57.910 d.d. 10 augustus
1957; een scheidsrechterlijke sententie maakt een onderscheid tussen de
munt waarin de verbintenis werd uitgedrukt (rekengeld) en de munt
waarin de betaling moet geschieden (betaalmunt). Door een rekenmunt
in de overeenkomst te bedingen heeft de vervrachter zich willen behoeden
voor een gebeurlijke ontwaarding van de betaalmunt (Scheidsr. besliss.
Antwerpen, 3 oktober 1961, P.A., 1962, 161).

12 - VERMELDING ,FREIGHT PREPAID" IN HET COGNOSSEMENT. Een
vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent heeft in navolging van
de vroegere rechtspraak, beslist dat ,wanneer de kapitein in het cognossement vermeldt dat de volledige vracht uitbetaald is zoals overeengekomen
(freight prepaid) hij verkozen heeft de vracht te betalen op de ingescheepte
goederen d.w.z. op het gewicht of de cubic feet die vermeld zijn als zijnde
ingescheept of ontvangen voor inscheping en verkozen heeft de vracht
aan te rekenen en te ontvangen op die basis". De zeevervoerder mag in dit
geval geen nieuwe meting laten uitvoeren bij het lossen om gebeurlijk
het bedrag der vracht te doen wijzigen. Bovendien is hij gebonden door

het cognossement wanneer hij tegen de bestemmeling optreedt (Hrb.
Gent, 14 februari 1963, P.A., 1964, 16o; - zie in dezelfde zaak het arrest
van het hof van beroep te Gent, 8 mei 1964, P.A., 1964, 246), dat op
grand van artikel 87 van de zeewet overweegt ,de in deze cognossementen voorkomende verklaring van de vervoerder bewijst tegenover hem
wat er is ingeladen en onder welke voorwaarden het vervoer plaats vindt".
Het hof van beroep te Gent besliste tevens dat het aan de vervoerder
behoort te bewijzen dat de vermelding freight prepaid achteraf op het
originele exemplaar van de ontvanger, zonder zijn toelating, aangebracht
werd. De clausule freight as arranged betekent ,dat de vrachtprijs door
de bestemmeling niet in aanmerking te nemen is of althans het voorwerp vormt van een overeenkomst die ten zijnen opzichte res inter alios
acta uitmaakt".
13 - DE DRAAGWIJDTE VAN RET INSCHEPINGSBEWIJS. -De zeevervoerder
mag niet betwisten dat hij de goederen ontvangen heeft wanneer zij op
de kade afgeleverd werden op de plaats die hij zelf aangeduid heeft en
wanneer het inschepingsbewijs dat een onherroepelijke verbintenis tot
inscheping van de koopwaren uitmaakt, hem afgeleverd werd, te meer
daar de aflevering van een ontvangstbewijs niet gebruikelijk is; de vervoerder is in deze omstandigheden aansprakelijk voor de verdwijning van
calli die ingevolge onopgehelderde omstandigheden op de kade zijn gebleven na het vertrek van het schip aan board van het welk zij dienden
ingescheept te worden (Hrb. Antwerpen, 3 mei 1966, R.H.A., 1966, 439).

14- HET BEDING ,MATE'S RECEIPTS WANTED BY". -De zeevervoerderof
zijn agent begaat een contractuele fout die hem ten aanzien van de aflader,
lasthebber van een FOB verkoper, tot schadevergoeding verplicht is,
wanneer hij zich verbonden heeft hem de mate's receipts ter hand te stellen,
maar in weerwil van het beding mate's receipts wanted by en van de verplichtingen die hieruit spruiten krachtens artikel 9 van de permis d' embarquement unifie van Antwerpen, de cognossementen overhandigt, zonder voorafgaandelijk uitdrukkelijke machtiging van de aflader, aan de
lasthebber van de bevrachter, FOB koper welke zelf CIF doorverkocht
had.
De lasthebber van de bevrachter, FOB koper, welke afgifte gevraagd
had van de cognossementen en deze overmaakte aan zijn opdrachtgevers
welke in gebreke bleven de prijs te voldoen, loopt geen aansprakelijkheid
op, daar hij volledig ter goeder trouw mocht veronderstellen dat de agent
van de vervoerder vooraleer hij aan zulkdanig verzoek gevolg zou geven,
vanwege de aflader de vrije beschikking over deze documenten verkregen had (Hrb. Antwerpen, 16 september 1965, R.H.A., 1966, 231).

15 - De ,NEW BELGIAN WOOD CHARTER" EN DE VERPLICHTINGEN VAN DE
BEVRACHTER IN DE INSCHEPINGSHAVEN. - Artikel 10 van de New Belgian
Wood Charter legt aan de vervoerder op, wegens de staat der goederen

protest voor een notaris aan te tekenen en de bevrachter hiervan telegrafisch in kennis te stellen wanneer de kapitein geen voorbehoud in het
cognossement mocht opnemen. Wanneer aan deze verplichting voldaan
wordt, vervalt het vermoeden ,dat de kapitein de koopwaar ontvangen
heeft in de goede staat waarin zij in de cognossementen beschreven staat
en behoort het aan de bevrachter, ontvanger der goederen, het bewijs te
leveren van zijn bewering dat het notarieel protest niet met de waarheid
strookt en nl. dat het litigieus hout in behoorlijke toestand ter inlading
werd aangeboden" (Brussel, 29 december 1963, P.A., 1964, 309).
Op grond van het zelfde artikel 10 dat betrekking heeft op al de geschillen die in de laadhaven kunnen ontstaan werd een vordering van de
vervrachter wegens foutvracht afgewezen omdat er verzuimd werd de
bevrachter telegrafisch te verwittigen (Hrb. Antwerpen, 17 juni 1963,
P.A., 1964, 253).
16 - DEKLADING. - Het beding Pieces on deck at charterer's risks heeft
slechts een omkering van de bewijslast tot gevolg; in dit geval weegt op
de ontvanger het bewijs van een fout van de vervoerder, alsook van het
causaal verband tussen deze fout en het verlies of de averij (Hrb. Gent,
25 juni 1960, P.A., 1960, 364); dit vonnis beschikt nochtans dat de vervoerder bij de bewijslevering medewerking moet verlenen en dat hij
meer bepaald de omstandigheden moet bekend maken onder dewelke
de averijen of het manco zich hebben voorgedaan, opdat de bestemmeling
in staat zou zijn de juistheid daarvan na te gJ.an en zoniet het bewijs van
een fout client te leveren. Zijn stilzwijgen stelt hem aansprakelijk voor de
schade. Betreffende de deklading zie ook nr. 48.
17 - AFLEVERING VAN DE KOOPWAAR ZONDER VOORLEGGING VAN HET
COGNOSSEMENT EN DRAAGWIJDTE VAN DE AAN DE TE DIER GELEGENHEID
AAN DE ZEEVERVOERDER VERSTREKTE GARANTIEBRIEF. - De ondertekenaar
van een garantiebrief die wordt opgesteld volgens ·de formule van de
Belgische Scheepvaartvereniging, en afgeleverd aan het zeeschip met het
oog op het verkrijgen van de aflevering der koopwaar zonder voorlegging
van het cognossement, heeft het recht een discussie te openen betreffende
de vrijwillige betalingen die aan de werkelijke drager worden gedaan, indien deze betalingen plaats gegrepen hebb.:,n in strijd met de wetten en
gebruiken die van kracht zijn op de plaats van betaling. De rederij is niet
bij machte aan haar borgen de terugbetaling van een vergoeding te vorderen op basis, niet van de marktwaarde op het ogenblik van de aflevering
der koopwaar - wat in de lijn zou liggen van de rechtspraak en de vaststaande gebruiken te Antwerpen - doch wel op die van een duidelijk
hager liggende verzekerde waarde (Brussel, 1 april 1966, R.H.A., 1966,
387).
18 - Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen diende een zeer bijzonder geval op te lassen : cognossementen werden aan
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order van de ontvanger, koper der goederen, opgemaakt en aan deze
laatste door de bank aangeboden tegen betaling van de koopsom; de ontvanger bleef in vertoef de documenten te lichten doch gelukte erin zich
de goederen door de rederij zonder voorlegging van het cognossement te
doen afleveren. De koopsom bleef aldus onbetaald. De aflader bevond
zich in een vrij hachelijke toestand. Weliswaar was hij in het bezit van
de cognossementen, doch deze waren aan order van de ontvanger opgemaakt. Principieel kon hij de vervoerder derhalve niet dagvaarden in
aflevering der goederen of in betaling van hun tegenwaarde wegens deze
niet-aflevering. De moeilijkheid werd op volgende wijze omzeild : de eis
van de aflader, materiele houder van het cognossement, stelde de vervoerder aansprakelijk omdat door de miskenning van artikel 89 van de
zeewet, met name de aflevering van de goederen zonder cognossement,
de prijs onbetaald bleef. De aldus geformuleerde vordering werd door de
rechtbank ingewilligd, daar ,tengevolge de gedragingen van verweersters
het origineel cognossement hetwelk aanlegger terug in zijn bezit kreeg,
geen representatieve titel meer uitmaakt van de koopwaar en slechts als
bewijs geldt van de inscheping dezer ter bestemming van Foralac te Pointe
Noire" (Hr:b. Antwerpen, 23 juni I96o, P.A., I96o, 349).
I9 - BEDING VAN ONTVANGST DER GOEDEREN VAN AMBTSWEGE. - In
cognossementen treft men meermaals een clausule aan die door de Antwerpse Scheepvaartvereniging opgesteld werd en als volgt luidt : Cargo
for Antwerp to be loaded and received by the corporation appointed by the
agents of the vessel. Consignee paying all reception charges, whether delivery
is taken overside or on the quay. ,Zulke overeenkomst bedoelt dat zowel in
zijn belang als in dit van het schip, de drager van het cognossement afziet
van zijn recht zijn goederen persoonlijk te ontvangen of door tussenkomst
van een door hemzelf. daartoe aangeduide corporatie en de keuze der
corporatie die op zijn kosten en voor zijn rekening optreden zal, overlaat
aan de agent der rederij", aldus het hof van beroep te Brussel (I2 oktober
I962, P.A., I963, 408). De rechtspraak neemt algemeen aan dat deze
clausule een rechtsverband tussen de bestemmeling der goederen en de
natie doet ontstaan (verhuring van diensten, bewaargeving). Doch de
wijze waarop zulks juridisch technisch verwezenlijkt wordt blijft nog
steeds een felbestreden vraagstuk. Meestal wordt aangenomen dat het
een mandaat betreft door de aflader in het cognossement aan de scheepsagenten gegeven om de natie aan te duiden die de goederen in naam en
voor rekening van de bestemmeling zal ontvangen; volgens een andere
stelling, zou deze clausule op een beding ten voordele van een derde
neerkomen (in de zin van het beding ten voordele van derden, het vonnis
van 25 april I949 van de rechtbank van koophandel te Antwerpen inzake
N.V. Neptune en La Federale Kennedy, Hunter & Co, Scaldis Stevedoring Company en kapitein Sedszinski s/s ,Narvik", onuitgegeven; in de zin van het mandaat, het vonnis Hrb. Antwerpen, 5 januari I953,
P.A., I953, 4I2; - idem, 20 maart I952, P.A., I952, 209; - idem, II
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april 1956, P.A., 1956, 454; - idem, 9 februari 1961, P.A., 1961, 262).
Volgens een andere stelling nog, heeft men louter te doen met een modaliteit van de aflevering der goederen door de vervoerder aan de ontvanger
(VanRyn J., et Heenen, J., R.C.].B., 1958, 2II e.v. Deze diverse standpunten worden onderzocht in: De Smet, R., en van Doosselaere, J., Le
Transport Maritime sous Connaissement a l' Heure du Marc he commun
,le transport sous connaissement en droit beige", blz. 115 e.v.).
20 - HET BEDING ,FREE IN AND ouT." - Het beding free in and out legt
de laad- en lossingskosten ten laste van de bevrachter, doch enkel voor
zover het schip in normale werkvoorwaarden ter beschikking wordt gesteld. De buitengewone lossingskosten komen slechts ten laste van de
bevrachter, wanneer zij door zijn fout veroorzaakt werden (Hrb. Antwerpen, 7 februari 1966, R.H.A., 1966, 237; - betreffende deze clausule,
zie oak verder, nr. 73).
21 - ,GENCON" CHARTER-PARTIJ. - VRIJWARINGSPLICHT VAN DE BEVRACHTER. - Door toepassing van de Gencon charterpartij hoeft de bevrachter de vervrachter te vrijwaren tegen de te zijnen laste, in het voordeel van de derde-houder van het cognossement, uitgesproken veroordeling, wanneer niet blijkt dat de schade te wijten is aan een der in artikel
2 van de charterpartij aangehaalde oorzaken. Deze zijn de enige welke
de aanspraleiijkheid van de vervrachter tot gevolg hebben. Dat geen
vrijwaringsverplichting uitdrukkelijk in de charterpartij bedongen werd
is zonder belang (Brussel, I7 februari en 14 mei 1966, R.H.A., 1966, 323).
22 - ScHEIDSRECHTERLIJK BEDING IN EEN CHARTER-PARTIJ. De cognossementhouder is niet gebonden door het scheidsrechterlijk beding dat
in de charterpartij voorkomt al werd er naar deze charterpartij verwezen
in het cognossement (Hrb. Antwerpen, 7 mei 1962, P.A., 1963, 180).
Ook de Engelse rechtspraak is in deze zin, behalve wanneer het cognossement uitdrukkelijk naar de Arbitration clause van de charterpartij verwijst.

DE VORDER1NG WEGENS VERLIES OF AVERIJ. - WIE MAG DEZE VORDERING INSTELLEN? - Artikel 89, par. I van de zeewet luidt : ,Alleen
degene die houder is van het cognossement, zelfs krachtens een blanco
rugtekening, heeft het recht om zich de lading door de kapitein te doen
afleveren". Dit sluit ook in dat alleen de drager van het cognossement
de vordering wegens verlies of averij tegen de vervoerder mag instellen.
Hieruit volgen een reeks zeer eenvoudige regelen die eensgezind door
hoven en rechtbanken toegepast worden :

23 -

- de vordering behoort toe aan de drager van het cognossement of
aan de in zijn rechten wettelijk of conventioneel gesubrogeerde verzekeraars;
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- indien de verzekeringsvergoeding - hetgeen meermaals gebeurt
- niet aan de drager van het cognossement uitgekeerd werd, dan is de
vordering uitsluitend ontvankelijk in hoofde van deze laatste waarvan de
rechten niet op de verzekeraars overgegaan zijn.
- de drager van het cognossement moet niet bewijzen dat hij een
persoonlijk financieel belang in de zaak heeft; deze omstandigheid heeft
geen invloed op de ontvankelijkheid van de vordering (en evenmin op
haar gegrondheid); degene die een rechtsverband met de vervoerder
heeft is uitsluitend gerechtigd om de aan de overeenkomst verbonden
rechten uit te oefenen. Aan dit principe werd voor de zoveelste maal
herinnerd in een arrest van het hof van beroep te Brussel (r7 maart 1966,
R.H.A., 1966, 315).
Een recent arrest van het hof van cassatie bevestigt nogmaals de
hierboven aangehaalde beginselen. Doch het neemt nochtans aan: ,Overwegende evenwel dat, wanneer tussen de verkoper die de charterpartij heeft afgesloten, en de kopers, die zich als cognossementhouders
de goederen hebben doen afleveren, bedongen werd dat deze laatsten
slechts de goederen moeten betalen welke zij werkelijk en gaaf hebben
ontvangen, zodat het risico van de vervoerovereenkomst voor de verkoper
is en wanneer de cognossementhouders, in plaats van een eis tot schadevergoeding tegen de vervoerder in te stellen, verkiezen zich door hun
verkoper te doen vergoeden, bedoelde wetsbepaling niet in de weg staat
aan een vordering van de inlader-verkoper tegen de kapitein, gesteund
op de bepalingen van de met de rederij afgesloten charterpartij. Overwegende derhalve dat het arrest, door te beslissen dat verweerster ontvankelijk is in haar vordering tegen de kapitein, tot herstel van de schade
die het gevolg is van de gebrekkige uitvoering van de charterpartij, artikel
89 van de zeevaartweg niet heeft geschonden" (Cass., 9 september 1966,
R. W., 1966-67, 8o9; R.H.A., 1966, 303; R.C.].B., 1968, 121, met noot
R. DeSmet).
Deze uitspraak is op het eerste gezicht zeer verrassend daar de charterpartij als dusdanig geen recht geeft op aflevering der goederen en derhalve
de bevrachter niet toelaat de aan het cognossement verbonden rechten
uit te oefenen, met name het vorderen van schadevergoeding wegens
verlies of averij. Wij menen dan ook dat voornoemd arrest op zeer restrictieve wijze client verklaard en begrepen te worden. Het recht van de
bevrachter om vergoeding te vorderen van de vervrachter wordt in het
arrest aan twee elementen vastgeknoopt, nl. het feit dat de bevrachter
verkoper der goederen in zijn verhouding tot de koper drager van het
cognossement, de vervoerrisico's moest dragen en anderzijds het feit dat
er door laatstgenoemde in eigen naam geen vordering tegen de vervoerder
ingesteld werd. M.a.w. werd de vordering door het hof beschouwd als
een eis tot schadevergoeding gesteund op de wanuitvoering van de charterpartij en niet op artikel 89 hetwelk het recht op aflevering der goederen
betreft met het daaraan verbonden recht om de tegenwaarde van ont-
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brekende of beschadigde goederen te eisen. Niets belet de bevrachter
om op grond van de charter vergoeding te eisen van de schade die hem
door de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt werd.
De drager van het cognossement zoals bedoeld in art. 89 is niet de
loutere materiele houder van dit document, doch degene die eveneens de
eraan verbonden rechten mag uitoefenen; wanneer het cognossement aan
order opgemaakt werd, moet het dus behoorlijk gerugtekend worden in
het voordeel van degene die het aan de zeevervoerder aanbiedt (Hrb.
Antwerpen, IO december I964, P.A., I965, I8o).
24 - VERJARING VAN DE VORDERING. - Volgens de artikelen 266 en 9IA, par. III, 6° moet de vordering wegens verlkis of averij ingesteld worden
binnen het jaar na de aflevering van de goederen of na de dag waarop zij
moesten afgeleverd zijn.
De vordering tot aflevering van koopwaren verjaart een jaar na de
aankomst van het schip (art. 270). Daarentegen beschikt art. 269 dat de
vordering voortspruitende uit een charterpartij na een tijdsverloop van
drie jaar verjaart onder voorbehoud van het bepaalde bij vorenstaand artikel
266.
De vraag stelde zich of de vordering wegens verlies of averij van
goederen gesteund op een cognossement krachtens een charterpartij uitgegeven, na een of na drie jaar verjaart? Er bestaan aangaande dit punt
twee arresten van het hof van beroep te Brussel in tegenovergestelde zin
(I3 december I96o, P.A., I96I, 108;- IO november I96I, P.A., I962, 5 I).
Deze vraag stelt zich natuurlijk niet wanneer het cognossement beheerst
wordt door artikel 9 I. In dit geval bedraagt de termijn een jaar en behoort
hij tot de openbare orde (Brussel, I8 mei I96I, P.A., I962, 46; - zie
verder nr. 8I).
25 - DE VERJARING EN HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. - De eenjarige verjaringstermijn die op grand van artikel 270 van de Belgische
zeewet van toepassing is op de vordering tot betaling van de vracht, is
niet van openbare orde; de verjaring is enkel een wijze van bevrijding en
is bijgevolg onderworpen aan het recht dat de uitvoering van de overeenkomst beheerst. Daar de regel van de wilsautonomie die volgens Belgisch
internationaal privaatrecht op contractueel gebied in aanmerking client
genomen, ook van toepassing is op de bevrachtingsovereenkomst, volgt
hieruit dat wanneer het cognossement in Engeland uitgegeven werd en
het voor de beslechting der betwistingen naar het Engelse recht verwijst
en waar ook voorheen de bevrachter steeds de vrachtgelden in Engeland
betaald heeft, moet er aangenomen worden dat partijen stilzwijgend hun
respectievelijke verplichtingen aan de Engelse wet onderworpen hebben
(Brussel, 2I oktober I966, R.H.A., I967, 25).
26 - HET NAUTISCH ONDERZOEK NAAR DE SCHADEOORZAKEN. - Het Vetslag van de gerechtelijke deskundige is geldig wanneer de aangestelde
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deskundige die zich alleen aan boord begaf, aldaar tijdens een gesprek met
de kapitein en diens stuurman zekere inlichtingen vernam die, in het
verslag aangehaald, met vermelding van hun oorsprong, getoetst moeten
worden aan de overige gegevens der zaak; een dergelijk gesprek is geenszins een onderhoor zoals de leden der Nautische Commissie te Antwerpen
plegen te houden zodat er voor de deskundige geen verplichting bestond
om de door de scheepslieden geuite termen op te tekenen of aan te halen
(Brussel, 12 oktober 1961, P.A., 1962, 206).
Ook mag de gerechtelijke deskundige zich steunen op vaststellingen
die hij, v66r zijn aanduiding door een bevelgeschrift verleend in kort geding, in hoedanigheid van stuwingsexpert verricht heeft en nl. op verklaringen die hem te dier gelegenheid door bemanningsleden gedaan
werden, doch die hij niet acteerde (Brussel, 26 mei 1961, P.A., 1961, 323).
27 - Een bevelschrift van de heer voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (30 maart 1963, P.A., 1963, 275) verwerpt een
vordering die de aanstelling beoogt van een deskundige teneinde de
omvang der schade te bepalen omdat deze schade reeds drie weken tevoren op tegnspraak begroot werd. De heer voorzitter verklaarde zich
onbevoegd ...
Deze uitspraak is o.i. verkeerd. Er diende uitsluitend te worden nagegaan of de gevraagde onderzoeksmaatregel al dan niet dringend was, en
niet of de partijen door de in der minne uitgevoerde expertise op tegenspraak gebonden waren, hetgeen tot de uitsluitende beoordeling van de
rechter ten gronde behoorde (anders, in de zin van onze stelling : Brussel,
29 mei 1966, R.H.A., 1966, 392).
28 -

KoSTEN VAN HET NAUTISCH ONDERZOEK NAAR DE SCHADEOORZAKEN.

- Aan de Rechtspraak van de Haven van Antwerpen (1967, 265) ontlenen
wij de samenvatting van het merkwaardig vonnis van 17 november 1966,
gewezen door de rechtbank van koophandel te Antwerpen :
,De kosten van een gerechtelijke expertise die bevolen wordt in
kortgeding, zoals overigens ook de kosten van dagvaarding in verband
met deze procedure, zijn zonder twijfel gerechtskosten; wanneer zij nochtans in het bevel van de voorzitter worden voorbehouden, kan de terugbetaling van deze gerechtskosten gevorderd worden bij afzonderlijk geding; in dat geval maken zij niet de gerechtskosten uit van dit nieuw geding, doch wei het voorwerp zelf van de nieuwe vordering, en mogen
zij derhalve slechts worden toegekend indien zij het karakter ener schadevergoeding in zich dragen.
Voormelde gerechtskosten kunnen niet ten laste van de drager van
het cognossement gelegd worden die op het ogenblik van de ontvangst
ener geavarieerde koopwaar, zoals het hoort, een schriftelijk protest gezonden heeft naar de rederij, en die over de gegrondheid van een eventuele
vordering ten gronde slechts heeft kunnen oordelen na kennis te hebben
gekregen van de besluiten van de expert. De kosten die aldus gemaakt
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werden in het uitsluitend belang van de vervoerder, met het oog op de
vaststelling van zijn wettelijke ontheffing van aansprakelijkheid, moeten
ten laste van de vervoerder gelegd worden'' .
29 - AvERIJ-GROSSE. - Het begrip gevaar zoals bepaald in regel A van
de York Antwerp Rules I950 moet opgevat worden in de betekenis die het
heeft in de gewone omgangstaal; het mag niet in een ruimere zin verklaard
worden; averij aan de schroef wanneer het schip zich in een haven bevindt stelt dit schip niet bloot aan een dreigend gevaar. De opslepingskosten tot de plaats waar de herstellingen kunnen uitgevoerd worden
mogen in dit geval niet in gemene-averij vergoed worden (beslissing van
Kaj. Pineus, dispacheur te Goteborg, IS november I962, P.A., 1964, 42I);
dezelfde beslissing bepaalt de juiste draagwijdte van de regels X a, XI,
F en X d, alsook de wisselwerking tussen de regels door een letter en de
regels door een cijfer aangeduid.
Wanneer de voorwaarden van regel A van de YAR 1950 vervuld
zijn, moet de rechtbank overeenkomstig art. I63 van de zeewet dispacheurs
aanstellen die de rekening en verdeling van de verliezen en schaden moeten
opmaken; zij is niet gerechtigd van deze procedure af te wijken en van
meet af aan te beslissen dat een bepaalde opoffering of uitgave al dan niet
in gemene-averij mag vergoed worden (Hrb. Antwerpen, I 2 januari
1965, P.A., rg6s, 23I).

AFDELING 2

De regelen van artikel 91 van de zeewet
30 - HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 91. - De verschillende problemen in verband met het toepassingsgebied van artikel 9 1 vertonen een
zeer groot belang. De inzet van iedere betwisting desaangaande is telkens
de vraag te weten of men de dwingende, vaak beschermende, bepalingen
van dit artikel moet toepassen dan wel het gemeen recht dat slechts een
aanvullend karakter heeft en aan partijen een haast volledige contractuele
vrijheid laat.
Het artikel 9 r, onder lit. A, begint precies met een nauwkeurige afbakening van zijn toepassingssfeer : , ... op het verhandelbaar cognossement, opgemaakt voor het vervoer van goederen in om het even welk
schip, van gelijk welke nationaliteit, uit een haven of naar een haven van
het Koninkrijk, zijn de volgende regels van toepassing".
Paragraaf I van artikel gr-A, bepaalt de betekenis die in deze wettekst aan een reeks benamingen gegeven wordt te weten vervoerder, vervoerovereenkomst, goederen, schip, vervoer van goederen. De definitie van
deze benamingen, stelt eveneens belangrijke perken aan de toepassing
van de regelen; zo worden o.m. uitgesloten het vervoer van levende
dieren, van goederen op dek, het krachtens een charterpartij opgemaakt
en niet aan een derde houder verhandeld cognossement, enz.
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Paragraaf VI laat de vervoerder toe in bepaalde gevallen een niet
verhandelbaar ontvangstbewijs op te maken in plaats van het aan de
regelen onderworpen cognossement.
31 - GEEN VERPLICHTING VOOR DE VERVOERDER ARTIKEL 91 TOE TE PASSEN.
- Ten aanzien van enige bijzondere goederen (in de Franse tekst : ,pour
des marchandises determinees quelles qu' elles soient") ontslaat art. 9 I, § VI
de vervoerder van de verplichting een aan de strikte bepalingen van
artikel 9 I onderworpen cognossement uit te geven en laat hem in dit
geval toe , ,een ontvangstbewijs dat een niet verhandelbaar dokument
moet zijn en als zodanig is gekenmerkt" op te maken. De bepalingen van
de vervoervoorwaarden worden dan aan de volledige contractuele vrijheid van de partijen overgelaten. De rechter oordeelt souverein of de
voorwaarden van art. 91, § VI vervuld worden en meer bepaald of men
te doen heeft met bijzondere goederen. In ontkennend geval wordt het niet
verhandelbaar ontvangstbewijs als een gewoon cognossement behandeld.
Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen heeft
beslist dat radarvoertuigen bestemd voor het leger , wellicht geen gewone
handelsgoederen zijn voor dewelke overeenkomstig paragraaf VI een niet
verhandelbaar ontvangstbewijs had kunnen afgeleverd worden", doch
het voegt hieraan toe; ,bij gebreke van de vermelding van het niet verhandelbaar karakter, heeft het cognossement het zuiver karakter door
artikel 91 voorzien" (Hrb. Antwerpen, 5 april 1961, P.A., 1961, 270).
Een voorgaand vonnis nam aan dat de vervoerder terecht een niet verhandelbaar cognossement mocht uitgeven voor het vervoer naar Congo
van een niet verpakte wagen die prive bezit van de inlader was en geen
gewone koopwaar uitmaakte (Hrb. Antwerpen, 9 mei 1958, P.A., 1960, 251).
32 - VERVOERDER. - Art. 91, § I, litt. a, bepaalt: Vervoerder omvat de
eigenaar van het schip of de bevrachter die een vervoerovereenkomst
aangaat met den inlader.
De vraag heeft zich herhaaldelijk gesteld of het voegwoord of in deze
tekst disjunctief is dan wei conjunctief, zoals het gebruik van het werkwoord in het meervoud op talrijke plaatsen het doet veronderstellen (zo
bv. in § IV, 1° : Noch de vervoerder noch het schip zijn aansprakelijk, alsook § IV, 5° enz.) M.a.w. hebben de opstellers der regelen de eigenaar
van het schip en de bevrachter tegelijkertijd en tezamen als de vervoerder
aanzien, ofwel de ene met uitsluiting van de andere, naargelang het geval?
Hoven en rechtbanken aarzelen om hun uitspraken op een grammaticale
ontleding van de tekst te steunen. Doorgaans wordt de aansprakelijkheid
van de zeevervoerder weerhouden op grand van artikel 46 van de zeewet
(Brussel, 27 november 1964, P.A., 1965, 2oo; - idem, 17 februari en 14
mei 1966, R.H.A., 1966, 315;- zie ook betreffende het begrip vervoerder:
Hrb. Antwerpen, 21 september 1967, inzake Century Insurance Company t/ Eddy Steamship, onuitgegeven).
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De vraag heeft zich ook gesteld wie als de vervoerder client aanzien
te worden in verband met de beroemde identity of carrier's clause. Bevrachters geven vaak cognossementen uit die hun hoofding dragen maar
die opgemaakt zijn volgens de formule van de liner terms approved by the
Baltic and International Maritime Conference waarvan artikel 17 luidt :
the contract evidenced by this Bill of lading is between the merchant and the
owner of the vessel named herein and it is therefore agreed that said shipowner
only shall be liable ... In een reeks arresten werd terecht door het hof van
beroep te Brussel beslist dat dit beding een loutere fictie uitmaakt en in feite
neerkorrit op een met artikel9 I strij dige ontlastingsclausule (Brussel, I maart
1963, P.A., 1963, 329; - Brussel, 27 november 1964, P.A., 1965, zoo).
33 - VERVOEROVEREENKOMST- MAG ALLEEN DE DERDE HODDER VAN HET
COGNOSSEMENT OOK INDIEN ER GEEN CHARTEPARTIJ BESTAAT, HET ARTIKEL
9 I INROEPEN? - Dit vraagstuk komt vaak ter sprake doch bekwam tot
op heden geen definitieve oplossing in de rechtspraak.
De vervoerovereenkomst luidens de bepaling gegeven in art. 9I, § I
sub b, ... " geldt alleen voor het vervoercontract zoals dit blijkt uit een
cognossement of enig dergelijk dokument recht gevende op de daarin
vermelde goederen, voor zover zulk dokument betrekking heeft op vervoer van goederen over zee; het geldt insgelijks voor het cognossement
of dergelijk dokument krachtens een charter-partij opgemaakt, van het
ogenblik dat zulk een cognossement of detgelijk dokument, recht gevende
op de daarin vermelde goederen, de betrekkingen tussen de vervoerder
en de houder van het cognossement regelt".
Deze tekst laat niet aan duidelijkheid te wensen. Bij gebrek aan
charterpartij, of het nu al dan niet aan een derde houder verhandeld
werd wordt het cognossement vanaf zijn uitgifte door artikel 91 beheerst.
(Smeesters en Winkelmolen, II, nr. 637, blz. 236; - anders: Van Bladel,
Connaissements et Regles de La Haye, nr. 41 e.v.). De wettekst is volkomen
logisch. Hij duldt geen verklaring die met zijn uitdrukkelijke bewoordingen
onverzoenbaar en zelfs strij dig is. De regelen beschermen diegene die
niet in de mogelijkheid was om op voet van gelijkheid met de reder de
voorwaarden van het vervoer te bespreken. De inlader die bepaalde partijen goederen met schepen van vaste scheepvaartlijnen verstuurt (aan liner
terms) moet zonder meer de cognossementsvoorwaarden ondergaan. Kennelijk is het cognossement alsdan een toetredingscontract. Vandaar de noodzakelijke bescherming.
De wetgever maakte slechts een uitzondering : de regelen zijn niet
toepasselijk wanneer het cognossement krachtens een charterpartij werd
opgemaakt en niet aan een derde drager verhandeld werd. In dat geval
client men niet in te grijpen daar de drager, als ondertekenaar van de
charterpartij, als dan op grond van gelijkheid, de voorwaarden van het
vervoer mocht bespreken.
Hoe een groot deel van de rechtspraak er toe kwam van deze uitzondering een algemene regel te maken is moeilijk te verklaren. Wellicht

werd het probleem nooit met de nodige duidelijkheid aan de rechter
voorgelegd (Hrb. Antwerpen, 5 december 1950, P.A., 1951, uo: ,Dat
partijen het eens zijn om te verklaren dat het onderwerpelijk vervoercontract buiten de toepassing der bepalingen van de wet van 28 november
1928 (artikel 91) valt..."). Een arrest neemt genoegen met de volgende
zeer summiere motivering : ,Aangezien geen charterpartij wordt voorgelegd, doch dat de ge!ntimeerden verhandelbare en regelmatig verhandelde
cognossementen voorleggen, door appellant afgeleverd aan de Corporacion
Equatoriana Europea S.A., verkoopster en inlaadster van de goederen in
Ecuador, en waarvan zij houdsters zijn geworden door een blanco endossement, zodat zij geacht moeten worden derde houdsters te zijn en appellant,
die deze hoedanigheid betwist, de bewijslast dienaangaande draagt, zonder
van ge!ntimeerden te kunnen eisen dat zij, door overlegging van briefwisseling of facturen, hem die zaak zouden vergemakkelijken" (Brussel,
26 juni 1958, P.A., 1959, 434).
In de zaak s/s Lough Fisher heeft de rechtbank de principes zeer
duidelijk omschreven : ,In de aanhef van de litt. A wordt aan dit artikel
9 I onderworpen elk verhandelbaar cognossement. De wet voorziet geen
uitzondering voor het geval dat het cognossement in werkelijkheid niet
verhandeld werd. Bepalingen die afwijken van de wet kunnen slechts
ingelast worden in een bevrachtingsovereenkomst die alleen tussen partijen geldt. Welnu, verweerster legt geen charterpartij voor, opgesteld
buiten het verhandelbaar cognossement. De drager hiervan kan dus
aanspraak maken op de wettelijke regeling, zelfs indien hij ook de inlader
is" (Hrb. Antwerpen, 5 april 1961, P.A., 1961, 270).
Deze beginselen werden verworpen door het hof van beroep te Brussel met een volzin : ,Aangezien het verhandelen of endosseren van het
dokument geenszins vereist is opdat de bestemmeling van de bescherming
zou genieten die de wet aan de derde drager verleent, op voorwaarde dat
hij waarlijk een derde weze, d.w.z. niet bij machte was met de vervoerder
de termen der overeenkomst te bespreken" (Brussel, 21 juni 1962, P.A.,
1962, 433 en eensluidend advies van de heer advocaat generaal Cerckel).
Deze rechtspraak werd nog onlangs gevolgd door een vonnis van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen (ro januari 1967, R.H.A., 1967,
!94).
Doch, in overeenstemming met het standpunt dat wij hier verdedigen,
verwijzen wij nog naar Hrb. Antwerpen, 2 juni 1955, inzake E.G.K.F. Kap.
Lundgen, onuitgegeven.
Ook client te worden opgemerkt dat het hof van beroep te Brussel,
bij afwezigheid van charter-partij, geoordeeld heeft dat de zeevervoerder
de beperking van aansprakelijkheid tot I7.500 fr. per collo voorkomend
in § IV, 5° van artikel 91 van de zeewet aan de inlader mag tegenstellen,
wanneer de koopwaar schade ondergaat bij de inlading, zelfs indien het
verhandelbaar cognossement dat partijen. overeengekomen waren, uit te
geven nog niet ondertekend was op het ogenblik dat de schade zich voordeed en ingevolge het schadegeval nooit uitgegeven werd (Brussel, r8
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november I966, R.H.A., I967, I23). De rechtbank van koophandel te Antwerpen (I7 september I962, P.A., I963, 67) had reeds in dezelfde zin gevonnist (zie nochtans Brussel, 28 februari I964, P.A., I964, 3I5 - zie
verder nr. 36). Deze beslissingen impliceren dat bij gebrek aan charterpartij,
het cognossement vanaf de uitgifte en zelfs voor iedere verhandeling aan
een zogezegde derde drager, door de regelen van artikel9I beheerst wordt.
Het is niet logisch in de betwistingen met een inlader de zeevervoerder
tot het voordeel van de aansprakelijkheidsbeperking per colla van artikel
9 I toe te laten, zelfs indien er geen cognossement uitgegeven werd, en ·
daarentegen deze inlader de bescherming van voormeld artikel te weigeren
. . . omdat de regelen slechts toepasselijk zouden zijn na verhandeling
aan een derde drager.
Wij menen dat de niet te verklaren jurisprudentiele onenigheid betreffende het onderhavig behandelde vraagstuk, uitsluitend te wijten is
aan een verkeerde lezing van de voorbereidende werken van het Verdrag
van Brussel van 24 augustus I924· Het woord houder van het cognossement
in de slotzin van artikel 9 I A, § I b, gaf aanleiding tot een duister gebleven
debat in de schoot van de diplomatieke conferentie. Inderdaad, sommigen
wensten dat het woord houder door derde houder zou vervangen worden;
de betwisting liep over het krachtens een charterpartij opgemaakt cognossement, doch, zoals nog meer gebeurt, waren sommige tussenkomsten
eerder dubbelzinnig (zie Smeesters en Winkelmolen, o.c., l.c.; - Van
Bladel; o.c;; he.}.- De-werkelijke bedoelingen van-de opstellers der regelen
blijkt eerder uit de werkzaamheden van de International Law Association,
die te Den Haag op 3 september I92I vergaderde en in het bijzonder uit
de merkwaardige tussenkomsten van Leopold Dor (Rev. int. 1dr. marit.,
I922, 53 e.v.).
34 - Beter te verklaren en volstrekt aanneembaar is de rechtspraak die
het woord charterpartij in een brede betekenis opvat. Een booking note,
een briefwisseling enz ... die de voorwaarden van de bevrachtingsovereenkomst vastleggen kunnen met een eigenlijke charterpartij vergeleken
en gelijkgesteld worden (Hrb. Antwerpen, IO februari I953, P.A., I953,
IS; - Brussel, 26 juni I959, P.A., I959, 434; - Hrb. Antwerpen, I9
juli I967, R.H.A., I967, 390).
35 - HET BEGRIP ,DERDE HOUDER VAN HET COGNOSSEMENT", - Wanneer
een cognossement krachtens een charterpartij opgemaakt wordt, zijn de
regelen slechts toepasselijk indien het de betrekkingen tussen de vervoerder
en de houder van het cognossement regelt (Hrb. Antwerpen, 28 oktober
I963, P.A., 1964, 376). De zeevervoerder tracht vaak te bewijzen dat
de charterpartij gesloten werd voor rekening van de drager van het cognossement of, omgekeerd, dat deze laatste het cognossement voor rekening
van de bevrachter aangeboden heeft. Doorgaans wordt deze vraag op grand
van feiten opgelost. De zeevervoerder heeft in ieder geval de bewijslast.
Medewerking vanwege de cognossementdrager tot het voorleggen van

documenten die, zoals facturen, rechtstreeks geen betrekking hebben op
de vervoerovereenkomst, wordt niet vereist (Brussel, 21 juni 1962, P.A.,
1962, 433, in navolging van : Brussel, 26 juni 1959, P.A., 1959, 434).
Ook werd er beslist dat het aanbieden van het cognossement door
een zustermaatschappij van de inlader, de hoedanigheid van derde houder
niet in de weg staat van zodra het twee afzonderlijke rechtspersonen betreft en het niet bewezen is dat de ene voor rekening van de andere is opgetreden, noch dat zij een gemeenschappelijke opdrachtgever hadden
(Brussel, 26 juni 1959, l.c.).
Wij vragen ons nochtans af of de regelen van artikel 9 r afwijken
van de gewone beginselen o.a. inzake rechtsverhoudingen die uit het vervoercontract voortspruiten en/of uit het mandaat. Moet men zich niet
houden aan de vervoerovereenkomst en aan de rechtsverhoudingen die eruit
ontstaan? Het mandaat is geen feitelijke toestand doch een overeenkomst.
Men is slechts mandataris wanneer men ten overstaan van de medecontraktant verklaart te handelen voor rekening en in naam van een opdrachtgever. Naar onze mening mag de zeevervoerder niet nagaan of de drager
van het cognossement voor een derde zou gehandeld hebben indien hij
zich niet bij de aanbieding van dit dokument als mandataris bekend
maakte. Immers, zulke drager van het cognossement zou niet aan de betaling van de vracht ontsnappen onder voorwendsel dat hij niet de werkelijke belanghebbende was (zie het belangrijk vonnis van Hrb. Antwerpen,
19oktober 1967, R.H.A., 1968, 24;- men raadplege ook : Hrb. Antwerpen,
22 februari 1965, P.A., 1965, 275). Deze enkele beschouwingen gelden
slechts voor zover men weigert aan te nemen dat de regelen van Den
Haag zich bewegen op een vlak van duistere feitelijkheid en verwarring,
waarin voor de grondbeginselen die de basis van het continentaal recht
uitmaken, zoals de duidelijke afbakening der rechtsverhoudingen en contractuele relaties, geen plaats gemaakt werd. Persoonlijk kunnen wij bezwaarlijk aanvaarden dat ook de Belgische wetgever van 1928 de hoofdstructuren van onze contractenleer zonder meer zou miskend hebben.
36 - DE VERHOUDING INLADER/ZEEVERVOERDER INGEVAL VAN SCHADE
ONTSTAAN TIJDENS DE LADINGSVERRICHTINGEN. - Dit vraagstuk werd
reeds besproken bij de behandeling van het toepassingsveld van artikel
91. Het komt nochtans wenselijk voor de rechtspraak betreffende dit bijzonder geval meer in detail te onderzoeken. Het betreft meestal zware
goederen die tijdens de lossingsverrichtingen schade ondergaan en die
als gevolg hiervan niet kunnen verscheept worden, zodat er tenslotte geen
cognossement uitgegeven wordt. Vanzelfsprekend moet in een dergelijk
geval de vordering wegens de averij noodzakelijkerwijze door de inlader
zelf ingesteld worden.
Het hof van beroep te Brussel heeft beslist dat ,vermits appellante
in hoedanigheid van inlader optreedt en aldus geen derde houder is van
het cognossement, haar de bepalingen van artikel ro van het permis d'embarquement tegenstelbaar zijn, derwijze dat de inscheping van de trans-

formator op eigen risico van de koopwaar gebeurde" (Brussel, 28 februari
1964, P.A., 1964, 315). De transformator werd te Antwerpen geladen
zonder schade; een cognossement werd toen uitgegeven, doch het ongeval
gebeurde pas te Rotterdam toen het vervoerde voorwerp verplaatst werd
om andere goederen aan board te nemen. De onvolledige uiteenzetting
der feitelijke omstandigheden in het arrest laat ons niet toe de juiste draagwijdte van deze beslissing te beoordelen. Doch het hof stelt duidelijk het
volgende principe voorop : artikel 91 is niet van toepassing inzake verhoudingen tussen inlader en vervoerder. Bovendien schijnt het hof ook
aan te nemen dat deze verhoudingen, niet aileen door de cognossementsvoorwaarden, doch zelfs door het inschepingsbewijs beheerst worden.
In strijd met het voornoemd arrest, wordt niettemin doorgaans aangenomen dat de regelen van artikel 91 en meer bepaald de beperking
van de aansprakelijkheid tot 17.500 fr per colla, toepasselijk zijn op de
rechtsverhouding inlader/vervoerder, zelfs indien het cognossement niet
uitgegeven werd bij gebrek aan verscheping der tijdens de lossingsverrichtingen beschadigde goederen. Opdat de regelen van toepassing
zouden zijn, volstaat het dat de partijen het sluiten van een vervoerovereenkomst beoogden die het voorwerp zou hebben uitgemaakt van een
cognossement, en verder dat het vervoer een begin van uitvoering heeft
gekregen door de in ontvangstname van de koopwaar door de vervoerder
(Hrb. Antwerpen, 10 mei 1965, P.A., 1965, 250; - Hrb. Antwerpen, 17
september 1962, P.A., 1963, 67, bevestigd door: Brussel, 18 november
1966, R.H.A., 1967, 123).
37 - VERWIJZING NAAR DE CHARTERPARTIJ IN HET COGNOSSEMENT. - De
derde houder van een cognossement dat naar een chartepartij verwijst,
blijft niettemin beschermd door de regelen van artikel 91 (Brussel, 25
januari 1962, P.A., 1962, 398; - Brussel, 10 november 196I, P.A., I962,
51; - Brussel, I7 februari en II mei I966, R.H.A., I966, 3I5).
38 - VERVOER VAN GOEDEREN.- Artikel9I litt. A, § I-c bepaalt: Vervoer
van goederen dekt het tijdsverloop tussen het laden van de goederen in
het schip en het lassen van die goederen uit het schip.
Dit betekent niet dat de vervoerovereenkomst, volgens artikel 91 met
de lading zou beginnen en met de Iossing zou eindigen, noch dat de regelen
slechts dan van toepassing zijn. De vervoerovereenkomst begint met de
in ontvangstneming van de goederen door de zeevervoerder (hetgeen
niet noodzakelijk met de lading samenvalt) en eindigt met hun aflevering aan de bestemmeling, hetgeen meestal pas na, laat staan een hele
tijd na, de Iossing gebeurt (Cass., 4 december 1964, P.A., 1965, 99).
Binnen deze tijdspanne is de vervoerder aansprakelijk voor de goederen. Tal van aangelegenheden die met het vervoer, zoals omschreven
in artikel 9I, A, § I-c, niets te maken hebben, worden niettemin door
artikel 91 beheerst. Zo moet bv. het schriftelijk voorbehoud wegens ver-

lies of averij niet op het ogenblik van de lossing, doch wel van de wegneming der goederen door de ontvanger betekend worden, niettegenstaande elk strijdig beding in het cognossement.
Het artikel 91 A, § I-c moet in verband met andere bepalingen van
dit artikel gesteld worden en nl. met § VII, dat o.a. aan de vervoerder
toelaat zich van de aansprakelijkheid te ontlasten voor de tijd die de lading
voorafgaat of de lossing volgt. De omlijning van het vervoer van goederen
is o.i. meer technisch dan juridisch; het bepaalt niet het begin en het
einde van de vervoerovereenkomst, doch heeft betrekking op de technische uitvoering van de reis aan board van het schip.
Het toepassingsgebied van artikel 91 wordt hierdoor niet beperkt;
hP.t blijft de vervoerovereenkomst in haar geheel beheersen. Ten aanzien
van de eigenlijke technische transportverrichtingen en het regime van
de daaraan verbonden aansprakelijkheid zijn het in werkelijkheid de verplichtingen van de vervoerder die de omlijning van het vervoer van goederen verklaren. De rechtspraak tot de welke de bepaling vervoer van
goederen aanleiding gegeven heeft, zullen wij onderzoeken bij de behandeling van de verplichtingen van de vervoerder voor de ladings- en lossingsverrichtingen, verder van de schade die hetzij v66r de lading hetzij
na de lossing ontstaan is, en tenslotte van de bewijsregeling op dit stuk.
39 - DE REGELEN VAN ARTIKEL 91 ZIJN VAN INTERNATIONALE OPENBARE ORDE : GEVOLGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEVOEGDHEIDSTOEKENNING
AAN EEN VREEMDE RECHTER. - Dit beginsel wordt algemeen aanvaard.
Het artikel 91 B bepaalt : ,Op elk in vorenstaande voorwaarden opgemaakt cognossement client vermeld dat de regelen van artikel 91 er toepasselijk op zijn".
Volgens het systeem van de Belgische rechtspraak, zal de Belgische
rechter op grond van dit beginsel een toekenning van bevoegdheid aan
een vreemde rechtsmacht in het cognossement nietig moeten verklaren
en zal hij zijn bevoegdheid ten voordele van de vreemde rechter niet
mogen afwentelen, indien dit cognossement niet verwijst naar de regelen
van artikel 91, als uitsluitende op de vervoerovereenkomst toepasselijke
wetgeving, noch indien hij de zekerheid heeft dat spijts een uitdrukkelijke verwijzing de vreemde rechter met de regelen van dit artikel toch
geen rekening zal houden of ze niet zal toepassen naar de geest en valgens de interpretatie van de Belgische rechtsleer en rechtspraak.
40 - DE ,PARAMOUNT CLAUSE". - Door de toetreding van talrijke
landen tot het Verdrag van Brussel van 24 augustus 1924, had de veralgemening van de regelen van Den Haag tot gevolg dat de cognossementen
meestal de op het vervoer toepasselijk gestelde wet aanduiden (doorgaans
de regelen zoals zij opgenomen werden in de interne wetgeving van een
of ander land), met dien verstande dat alle strijdige bedingen eveneens
nietig en zonder waarde verklaard worden (de uitdrukking Paramount
Clause betekent immers opperste clausule).

De rechtspraak neemt aan dat sommige clausules uiteraard, wegens
hun formulering, het Paramount karakter vertonen, al werden zij niet als
dusdanig betiteld (Brussel, 5 oktober 1963, P.A., 1964, 129; - Brussel, 10
januari 1964, P.A., 1965, 137).
In de cognossementen beheerst door artikel 91 is de Paramount
clausule slechts geldig indien zij de regelen van dit artikel toepasselijk
stelt.
41 - FoRMELE VEREISTEN. - Het cognossement moet verwijzen naar
artikel 91 van de zeewet, met uitsluiting van iedere andere wetgeving.
Wanneer er twijfel bestaat, moet de Belgische rechter zich bevoegd verklaren; daarenboven moet deze verwijzing duidelijk en ondubbelzinnig
zijn.

a) Zo bv. : Brussel, 1 maart 1962 (P.A., 1962, 232) : de jurisdiction
clause kende bevoegdheid toe aan de Deense rechter en verwees uitdrukkelijk naar artikel 91; doch de Paramount clause maakte melding van
talrijke andere wetgevingen zodat het te vrezen was dat de vreemde rechter
de Belgische wet niet zou toepassen (zie ook : Hrb. Antwerpen, 17 november 1960, P.A., 1961, 174).
b) Ook treft men vaak volgend beding aan: ,This Bill of lading
shall have effect subject to the provisions of any legislation which incorporates
the Hague Rules contained in the International Convention for the unification
of certain rules relating to bills of lading dated Brussels August 1924 and
which is compulsory applicable to the contract of carriage contained herein.
If no such legislation is compulsory applicable, the Hague Rules contained
in the said Convention as enacted in the country of shipment shall apply".
Twee arresten van het hof van beroep te Brussel (24 januari 1964, P.A.,
1964, 137, en 26 mei 1967, R.H.A., 1967, 433; - Hrb. Antwerpen, 30
november 1965, R.H.A., 1966, r66), hebben deze clausule nietig verklaard
omdat de rederij niet bewees dat Peru, land van bestemming der goederen,
de regelen van het Verdrag van Brussel niet in de interne wetgeving
opgenomen had, zodat het niet uitgemaakt was of de Belgische wet wel
zou toegepast worden door de vreemde rechter (in dit geval, een Duitse
rechtbank). Het gebrek aan toetreding tot het Verdrag van Brussel is
geen voldoende bewijs; sommige landen hebben de regelen in hun interne
wetgeving overgenomen zonder officiele toetreding. Naast deze beschouwingen wordt door het tweede arrest het beding te vaag geacht: ,Aangezien deze zeer algemene en vage bewoordingen geenszins vanwege de
partijen een stellige wil te kennen geven hun geschil aan de Belgische
zeewet te onderwerpen en dus niet van aard zijn het toepassen dezer wet
op te leggen aan de Duitse rechter".
c) Ook werd nietig verklaard het beding dat de toepassing van de
Zweedse wet van 5 juni 1936 voorziet, behalve indien de regelen van de
Conventie van Brussel van 25 augustus 1924 hetzij in de wetgeving van
het land van inlading hetzij in die van het land van bestemming, of nog

in beide wetgevingen opgenomen zijn. Naast de gewone argumentatie
(onzekerheid betreffende de in de haven van inlading van kracht zijnde
wetgeving) wordt hier een o.i. zeer belangrijk argument ontwikkeld
(Hrb. Antwerpen, I9 oktober I967, R.H.A., I968, 24). De rechtbank is
nl. van oordeel ,dat het cognossement een verhandelbaar document is
hetwelk ten behoeve van de drager ervan duidelijk en volledig bij eerste
lezing deze moest inlichten nopens zijn rechten en verplichtingen nl. en
hoofdzakelijk over de toe te passen wetgeving ingeval van geschil". Men
mag inderdaad niet eisen dat de drager van het cognossement waarvan
de rechten door artikel 9I beschermd zijn, zich in de studie van tal van
vreemde wetgevingen zou moeten verdiepen alvorens de vordering in te
stellen.
d) Daarentegen heeft het hof van beroep te Brussel in een reeks
arresten (22 januari 1965, P.A., I965, I46; - Io februari I966, R.H.A.,
I966, 3rr) aanvaard dat de Zweedse rechter artikel 91 naar het welk verwezen werd in een gestempeld beding op de voorzijde van het cognossement, zou toepassen spijts een Paramount clause in de gedrukte tekst op
de rugzijde van dit dokument voorkwam.
42 - GRONDVEREISTE. - ZEKERHEID BETREFFENDE DE DAADWERKELIJKE
TOEPASSING VAN ARTIKEL 91 DOOR DE VREEMDE RECHTER.- Of deze zekerheid absoluut (Hrb. Antwerpen, 8 maart I96o, P.A., 1960, 323) of gewoon
redelijk moet zijn, is niet van groot belang. Het hof van beroep te Brussel
meent dat absolute zekerheden buiten het bereik van de mens staan. De
formele verwijzing naar artikel 9I volstaat niet; men moet ook zeker zijn
dat de vreemde rechter er zich zal door gebonden achten, dat zijn openbare
orde zich niet verzet tegen de toepassing van het Belgisch recht, dat hij
ook de interpretaties van de Belgische rechtsleer en rechtspraak zal inachtnemen, enz ...
Enkele toepassingen van deze beginselen :
a) In cognossementen ontmoet men dikwijls het beding: Any dispute
arising under this bill of lading shall be decided in the country where carrier
has his principal place of business. Dit beding maakt trouwens deel uit van
de linerterms approved by the Baltic and International Maritime Conference.
Het wordt thans door een eensgezinde rechtspraak nietig verklaard
(Brussel, I I juli I957, P.A., I958, 17I; - Hrb. Antwerpen, 5 maart
I959. P.A., I959. 265;- Brussel, 19 mei 196I, P.A., I961, 3I3;- Brussel, I maart 1963, P.A., 1963, 329; - Brussel, 7 november I963, P.A.,
I964, 297). Terecht oordeelt men dat de vereenzelviging van de voornaamste operatiezetel van de rederij (die niet altijd met de maatschappelijke
zetel samenvalt) onzeker is en een beperking uitmaakt van de normale
uitoefening van de door artikel 9 I beschermde rechten van de drager van
het cognossement, die niet kan gedwongen worden buiten het cognossement
om, een onderzoek naar extrinsieke elementen in te stellen.

Niettemin werd dit beding geldig geacht in een geval waar het vervoer
niet door artikel9r beheerst werd (Brussel, r6 november 1962, P.A., 1963, 320).
b) Terecht werd een bevoegdheidstoekenning aan de Griekse rechter nietig verklaard omdat de goederen in een Griekse haven verscheept
werden en de Griekse rechter zich zou gebonden achten door sommige
dwingende bepalingen van zijn nationale wet (Brussel, 5 oktober 1963,
P.A., 1964, 129; - Brussel, ro januari 1964, P.A., 1965, 137).
c) Ook de bevoegdheidstoekenning aan de Spaanse rechter werd
ongeldig verklaard (Hrb. Antwerpen, 29 november 1961, P.A., 1962, r8r).
43 - DE BEWIJSLAST. - Daar artikel 91 van openbare orde is moet de
zeevervoerder bewijzen dat deze wetsbepaling zal toegepast worden met
uitsluiting van iedere andere wetgeving, zonder enige bepetking en volgens
de geest van de interpretatie door de Belgische rechtsleer en rechtspraak
(Brussel, 5 oktober 1963, P.A., 1964, 129; - Brussel, ro januari 1964,
P.A., 1965, 137; - Brussel, 26 mei 1967, P.A., 1967, 433).
Zeer terecht hebben sommige vonnissen van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (o.a. 17 november 1960, P.A., 1961, 174) beslist
dat aileen een bestendige rechtspraak van de buitenlandse rechter de
vereiste zekerheid kon waarborgen. Men acht meestal deze voorwaarde
vervuld door de Nederlandse en Duitse rechtbanken (Brussel, 19 mei
1961, P.A., 1961, 313;- Brussel, 2 maart 1961, P.A., 1961, 296;- Brussel, 5 oktober 1962, P.A., 1964, 129; - anders: Hrb. Antwerpen, 30
maart 1965, R.H.A., 1966, 46; - ook voor de Zweedse rechtscolleges :
Brussel, ro februari 1966, R.H.A., 1966,313).
44 - DE VERPL1CHTINGEN VAN DE VERVOERDER EN DE WETTEL1JKE AANSPRAKELIJKHEIDSONTLASTINGEN. - De verplichtingen van de vervoerder
worden door artikel 9 r § III van de zeewet omschreven. Men noemt ze
,minimale verplichtingen" omdat de vervoerder ertoe gehouden is onder
zijn persoonlijke aansprakelijkheid. Hij mag er zich niet van ontlasten en
mag ze niet op anderen afwentelen; zij houden verband met de behoorlijke
zorg noodzakelijk voor de zeewaardigheid, de uitrusting van het schip
en het geschikt en veilig maken van de laadruimen (r 0 ), verder met de
zorgen die aan de lading verschuldigd zijn (2°) en tenslotte met de uitgifte van het cognossement (3°).
Anderzijds bevat het artikel 91 een limitatieve opsomming van de
ontlastingen waarop de zeevervoerder zich beroepen mag. Ruimere ontlastingen zijn nietig en zonder waarde (art. 91, §III 8°), doch, omgekeerd,
mag de vervoerder de wettelijke ontlastingen inroepen al werden zij
niet in het cognossement voorzien.
De wettelijke ontlastingen behoren tot drie grate categorien : onzeewaardigheid die aan de behoorlijke oplettendheid ontsnapt (art. 91, § IV
1°), de ontlastingsgronden omschreven door art. 91, § IV 2°, a tot q, de
redelijke koersafwijking (§ IV 4°).
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45 - DE BEHOORLIJKE ZORG. - De behoorlijke zorg heeft tot voorwerp
,a) het zeewaardig maken van het schip, b) het voldoende bemannen, uitrustenen victualieren van het schip, c) het geschikt en veilig maken van de laadrttimen, vries- en koelkamers en alle andere delen van het schip waarin
goederen worden vervoerd, om die goederen daarin te bergen, te vervoeren
en goed te houden" (§ IV 1°).
De vraag of de vervoerder aan deze verplichting voldoet stelt zich
in het bijzonder wanneer de vervoerder zich op de corresponderende
ontlastingsgrond beroept. Inderdaad het art. 91, § IV 1° bepaalt: ,Noch
de vervoerder, noch het schip zijn aansprakelijk wegens verlies of schade
voortkomende uit of ontstaan tengevolge van onzeewaardigheid, tenzij
deze te wijten is aan gebrek aan behoorlijke zorg aan zijde van de vervoerder om het schip zeewaardig te maken enz." De hierna besproken
rechtspraak handelt dus en over de verplichting en over de ontlasting.
Er weze aan herinnerd dat de vervoerder slechts de redelijke en niet
de uiterste zorg (utmost diligence) verschuldigd is. Het zijn de normale
zorgen die men van elk goed reder mag verwachten (Brussel, 30 maart
1967, R.H.A.,1967, 416).
De inhoud van de verplichting is de behoorlijke zorg, niet de zeewaardigheid op zichzelf. Dit werd nogmaals onderlijnd in het cassatiearrest van 5 februari 1960 (P.A., 1960, 106; Pas., 1960, I, 634): is niet
wettelijk gemotiveerd de beslissing die de averij zelf als bewijs van de
ondoelmatigheid van de getroffen maatregelen aanziet).
De behoorlijke zorg is door de vervoerder verschuldigd. De Engelse
uitdrukking due diligence is dan ook beter aangepast. Het volstaat niet dat
men zich zou wenden tot first class scheepsherstellers, classificatiebureau's
enz... Het zijn de zorgen zelf die verschuldigd zijn, door wie zij ook
mogen verstrekt worden. Kortom, de vervoerder staat in voor de uitoefening van de behoorlijke zorg door de personen of firma's waarop hij zich
verlaat (Brussel, 26 oktober 1960, P.A., 1962, 16; - Hrb. Antwerpen,
11 januari 1961, P.A., 1961, 459; Hrb. Antwerpen, 6 december 1961,
P.A., 1962, 271, bevestigd in hoger beroep). Een vonnis van 25 februari
1960 (Hrb. Antwerpen, 25 februari 1960, P.A., 1960, 468) handelt over
schade ontstaan tijdens de maidentrip van het schip (in dezelfde zin Brussel, 16 november 1962, P.A., 1963, 415 : het was de tweede reis van
het schip en de schade was te wijten aan een constructiefout nl. de verkeerde koppeling van een spuipijp; het aangevochten vonnis (Hrb. Antwerpen, 21 juni 1961, P.A., 1962, 263) beschouwde dat constructiefouten
buiten de behoorlijke zorg vallen en stelde de vervoerder aansprakelijk
op grond van artikel 1384 BW).
E~n arrest van de House of Lords, inzake Muntcaster Castle (7 december 1961, Lloyds List Law Reports, 1961-1-57) maakte heel wat ophef
in Engeland; het ligt nochtans volledig in de lijn van de Belgische rechtspraak en rechtsleer : de vervoerder staat in voor de tekortkomingen aan

behoorlijke zorg van degene die hij in zijn plaats gesteld heeft. De due
diligence moet door de vervoerder uitgeoefend worden. Wie eigenlijk de
vervoerder is werd nader onderzocht onder nr. 32 hoven.
Een arrest beslist dat de scheepseigenaar zijn aansprakelijkheid
overeenkomstig artikel 46 § II mag beperken wanneer de tekortkoming
aan de due diligence niet aan hem maar aan een reder-bevrachtei' toe te
schrijven is (Brussel, 25 mei I96I, P.A., I963, 204). Doch dit probleem
betreft niet rechtstreeks het artikel 9 I.
De vervoerder is slechts van zijn aansprakelijkheid ontlast indien
het gebrek van het schip aan zijn behoorlijke oplettendheid ontsnapt en
hij het niet heeft kunnen waarnemen, spijts het verstrekken van de normale zorgen. Het zijn dus voornamelijk verborgen gebreken die voor de
outlasting in aanmerking komen. Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen neemt het bestaan van een verborgen gebrek aan
en steunt zich op de omstandigheid dat het schip recent gebouwd werd,
in een goed befaamde werf, waar het aan verschillende controles onderworpen werd, de hoogste klasse verwierf enz ... Het ging om een lek in
een leiding dat niet aan slijtage of roest te wijten was, doch aan een constructiefout op een plaats waar het onmogelijk kon waargenomen worden
(Hrb. Antwerpen, I9 april I962, P.A., I963, 46I;- Smeesters en Winkelmolen, II, nr. 656 en 659 : En fait ce ne sera que lorsque le dommage provient
d' un vice cache qu' un examen attentif n' a pu deceler que la diligence appropriee sera consideree comme aycrnt ete exerde).
46 - Uit de hierboven aangehaalde rechtspraak blijkt dat de certificaten
van schouwing geen absoluut bewijs van de uitoefening van de due diligence
leveren. De reder staat in voor de vergissingen en fouten van het classificatiebureau. Het volstaat niet dat hij het schip aan de voorgeschreven
inspecties zou onderwerpen; hij moet in feite een bestendige zorg aan zijn
schip besteden en telkens rekening houden met de speciale omstandigheden die zich kunnen voordoen. Het spreekt vanzelf dat hij voor iedere
reis het schip niet grondig kan onderzoeken, doch voor ieder vertrek zijn
een zeker aantal routinemaatregelen, een zeker nazicht, geboden (Brussel,
I6 januari I964, ?.A., I964, 234, betreffende onvoldoende en slordige
herstellingen aan de bodem van het schip; - Brussel, IS februari I964,
P.A., I964, 240 : ,Aangezien een normaal oplettend onderzoek alvorens de lading in te nemen, toch gemakkelijk moest doen ontdekken
dat de platen, het spant en de kimknie omgebogen waren"; - Brussel,
25 november I966, R.H.A., I967, 3I : ,De vervoerder komt tekort aan
zijn verplichting tot redelijke zorg wanneer hij de reis ondernam, terwijl ontoereikend materiaal voorhanden was in een onderdeel van het
schip waar zich sedert geruime tijd, bij weten van de reder, een mogelijkheid localiseerde van, voor bananentransport, gevaarlijk machinedefect"; - Hrb. Antwerpen, 25 mei I967, R.H.A., I967, 284 : ,slijtage
van een waterleiding kan niet beschouwd worden als een verborgen gebrek dat ontsnapt aan de uitoefening van de redelijke zorg, wanneer men

er zich aan kan en moest verwachten en het zich trouwens voordeed op
een eerder gemakkelijk te bereiken plaats";- Hrb. Antwerpen, I6 februari I966, R.H.A., I966, 255).
In een ander geval trof de rederij geen enkele schuld. Een bout (of
mogelijk enkele bouten) van de tussendekbevloering was losgemaakt en een
tamelijk geringe hoeveelheid visolie, aldaar in vaten gestuwd, had gelekt en
was in contact gekomen langsheen de losgeraakte bouten met de kurkisolatie
van het onderruim, waaruit door een chemische reaktie spontane verhitting
ontstond; het schip moest vertragen en stoppen gedurende meerdere uren
en schuilhaven te San Juan waardoor vertraging ontstond, zodat bij aankomst van het schip ter bestemming, de rijping van de vervoerde bananen
te ver gevorderd was. Noch de wet, noch de rechtspraak noch de gebruiken
- aldus het hof - leggen de vervoerder op voor elke reis over te gaan tot
een voortdurend hernieuwd angstvallig onderzoek van alle scheepsdelen.
Van de vervoerder mag niet verlangd worden dat hij voor elke reis het
spannen van elke bout zou nagaan (Brussel, 30 maart I967, R.H.A.,
I967, 4I4).
47 - ZoRGEN AAN DE VERVOERDE GOEDEREN VERSCHULDIGD, -DE STUWING. - De vervoerder moet zorg dragen voor ,de behoorlijke en zorgvuldige lading, behandeling, stuwage enz ... ".
Volgens het hof van cassatie volstaat het dat de stuwing uitgevoerd
werd op de beste wijze volgens de praktijken van de zeevaart en is de
vervoerder niet verplicht om tot een ongewone wijze van stuwing over te
gaan (Cass., I I december I959, Pas., I96o, I, 430).
Talrijke beslissingen handelen over de stuwing (Hrb. Antwerpen,
I6 februari I966, R.H.A., I966, 255 : te hoge stuwingsdichtheid voor vervoerde bananen; - Hrb. Antwerpen, 3 I mei I966, R.H.A., I966, 450 :
verbod om sunflowerseed expellers in eenzelfde laadruim met voedingswaren te laden; - Brussel, I2 september I964, P.A., I964, 4I2; - Brussel, 9 maart I96I, P.A., I96I, 400;- Hrb. Antwerpen, 29 september I96o,
P.A., I96I, I79).
48 - DEKLADING. - Principieel moeten de goederen in het laadruim geplaatst worden. Voor het vervoer op dek is een schriftelijke toelating van
de aflader noodzakelijk (art. 66 van de zeewet). Deze toelating zal blijken
· uit de vermelding van de deklading op het cognossement. Artikel 9I is
niet van toepassing wanneer de goederen op dek geladen werden.
Wanneer het cognossement de vermelding bevat shipped partly on
deck dan behoort het de vervoerder te bewijzen dat de goederen, waarvan ter bestemming een manco vastgesteld werd, van de deklading deel
uitmaakten (Hrb. Antwerpen, 9 oktober I962, P.A., I963, 85, bevestigd
in beroep op grand van dezelfde beweegredenen).
Ook is de vervoerder aansprakelijk op grand van artikel 9 I wanneer
de goederen aanvankelijk in het ruim geladen werden doch gedurende
de reis op dek geplaatst werden (ibidem). Dergelijke verplaatsingen der
goederen maken trouwens een zware fout uit.

Het omgekeerde deed zich ook voor : de deklading (shipped on deck
at shipper's risk) werd in een tussenhaven naar het laadruim overgebracht.
De rechtbank van koophandel te Antwerpen beslist dat artikel 9 I in
dergelijk geval niet van toepassing is (Hrb. Antwerpen, I 6 september
I960, P.A., I96I, 75).
49 - DE LADING EN LOSSING. - DE CLAUSULE ,FREE ouT". - Het hof
van beroep te Brussel bevestigt nogmaals de constante Belgische rechtspraak : de clausule free out is niet strijdig noch onverenigbaar met artikel
9I, daar zij slechts in het belang van beide partijen, enerzijds aan de
bestemmeling die de aangepaste vrachtprijs zal betalen, ontladingsverrichtingen voorbehoudt welke doorgaans door de kapitein worden uitgevoerd en anderzijds laatstgenoemde, alhoewel onder ongewijzigde
wettelijke aansprakelijkheid, van een zeker aantal materieel te presteren
werkzaamheden outlast (Brussel, I3 juni I963, P.A., I964, 2I5).
Derhalve, al gaan de lossingsverrichtingen uit van de ontvanger,
tach blijft de vervoerder aansprakelijk voor gebeurlijke schade.
De vervoerder mag niet laden bij regenweder. Hij mag dan ook het
in het verkoopcontract opgenomen beding loading by any weather niet
inroepen (Brussel, I3 juni I963, P.A., I964, 2I5 ;-Brussel, 4juni I965, P.A.,
I965, 337;- Hrb. Antwerpen, I8 maart I964, P.A., I965, 29). De verplichtingen van artikel9I §Ill-2° zijn immers van openbare orde en de vervoerder
blijft er steeds toe gehouden. De voorziening in cassatie tegen vermeld arrest
van I3 juni I963 werd verworpen (Cass, I2 maart I965, Pas., I965, I, 725).
Er werd gevonnist dat, wanneer de ontlading van het zeeschip op
rede plaats grijpt en de aanlandzetting van de koopwaar geschiedt per
binnenschip dat door de zeevervoerder werd gecharterd, het vervoer per
binnenschip ten aanzien van de toepassing van artikel 9I moet beschouwd
worden als de verlenging van de eigenlijke zeereis (Hrb. Antwerpen,
IO mei I966, R.H.A., I966, 442; - Smeesters en Winkelmolen, II,
nr. 630).
§ 2 De

ontIast in gen

van

a a n s p r a k e I i j k h e i d.

so - ALGEMEENHEDEN.- Devervoerder ontsnapt slechts aan aansprakelijkheid wegens verlies of averij ter bestemming vastgesteld, indien hij bewijst
hetzij dat de schade reeds v66r de inscheping bestond, hetzij te wijten is
aan een oorzaak die hem op grand van artikel 9I wettelijk outlast. Dit
algemeen principe wordt nagenoeg in iedere gerechtelijke beslissing
herhaald.
Nochtans rijst de vraag of de vervoerder de juiste schadeoorzaak
met zekerheid en nauwkeurigheid moet bewijzen, dan wei of het hem
volstaat aan te tonen dat hij al zijn wettelijke verplichtingen voldaan heeft
en de nodige zorgen aan de goederen heeft besteed, zodat de schade buiten
elke fout in zijn hoofde tot stand kwam. Een vonnis beslist dat wanneer
de juiste schadeoorzaak onbekend gebleven is, de vervoerder geen enkele
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schuld treft indien hij bewijst dat hij geen enkele fout heeft begaan die de
schade kan veroorzaakt hebben. De rechtbank steunt zich voornamelijk
op artikel 9I A§ IV, 2° q; ,Iedere andere oorzaak ontstaan buiten wezenlijke schuld of medeweten van de vervoerder of buiten schuld of nalatigheid van de agenten van de vervoerder ... " (Hrb. Antwerpen, 28 december I964, P.A., I965, 445; -in dezelfde zin: Hrb. Antwerpen, 30 november I965, R.H.A., I966, I59).
Deze tekst, letterlijk beschouwd, veronderstelt nochtans dat de juiste
oorzaak bekend is, doch dat de vervoerder kan bewijzen dat zij zich voorgedaan heeft buiten zijn fout, medeweten, enz ... (Smeesters en Winkelmolen, I, nr. 704; - anders: Van Ryn, Principes de droit commercial,
III, nr. 2344). Terecht schrijven Smeesters en Winkelmolen : ,A notre
avis, la question ne parait presenter qu'un interet theorique. Dans la pratique,
!'ignorance de la cause reelle de la perte au de I' avarie laisserait en general
place d I' eventualite d' une faute".

De zeer talrijke gerechtelijke beslissingen die het bewijs van de juiste
schadeoorzaak eisen, hebben meestal betrekking op gevallen waarin de
mogelijkheid van een of andere fout vanwege de vervoerder niet volledig
uitgesloten is. Vaak beroept de vervoerder zich op het feit dat stuwing,
ventilatie, enz. goed verzorgd werden en beperkt hij zich tot algemeenheden die onvoldoende worden geacht omdat de mogelijke schadeoorzaken aan board van een schip menigvuldig zijn en er steeds plaats is voor
een mogelijke fout van de vervoerder. Kortom, slechts zelden zal de vervoerder de afwezigheid van iedere fout in zijn hoofde kunnen bewijzen;
(zie nochtans: Hrb. Antwerpen, 28 december I964, P.A., I965, 445;
- Hrb. Antwerpen, 30 november I965, R.H.A., I966, I 59). Van daar ook,
dat het beroep op artikel 9I A, § IV, 2° litt. q eerder zeldzaam is. Doorgaans zal de rederij er zich op toeleggen het onrechtstreeks bewijs te leveren
van een der ontlastingsgronden sub a tot p en, hoofdzakelijk, van een
eigen gebrek van de koopwaar, nl. door de uitschakeling van alle andere
mogelijke schadeoorzaken (Hrb. Antwerpen, 25 april I966, R .. H.A., I966,
376). Dergelijke bewijsvoering moet nochtans met veel omzichtigheid
onderzocht worden. Daarom eist de rechtspraak meestal het positief bewijs van de juiste schadeoorzaak, daar de minste twijfel het wettelijk
aansprakelijkheidsvermoeden lastens de vervoerder laat bestaan (Brussel,
9 maart I96I, P.A., I96I, 300; - Hrb. Antwerpen, IS januari I963,
P.A., I963, 475; - Brussel, 29 juni I962, P.A., I963, I9; - Brussel,
30 maart I963, P.A., I963, 444).
De vervoerder moet alle nuttige maatregelen treffen met het oog op
het bewijs van de bevrijdende oorzaak. Van zodra de schade een zeker
belang vertoont, is het in Belgie gebruikelijk een gerechtelijke expertise
in kort geding uit te lokken. Vanzelfsprekend mag de vervoerder zijn
outlasting door alle rechtsmiddelen bewijzen, doch hij zal hierin niet
lukken indien hij ten nuttige tijde nagelaten heeft onontbeerlijke vaststellingen te doen plaatsgrijpen (Gent, IO januari I96I, P.A., I96I, 11 I,
betreffende de uitoefening van de due diligence).
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51 - DE NAVIGATIEFOUTEN EN DE BEHANnELING VAN HET SCRIP. De vervoerder is niet aansprakelijk wegens verlies of schade ontstaan als
gevolg van of voortspruitende uit :
,a) een handeling, onachtzaamheid of nalatigheid van de kapitein,
een lid van de bemanning, de loads of van enig persoon in dienst van de
vervoerder, gepleegd bij de navigatie of het voeren van het schip" (art.
9I § IV, 2° litt. a).
Het betreft de ontlasting voor de nautische fouten. Alsdusdanig gelden
de eigenlijke navigatie fouten, zoals een te hoge snelheid van het schip
in de behandeling van het schip (in het Frans administration du navire,
in het Engels management of the ship) d.w.z. het geheel der daden
die, buiten de eigenlijke navigatie, het technisch beheer van het schip
aanbelangen (zoals het innemen van stookolie, onderhoud van de machines,
enz ... ; - Smeesters en Winkelmolen, II, nr. 679 : ce sont les actes que le
capitaine doit accomplir pour les besoins nautiques en dehors de la navigation proprement dite qui rentrent dans ces termes management du
navire; - Royer, S., Hoofdzaken der vervoerdersaansprakelijkheid in het
zeerecht, blz. 457 e.v.).
52 - NAUTISCHE FOUTEN EN ZEEWAARDIGHEID (DUE DILIGENCE). - ,De
vrijstelling van aansprakelijkheid uit hoofde van navigatiefouten, voorzien
bij art. 9I § IV, 2° a, is vreemd aan de kwestie der onzeewaardigheid, tenzij die- fouten- er- het- gevolg-van zeuclen zijn 1-wat terzake onmogelijk blijkt
wegens hager overwogen verwerping van alle aan de vervoerder krachtens
§ IV, I 0 toerekenbare onzeewaardigheid", ald us een arrest van het hof
van beroep te Brussel (I4 januari 1961, P.A., 1961, 117). Het ging om
een schipbreuk waarvan beweerd werd dat zij te wijten was aan een gebrek aan behoorlijke zorg met betrekking tot de zeewaardigheid van het
schip en nl. wegens de afwezigheid aan board van tot op de dag bijgehouden kaarten. Het causaal verband ontbrak echter en terecht verwierp
het hof de stelling dat het bewijs van de uitoefening van de behoorlijke
zorg (§ III, 1°), a! dan niet in oorzakelijk verband met de door de kapitein
gepleegde navigatiefout, een conditio sine qua non voor de ontlasting van
litt. a uitmaakt en aan ieder andere bewijsvoering moet voorafgaar·.

53 - Bij het aan board pompen van stookolie, komt een deel van deze
vloeistof terecht in het nabijgelegen laadruim waaruit een partij gerst
gelost werd. Terecht heeft het hof van beroep te Brussel de aansprakelijkheid van de zeevervoerder weerhouden ,aangezien het openlaten van de luiken en het lassen der koopwaar, terwijl er op zo korte
afstand van de plaats waar er gebunkerd werd, zonder dat de minste gepaste voorzichtigheidsmaatregelen werden genomen om de gerst te beveiligen, derhalve in hoofde van de zeevervoerder een uitgesproken foutief
karakter vertoont in de behandeling van de lading" (Brussel, 24 mei 1962,
P.A., 1963, 11). De werkelijke oorzaak van de schade was niet de fout
in de behandeling van het schip doch veeleer een welonderscheiden fout
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in de behandeling van de koopwaar (mismanagement of the cargo) waarvoor de vervoerder steeds aansprakelijk blijft. Dit arrest heeft dus geen
betrekking op de vraag die zich dikwijls stelt of de vervoerder van aansprakelijkheid outlast is wanneer eenzelfde daad tegelijkertijd met beheer
van het schip en het beheer van de lading aanbelangt. Volgens Smeesters
en Winkelmolen moet men in zulke gevallen het hoofddoel van de handeling in acht nemen (o.c., II, nr. 679;- Hrb. Antwerpen, 10 oktober 1967,
inzake The Washington Insurance Company t/ kapitein Jensen m.s.
,Gerda Vesta", onuitgegeven).
In het hiervoren vermeld vonnis van 10 oktober 1967 wordt tevens
een ander vraagstuk behandeld : te Aalborg, plaats van bestemming van
de litigieuze goederen, moest het schip bunkeren; het innemen van bunkerolie had dus geen betrekking op de uitvoering van de ter zake geldende
vervoerovereenkomst met de reder. De eiser deed gelden dat de aansprakelijkheidsontlastingen van artikel 91 een risicoverdeling uitmaken
binnen het raam van de bepaalde vervoerovereenkomst door een cognossement gedekt, zodat daden die slaan op de uitvoering van andere door de
vervoerder afgesloten overeenkomsten buiten deze risicoverdeling vallen.
Deze stelling werd door de rechtbank verworpen : ,dat de wet zulke beperkingen niet inhoudt en de traditionele Angelsaksische interpretatie,
en de Belgische rechtspraak, het beheer van het schip algemeen opvatten
en de outlasting zich dan ook uitstrekt tot elke daad die verband houdt
met de verplaatsing van het schip, zij het om de reis voort te zetten, met
andere vervoerde goederen of zelfs met een volgende reis te beginnen of
voor te bereiden" (hoger beroep werd ingesteld tegen deze beslissing).
54 - BRAND. - De brand is ook een ontlastingsgrond ,tenzij veroorzaakt door de daadwerkelijke schuld of toedoen van de vervoerder" (artikel
91 § IV, 2° b).
Het begrip brand veronderstelt dat er vlammen zijn, minstens rood
of wit gloeihitte. Eenvoudige rookwolken en zelfs het verkolen van de
lading, zoals een partij graan, zijn geen genoegzame elementen om te besluiten dater brand geweest is in de zin van artikel91 (Brussel, 26 november
1960, P.A., 1961, 68; - Brussel, 30 maart 1967, R.H.A., 1967, 414).
De vervoerder mag zich op de ontlastingen van artikel 91, § IV, 2°
niet beroepen indien de schadeoorzaak te wijten is aan een tekortkoming
aan zijn verplichting van due diligence (aldus, ten aanzien van brandschade: Hrb. Antwerpen, 12 januari 1965, P.A., 1965, 231; - Brussel,
8 december 1967, R.H.A., 1968, 76, in navolging van Cass., 19 januari 1939,
Pas., 1939, I, 33).
55 - PERIKELEN, GEVAREN EN ONHEILEN VAN DE ZEE. - Dit is de outlasting van aansprakelijkheid voor hetgeen men doorgaans de zeefortuin
noemt. Het betreft de meest veelvuldig ingeroepen ontlastingsgrond.
Er bestaat een zeer talrijke rechtspraak op dit punt.
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De gelijkstelling van zeefortuin met overmacht werd door het hof
van cassatie niet strijdig geacht met artikel91, § IV, 2° c (Cass., 13 april
1956, P.A, 1957, 117; R.C.].B., 1957, 85, met noot J. Heenen). Dit
arrest heeft tal van verkeerde opvattingen betreffende de zeefortuin uit
· de weg geruimd. Er werd nl. beweerd dat de vervoerder ingevolge de zeefortuin een voorlopige ontlasting van aansprakelijkheid zou genieten; de
ontvanger zou alsdan het bewijs van een fout in hoofde van de vervoerder
moeten leveren (Van Bladel, Connaissements e.t regles de La Haye, nr. 320,
blz. 185). Thans wordt algemeen aanvaard dat de vervoerder niet aileen
de omstandigheden van zeefortuin doch oak de afwezigheid van iedere
tekortkoming in zijn hoofde, alsook het oorzakelijk verband tussen het
slechte weder en de schade moet aantonen (Brussel, 9 april 1961, Pas.,
1963, II, 36; - Brussel, 9 maart 1961, P.A, 1961, 4oo).
Slechts buitengewoon slecht weder valt onder de ontlasting voor de
perikelen, gevaren en onheilen van de zee. De vorming van ruimdamp in
de laadruimen is geen zeefortuin en kan best vermeden worden, tenzij
het schip buitengewoon ongunstige weersomstandigheden ontmoet heeft.
Aan board van moderne schepen wordt de vorming van ruimdamp tegengegaan door een aangepaste ventilatie (Hrb. Antwerpen, 21 maart 1961
P.A., 1962, 254; - Hrb. Antwerpen, 2 oktober 1962, P.A, 1963, 79; Hrb. Antwerpen, 25 augustus 1964, P.A, 1964, 465, in navolging van
Brussel, 27 maart 1957, P.A, 1957, 362; - Brussel, 26 februari 1956,
P.A., 1957, 315; - Hrb. Antwerpen, 19 februari 1957, P.A, 1960, 299).
Het beroep op zeefortuin client verworpen, wanneer de schade evengoed aan mogelijke andere oorzaken kan toegeschreven worden, zoals ruwe
behandeling der goederen tijdens de laad- en lossingsverrichtingen (Gent,
21 april 1960, P.A., 1960, 337;- Brussel, 10 januari 1964, P.A, 1965, 137).
De zeefortuin moet niet onvoorzienbaar zijn, doch wel van zodanige
uitzonderlijke en zwaarwichtige aard zijn dat de vervoerder in de onmogelijkheid verkeert om de goederen op doelmatige wijze te beschermen
(Brussel, 4 mei 1961, P.A, 1961, 309; - Brussel, 9 maart 1961, P.A,
1961, 400).
Bij de beoordeling van zeefortuin wordt vaak verwezen naar de schaal
van Beaufort. De rechtspraak is vrij uiteenlopend, hetgeen best te verklaren is door de verscheidenheid der gevallen die zich in de praktijk
voordoen. Een bepaalde windkracht is soms voldoende om de vorming
van ruimzweet te verklaren doch riiet de ontstuwing der goederen. Oak
de tonnemaat van het schip speelt een grate rol; bij zwaar weder heeft
een klein schip meer te lijden. De krachten 10 tot 12 worden meestal als
zeefortuin aanzien (Hrb. Antwerpen, 17 april 1962, P.A, 1963, 260). De
duur van het slechte weder wordt oak in aanmerking genomen; kortstondige windstoten van kracht 10 en meer volstaan niet altijd om de schade
te verklaren (zie betreffende windkracht : Hrb. Antwerpen, 3 april 1962,
P.A., 1963, 38; - Hrb, Antwerpen, 18 april 1962, P.A, 1964, 49; Brussel, 24 september 1964, P.A, 1965, 3; - Brussel, 21 februari 1964,
P.A., 1965, 103; - Brussel, 10 juni 1965, P.A, 1965, 2o8).
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Het slechte weder wordt doorgaans bewezen door de voorlegging
van het zeeverslag en van het logbook. Een niet geviseerd logbook, deels
met inkt deels met potlood bijgehouden, met vele doorhalingen, enz.
werd als niet bewijskrachtig aanzien (Hrb. Antwerpen, 25 augustus 1964,
P.A., 1964, 465).
Het bewijs is nochtans vrij : zo zal bv. het bewijs van het ontstaan
van de onzeewaardigheid door zeefortuin tijdens de reis soms blijken uit
een certificaat van het classificatiebureau waaruit de zeewaardigheid bij
vertrek voldoende blijkt (Brussel, 3 juni 1965, P.A., 1965, 332).
S6 -

VERBORGEN GEBREK, B1JZONDERE AARD

OF E1GEN GEBREK VAN DE

Hieronder vallen alle vormen van ongeschiktheid der lading
om opgewassen te zijn tegen de normale voorvallen der reis, de gebruikelijke wijze van stuwage van soortgelijke goederen, daaronder begrepen.
Wij ontlenen deze uitstekende bepaling aan S. Royer (o.c., blz. 628). Wat
de stuwing betreft verwijzen wij naar Cass., I I december 1959 (P.A., 1961,
14).
De vermelding van de bijzondere aard der goederen naast hun eigen
gebrek heeft betrekking op die uit het goed zelf voortspruitende schadeoorzaken welke niet als gebreken zijn aan te merken (Royer, S., o.c., blz.
268;- Smeesters en Winkelmolen, o.c., II, nr. 572). De vervoerder is ook
ontlast al is het gebrek uiterlijk waarneembaar (Cass., 13 november 1959,
P.A., 1960, 16), doch in dit geval zal zijn aansprakelijkheid in het gedrang
komen wegens de foutieve uitgifte van een zuiver cognossement.
Het bewijs van het eigen gebrek zal vaak op onrechtstreekse wijze
worden geleverd (Brussel, 26 mei 1961, P.A., 1961, 323;- Hrb.Antwerpen,
27 april 1961, P.A., 1961, 377; - Brussel, 25 januari 1962, P.A., 1962,
134). Als ernstige en overeenstemmende vermoedens zal soms gelden het
feit dat de schade ontstond niettegenstaande de goederen behoorlijk verzorgd werden, dat andere soortgelijke goederen in hetzelfde laadruim in
gezonde staat afgeleverd werden enz ...
Er bestaat een talrijke rechtspraak betreffende bepaalde soorten goederen, zoals nat gezouten huiden, hout, mais, bananen, enz ... Het komt
nutteloos voor deze rechtspraak hier te onderzoeken daar hoven en rechtbanken zich steeds houden aan feitelijke gegevens die van zaak tot zaak
verschillen. Naargelang de omstandigheden, wordt de ontlastingsgrond
nu eens aanvaard dan weer verworpen. Terecht beslist een vonnis dat de
geschiktheid van een koopwaar averij op te lopen wanneer zij slecht verzorgd
of slecht geventileerd wordt, geen eigen gebrek uitmaakt (Hrb. Antwerpen,
21 december 1967, R.H.A., 1968, 57). Betreffende een vervoer van bananen, werd beslist dat een zekere zwakheid van het fruit niet met eigen
gebrek gelijk te stellen is, wanneer niet bewezen is dat deze zwakheid de
averij zou veroorzaakt hebben bij afwezigheid van andere oorzaken (Hrb.
Antwerpen, 16 februari 1966, R.H.A., 1966, 255).
KOOPWAAR. -
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57·- REISVERLIES. - Hierdoor verstaat men het onvermijdelijk verlies
dat sommige koopwaren ondergaan wegens hun eigen aard, gedurende de
reis; het betreft meestal volume en gewichtsverandering waaraan dergelijke goederen tijdens het vervoer onder gelijke omstandigheden normaliter onderhevig zijn (Royer, S., o.c., blz. 626). Ook het verlies te wijten
aan ladings- en lossingsverrichtingen kan als dusdanig beschouwd worden
op voorwaarde dat het een onvermijdelijk karakter zou vertonen; is dit
niet het geval, dan staat de vervoerder in voor elk verlies in gewicht,
hoe gering ook. Het reisverlies client beoordeeld in functie van de aard
der goederen, de lengte van de reis, de af. te leggen reisweg, het aantal
behandelingen, enz ... Over die principes is de rechtspraak het eens (Hrb.
Antwerpen, 6 februari 1962, P.A., 1962, 184; - Hrb. Antwerpen, 9
september 1958, P.A., 1960, 131;- Hrb. Antwerpen, r8 juli 1962, P.A.,
1963, 270; - Brussel, 26 februari 1965, R.H.A., 1966, 15 : verwerping
van een reisverlies voor gezaagd hout).
Vaak wordt het reisverlies voor bepaalde goederen, een bepaalde reis,
oorsprong enz... in een vast percentage uitgedrukt, doch de rechter is
hierdoor niet gebonden en zal op grond van de gegevens die aan iedere
zaak eigen zijn, het reisverlies bepalen (Hrb. Antwerpen, 6 februari 1962,
P.A., 1962, 184; - Hrb. Antwerpen, 18 juli 1962, P.A., 1963, 270).
Thans wordt algemeen aanvaard dat het scheuren van zakken koffi.e
ingevolge de ladings- en lossingsverrichtingen niet onvermijdelijk is en
ten laste va.n-de vervoerder-valt;-het verlies in gescheurde zakken wordt
berekend bij vergelijking met het gemiddeld gewicht van de gezonde
zakken ter bestemming, hetgeen automatisch elk gewichtsverlies te wijten
aan eigen aard of gebrek der goederen, o.m. door opdroging onder de
reis, uitschakelt (Hrb. Antwerpen, 17 november 1960, P.A., 1961, 174;
-Hrb. Antwerpen, 23 december 1958, P.A., 1961, 174; - Hrb. Antwerpen, 23 december 1958, P.A., 1960, 370; - Hrb. Antwerpen, 9 september 1958, P.A., 1960, 13 r; - Hrb. Antwerpen, 27 december 1966,
R.H.A., 1967, 280).

sS - 0NVOLDOENDE VERPAKKING. - Artikel 91 § IV 2° litt. n, stelt
de vervoerder niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan onvoldoende
verpakking. Zo werd beslist dat de vervoerder niet verantwoordelijk is
voor de schade aan balen houtpulp bezoedeld door cement, wanneer h~t
vaststaat dat de verpakking in slechte staat was en zij de houtdeeg niet
volledig bedekte of beschermde (Brussel, 6 april 1962, P.A., 1962, 412).
Wegens de huidige techniek inzake vervoer, is de vervoerder aansprakelijk
voor de schade aan niet verpakte wagens tenzij deze schade zich tot zeer
lichte schrammen beperkt die onvermijdelijk zijn (Hrb. Antwerpen, 13
oktober 1967, inzake Otraco t/ Kapitein Dias, onuitgegeven). Uiteraard
zijn tweedehandszakken geen onvoldoende verpakking (Hrb. Antwerpen,
27 december 1966, R.H.A., 1967, 28o; - Hrb. Antwerpen, 2'1 juli 1965,
R.H.A., 1966, 360, betreffende een vervoer van melkpoeder in papieren
zakken).

59 - FouT VAN DE INLADER. - De zeevervoerder is niet aansprakelijk
voor verlies of schade ,tengevolge van een handeling of een nalatigheid
van de inlader of eigenaar der goederen of van diens agent of vertegenwoordiger" (art. 91, § IV, 2° litt. i). Dit is ook een loutere toepassing van
het gemeen recht. De fout van de inlader wordt . gelijkgesteld met de
fout van een derde. Hoven en rechtbanken passen deze outlasting toe
wanneer de aflader verkeerde onderrichtingen aan de vervoerder gegeven
heeft o.m. met betrekking tot de te eerbiedigen temperaturen in het
vriesruim. Zo werd er gevonnist dat de vervoerder het recht, ja zelfs de
plicht heeft de instructies van de inlader stipt na te volgen; hij mag er
slechts van afwijken wegens ernstige redenen, bv. wanneer hij vaststelt
dat die onderrichtingen de bewaring van de goederen in gevaar brengen
(Hrb. Antwerpen, 27 april 1961, P.A., 1961, 463). Wij menen dat de
rechter slechts zeer uitzonderlijk de door de inlader gegeven onderrichtingen als ontlastingsgrond zal aanzien, daar de vervoerder in de
eerste plaats instaat voor de goede stuwing, de bewaring der goederen
(art. 91, § III 2°), en hij, minstens voor wat de courante goederen betreft,
hun eigenschappen en vervoertechniek moet kennen. Evenzeer, zijn wij
van oordeel dat het geboden is de onderrichtingen van de inlader op het
cognossement te vermelden, opdat de ontvanger ze zou kennen wanneer
hij dit dokument aanvaardt.
Ook is de vervoerder niet aansprakelijk indien de inlader de koopwaar op onnauwkeurige wijze beschrijft zoals paprika (gedroogde vrucht
van de peperboom) in plaats van capsicums (verse pepers) (Hrb. Antwerpen.,
31 mei 1961, P.A., 1963, 127, bevestigd door Brussel, 13 december 1963,
P.A., 1964, 303).
6o - CoNVENTIONELE AANSPRAKELIJKHEIDSONTLASTINGEN. Met uitzondering van de door het begrip vervoer van goederen (zie hoger nr.
38) omlijnde periode en verrichtingen, laat het artikel 91, litt. A §6, een
volledige contractuele vrijheid bestaan ,met betrekking tot goederen of
de bewaking, verzorging en behandeling van goederen voor de lading in
en na de Iossing uit het schip waarin de goederen over zee worden vervoerd". De in het cognossement bedongen ontlastingen blijven in dit
geval van kracht, .doch de vervoerder moet bewijzen dat de schade zich
hetzij v66r hetzij na de lossing voorgedaan heeft.
Strijdige clausules in het cognossement en lokale gebruiken zijn niet
bij machte om de door artikel 9 r beschermde periode te beperken of
anders te omlijnen dan voorzien door de regelen zelf (Hrb. Antwerpen,
27 september 1960, P.A., 1961, 449 : ,Een gevestigd en erkend gebruik
in de laadhaven, naar hetwelk de kapitein aldaar zou geacht worden de
goederen te ontvangen wanneer ze over de reling van het zeeschip passeren, zou niet vermogen het wettelijk vermoeden van verantwoordelijkheid van de kapitein later te doen ontstaan dan het ogenblik dat de takel
van het zeeschip de leng met de goederen begon op te tillen, ter zake uit
lichters ... ").
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Wanneer de ontvanger zijn goederen niet rechtstreeks ex zeeschip
ontvangt, wegens de verplichte tussenkomst van een of ander tol- of
havenbestuur, dan is de zeevervoerder niet aansprakelijk indien hij bewijst dat de schade zich na de lossing voorgedaan heeft (Brussel, 16 november 1962, P.A., 1963, 226; vaste rechtspraak, o.a.: Cass., 4 december
1964, R. W., 1964-65, 1446).
§ 3 Het cognossement.
61 - De derde verplichting van de vervoerder bestaat in de uitgifte van een
volgens de eisen van art. 91 § III 3°, a tot c, opgemaakt cognossement.
De regelen hebben tot doel de bewijskracht van het cognossement te
versterken opdat het een zo volmaakt mogelijk beeld van de toestand der
goederen op het ogenblik van hun inscheping, zou weergeven. Men kan
slechts nagaan in welke mate de vervoerder aan zijn verplichtingen
voldaan heeft, indien de staat van de goederen die hij in ontvangst genomen heeft, gekend is. Van daar een reeks voorschriften in verband met
de uiterlijke staat en de gesteldheid der goederen, getal, hoeveelheid, en
nodige merken.
Het cognossement
62 - AANTAL COLLI, GEWICHT, HOEVEELHEID. moet vermelden ,het getal colli of stukstal der goederen of de hoeveelheid of het gewicht, al naargelang de omstandigheden, zoals zulks door
de inlader schriftelijk is opgegeven" (art. 91 § 3, 3°, b).
Deze vermelding beantwoordt niet noodzakelijk aan een persoonlijke vaststelling van de zeevervoerder. Niettemin staat deze laatste borg
tegenover de drager van het cognossement, voor dejuistheid van de opgave
door de inlader van het aantal colli, hun gewicht, hun hoeveelheid, enz ...
Derhalve, heeft de vervoerder er belang bij een strenge controle bij de inscheping uit te oefenen. In elk geval behoudt hij zijn verhaal op de inlader.
Tegenover de ontvanger is iedere beperking van de bewijskracht van
het cognossement, volstrekt nietig. Bedingen zoals stukstal onbekend, gewicht onbekend en dergelijke, worden beschouwd als niet geschreven.
;\Tochtans, mag de vervoerder in twee gevallen voorbehoud in het cognossement doen opnemen nl. , wanneer hij redelijke gronden heeft te vermoeden dat zij (de vermeldingen betreffende merken, getal, hoeveelheid
of gewicht) niet nauwkeurig de in werkelijkheid door hem ontvangen
goederen weergeven of tot het nazien waarvan hij geen redelijke gelegenheid heeft gehad" (art. 91, § III, 3° in fine). Hierna wordt aangetoond
hoe de rechtspraak deze beginselen toepast.
De vervoerder staat borg voor al de vermeldingen van het cognossement die voorkomen in de opsomming van art. 91, §III, 3°, b (Hrb. Antwerpen, 8 maart 1960, P.A., 1960, 323; - Hrb. Antwerpen, 30 juni
1959, P.A., 1960, 64). Dit is de vaste rechtspraak sedert het arrest van 8
juli 1955 (P.A., 1955, 404). De rechtspraak steunde zich voorheen op het
voegwoord of in de tekst van art. 91, § III, 3° b en was derhalve van oordeel dat de vervoerder slechts de juistheid · van een dezer vermeldingen

(bv. het aantal zakken) moest waarborgen en tegenover de andere een voorbehoud mocht maken, zoals gewicht onbekend. Thans wordt een dergelijk
voorbehoud slechts aanvaard indien het beantwoordt aan de voorwaarden van
art. 9I §III, 3° in fine. Een enkel vonnis wijkt van deze beginselen af, doch
het geval was zeer bijzonder: planken werden afgeleverd die geen afwijking
van mer ken, noch een manco in het aantal vertoonden, doch het volume van
de totale partij stemde niet overeen met de corresponderende vermelding
in het cognossement (Hrb. Antwerpen, 30 december I964, P.A., I965, 456).
Een voorbehoud betreffende het aantal colli, gewicht enz ... is slechts
geldig mits in achtneming van de voorwaarden van art. 9I, § III, 3°, in
fine. Dergelijk voorbehoud moet speciaal zijn, m.a.w. het moet ingegeven
zijn door de bijzondere omstandigheden van het geval en geen gewone
stijlclausule uitmaken (Cass., 8 juli I955, P.A., I955, 404; - Cass., 7
november I958, P.A., 1959, I95). Of nu het voorbehoud al dan niet
speciaal is, blijft een feitelijke beoordeling die aan de celi.suur van het
hof van cassatie ontsnapt. Het hof van beroep te Brussel besliste dat in
een Tanker Bill of Lading (uitgegeven voor het vervoer van een vloeibare
stof) een voorbehoud in de gedrukte tekst van het cognossement, voldoende speciaal was (Brussel, I6 maart I956, P.A., 1956, I95). Een ander
arrest (Brussel, 19 april 1956, P.A., 1958, I57) betreffende het vervoer
van een partij erts, ging nog verder : de rechter ten grande, aldus het hof,
beslist of een voorbehoud zoals shipper's weight unknown gelet op de
omstandigheden der zaak, ja dan neen aan art. 9I, § III, 3° in fine voldoet. Deze beslissing miskent klaarblijkelijk de door het hof van cassatie
geeiste specialiteit van het voorbehoud. Wij citeren, in de besproken
periode: Hrb. Antwerpen, 8 maart I96o, P.A., 1960, 323;- Hrb. Antwerpen, I I februari 1964, P.A., 1964, 270; - Hrb. Antwerpen, 20 oktober 1965, R.H.A., I966, 8o; al deze beslissingen houden zich strikt aan het
speciaal karakter van het voorbehoud.
Een ander vraagstuk stelde zich eveneens : om speciaal te zijn, moet
het voorbehoud de reden opgeven die het moet rechtvaardigen hetzij de
onmogelijkheid om nazicht te houden hetzij redelijke gronden om de
juistheid van de vermeldingen te betwijfelen (in bevestigende zin: Brussel,
12 juni I954. P.A., I954, 323; - Hrb. Antwerpen, 8 maart 1960, P.A.,
1960, 323; - Hrb. Antwerpen, 30 juni 1959, P.A., I96o, 64;- anders:
Hrb. Antwerpen, 6 januari 1965, P.A., 1965, 463).
De hierboven onderzochte vraagstukken stellen zich voornamelijk in
verband met het vervoer van vloeistoffen (Hrb. Antwerpen, 20 oktober
1965, R.H.A., 1966, 8o), stortgoederen (Hrb. Antwerpen, 6 januari 1965,
P.A., I965, 231; - Hrb. Antwerpen, 24 juni 1965, R.H.A., 1966, 456),
goederen op pallets vervoerd ten aanzien van het aantal stuks (Hrb. Antwerpen, I I februari 1964, P.A., 1964, 270).
Een voorbehoud zoals said to contain, is nochtans geldig indien het
slaat op een niet door art. 91 § III, 3°, opgesomde vermelding, zeals bv.
de aard en de werkelijke staat van goederen die in kisten vervoerd worden
(Cass, I april I966, R. W., 1965-1966, 344; R.H.A., 1966, 206).
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63 - U1TERL1JKE STAAT EN GESTELDHEID DER GOEDEREN. - De vervoerder heeft dienaangaande een strenge verplichting die zelfs verder
reikt dan de rechtsverhoudingen die spruiten uit de vervoerovereenkomsten zelf. Bet zuiver cognossement levert het bewijs van de goede uiterlijke staat en gesteldheid der goederen, niet aileen tussen ontvanger en
vervoerder doch ook in de verhoudingen tussen verzekerde en verzekeraar,
koper en verkoper, en het speelt tevens een belangrijke rol in het krediet
op goederen.
De vervoerder moet de uiterlijk waarneembare staat van de goederen,
van hun verpakking enz. nazien; de innerlijke staat, de inhoud van de calli
enz. moet hij niet nagaan (Hrb. Antwerpen, 13 april 1962, P.A., 1963,
159 : ,Nu zijn de regels van Den Haag er gans op gericht de gezondheid van het verhandelbaar cognossement te doen waarborgen door de
vervoerder in de mate waarin hij door een uitwendige maar dan tach zorgvuldige controle de conditie van de koopwaar kan waarnemen").
De kapitein of zijn eerste officier die toezicht bij de inscheping uitoefenden, moeten geen specialisten zijn en hoeven niet te oordelen of
huiden (nat gezouten huiden) ja dan neen goed zijn, noch uitmaken of een
ontaardingsproces aan gang was, tach mag een minimum beroepskennis
van hen geeist worden (Brussel, 25 juni 1960, P.A., 1960, 356). Bijzondere
onderzoeken en ontledingen zijn niet geboden; alleen het normaal en gebruikelijk toezicht waartoe een gewetensvol en bevoegd vervoerder verplicht is (Brussel, 9 oktober 1962, P.A., 1963, 404j.
Indien de goederen niet in goede uiterlijke toestand verkeren, moet
de kapitein zulks door een omstandig voorbehoud in het cognossement
bekend maken.
Hij moet nochtans een clean cognossement uitgeven indien de uiterlijke staat der goederen overeenkomt met hetgeen normaal is voor de betreffende koopwaar. Zo werd de vervoerder die geen voorbehoud maakte
bij de inscheping aansprakelijk gesteld voor de schade aan een partij hout
die klaarblijkelijk door sneeuw bevochtigd werd. De rechtbank verwierp
de stelling dat sneeuw en vorst normale phenomenen zijn waarmede de
houthandel geen rekening houdt wanneer de aflading in de winter geschiedt
(Brussel, 10 november 1961, P.A., 1962, 57).
Een zeer ophefmakend bevelschrift van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, veroordeelt de vervoerder, na gerechtelijke expertise ingevolge een eerste bevelschrift, om een clean cognossement aan de aflader af te leveren. De zeevervoerder wilde - ten
onrechte volgens de heer voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Antwerpen- het voorbehoud rusty en wet before shipment in het cognossement opnemen (Hrb. Antwerpen, Kart ged., 30 september 1963, P.A.,
1964, 432).
Een vonnis verwijt aan de kapitein het voorbehoud dat voorkwam
op de mate's receipt ,all pieces wheather stained and discoloured" niet in
het cognossement te hebben overgenomen; de zeevervoerder moet de
uiterlijke staat der goederen op getrouwe wijze beschrijven en heeft niet
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te oordelen, aldus de rechtbank, of de door hem vastgestelde toestand
geen werkelijke schade of geen oorzaak van latere schade aantoont; hij
hoeft niet in te gaan op de geinteresseerde uitleg verstrekt door de inlader
(Hrb. Antwerpen, 20 maart 1963, P.A., 1964, 59, bevestigd door Brussel, 3
april 1965, P.A., 1965, 307).
Betwistingen omtrent het opmaken van het cognossement moeten in
de laadhaven opgelost worden. De ontvanger mag de juistheid van een
voorbehoud betreffende de uiterlijke staat der goederen niet betwisten
(Hrb. Antwerpen, 13 juli 1961, P.A., 1962, 267).
De voorzitter van de rechtbank zetelend in kort geding is bevoegd
om een deskundige aan te stellen ingeval van betwisting, doch mag hij de
kapitein veroordelen tot het afleveren van zuivere cognossementen? Vol gens
het hogervermelde bevelschrift van 30 september 1963, zou de weigering
om clean cognossementen uit te geven een feitelijkheid uitmaken waaraan de voorzitter steeds een einde mag stellen wanneer het vaststaat dat
de goederen zich in goede uiterlijke staat bevinden.
Wij menen dat het geschil onder de exclusieve beoordeling van de
rechter ten grande ressorteert. Bet behoort de rechtbanken om in spoedeisende gevallen een onmiddellijke uitspraak te benaarstigen.
De zeevervoerder moet de ontvanger schadeloos stellen wanneer
de schade reeds v66r de inscheping hestand en waarneembaar was of indien zij te wijten is aan een v66r de inscheping waarneembaar gebrek der
goederen. Hij mag niet eisen dat de ontvanger eerst de verkoper zou aanspreken. De koper die geclauseerde cognossementen zou geweigerd hebben, heeft recht op een onmiddellijke vergoeding. Hij is niet verplicht
wegens de fout van de kapitein om voorafgaandelijk kostelijke tijdrovende
en vaak hopeloze procedures in het buitenland te ondernemen. Daarbij
komt nog dat de verkoper het zuiver cognossement te zijner outlasting zou
inroepen (Hrb. Antwerpen, 7 augustus 1959, P.A., 1960, 294; - Hrb.
Antwerpen, 23 juni 1959, P.A., 1961, 338; - Hrb. Antwerpen, 13 april
1962, P.A., 1963, 159; - Hrb. Antwerpen, 20 maart 1963, P.A., 1964,
59, bevestigd door Brussel, 30 april 1965, P.A., 1965, 207; - zie ook het
merkwaardig vonnis van Hrb. Antwerpen, 9 juli 1951, P.A., 1951, 338;
- Brussel, 6 juli 1957, P.A., 1957, 165).
64 - BEW1JSLAST - Doorgaans neemt de rechtspraak aan dat het cognossement geldt als bewijs van de inscheping der goederen in goede uiterlijke toestand en dat het de ontvanger behoort te bewijzen dat reeds op
het ogenblik van de inscheping een waarneembare schade of gebrek bestand, zodat de kapitein zich schuldig maakte aan de uitgifte van een
zuiver cognossement (Brussel, 5 oktober 1962, P.A., 1963, 404; - Brussel,
24 december 1965, R.H.A, 1966, II8).
De tegenovergestelde stelling is nochtans niet blijkbaar ongegrond.
Behoort het de zeevervoerder niet zijn outlasting te bewijzen? Is dit bewijs niet allesomvattend en volstaat het dat de zeevervoerder het bestaan
van de schade v66r de inscheping aantoont, zonder uitleg te moeten ver501

schaffen omtrent de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzten van
het voorschrift van art. 91, § III, 3°, !itt. c?
65 - DE GARANT1EBRIEF. - Wanneer bij de inscheping schade of een
gebrek wordt vastgesteld, gebeurt het meermaals dat in ruil voor clean
cognossementen, de aflader door middel van een garantiebrief, de verbintenis aangaat, de vervoerder schadeloos te stellen voor alle nadelige
gevolgen die kunnen spruiten uit de miskenning van art. 91, § III, 3°,
!itt. c.
Niet alleen zijn dergelijke garantiebrieven aan de ontvanger niet
tegenstelbaar, maar ook tussen partijen zijn ze volstrekt nietig of strijdig
met de openbare orde en de goede zeden. In dergelijke omstandigheden
is de uitgifte van een zuiver cognossement die de drager van het cognossement, de verzekeraars, bankiers, benadeelt, een kennelijke valsheid in geschriften (Brussel, 18 april 1961, P.A., 1961, 413).
Sommigen (handelslui, scheepsagenten, expediteurs, enz.; - zie
Hrb. Antwerpen, 1 april 1955, P.A., 1955, 420) beweren dat er eerlijke
garantiebrieven zouden bestaan nl. wanneer er tussen de aflader en de
kapitein van het schip een ernstig meningsverschil betreffende de uiterlijke staat der goederen zou bestaan. Een dergelijke stelling is niet verdedigbaar. Gebeurlijke betwistingen moeten in de laadhaven opgelost
worden, doch niet onder zulke vorm; de rechtbanken moeten die betwistingen oplossen. Indien de kapitein meent dat de goederen niet ·in
goede uiterlijke staat zijn, moet hij een voorbehoud in het cognossement
doen opnemen. Ingeval van meningsverschil met de aflader, of zelfs van
ernstige twijfel, mag hij het niet op zich nemen een zuiver cognossement
af te leveren. Het feit aileen dat een garantiebrief wordt afgeleverd, toont
voldoende aan dat de kapitein twijfelt aan de goede uiterlijke staat der
koopwaar. Een garantiebrief is essentieel oneerlijk. Hij bewijst immers
dat de kapitein omtrent de naleving dom;. hem van art. 91, § III, 3° !itt. c.
geenszins overtuigd is. De rechtbanken moeten zich streng tonen. Het
maken van een onderscheid ten aanzien van het al dan niet eerlijk karakter
van een garantiebrief, leidt onvermijdelijk tot benadeling van de ontvanger der goederen, zijn verzekeraars, bankiers enz., die meestal de
waarheid niet zullen achterhalen.
Indien een kapitein door de plaatselijke autoriteiten onder dwang
verplicht wordt zuivere cognossementen af te leveren, dan moet de vervoerder zo vlug mogelijk de bestemmeling hiervan verwittigen (Brussel,
28 mei 1964, P.A., 1964, 408;- Bri.Issel, 16 februari 1949, P.A., 1949, 444).
66 - HET SCHRIFTELIJK VOORBEHOUD Ed. DE TEGENSPREKELIJKE VASTSTELLINGEN. - Artikel 91, § III, 6° bepaalt :
,Tenzij aan de vervoerder of zijn agent in de loshaven, v66r of op
het ogenblik van het weghalen van de goederen en van hunne overgave
aan de krachtens de vervoerovereenkomst op de aflevering rechthebbende
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persoon, schriftelijk kennis gegeven is van het verlies of van de schade en
van de algemene aard van dit verlies of die beschadiging, geldt bedoelde
weghaling tot bewijs van het tegendeel, als vermoeden dat de goederen
door de vervoerder werden afgeleverd zoals zij in het cognossement beschreven zijn".

En verder:
,,Schriftelijk voorbehoud is overbodig als de staat van het goed op
het ogenblik van de in ontvangstneming door beide partijen samen vastgesteld werd".
Wat de draagwijdte en de gevolgen van het protest betreft, heerst er
heel wat dubbelzinnigheid in de rechtspraak. De juiste beginselen zijn
o.i. uiteengezet in een aantal vonnissen (Hrb. Antwerpen, 3 april 1962, P.A.,
1963; - Hrb. Antwerpen, 4 oktober 1965, R.H.A., 1966, 59; - Hrb.
Antwerpen, 10 mei 1966, R.H.A., 1966, 445) die als volgt kunnen samengevat worden :
1) Bij gebrek aan regelmatig voorbehoud of protest, bestaat het vermoeden dat de vervoerder de goederen afgeleverd heeft zoals zij in het

cognossement beschreven zijn;

2) Indien de ontvanger protesteert overeenkomstig het voorschrift
van art. 91, §III, 6°, kan de vervoerder zich niet beroepen op het vermoeden van conforme aflevering. Men pleegt te zeggen dat het geldig protest
een verantwoordelijkheidsvermoeden ten laste van de vervoerder schept.
In feite, is het protest de loutere vaststelling van de wanuitvoering van
de door de vervoerder beloofde prestatie. Deze laatste moet dan ook zijn
outlasting bewijzen overeenkomstig de artikelen 1147 en 1315 BW, nl.
door het aanvoeren van een der wettelijke ontlastingsgronden bepaald bij
artikel 91;
3) De beschikking van art. 91 § III, 6° heeft dus enkel tot doel het
bewijs van de niet conforme aflevering der goederen, zoals beschreven in
het cognossement te vergemakkelijken. De loutere eenzijdige bewering van
de ontvanger in het schriftelijk voorbehoud, zal volstaan tot bewijs van
het tegendeel;

4) Bij gebrek aan regelmatig protest, moet de ontvanger uitsluitend
het vermoeden van conforme aflevering der goederen zoals beschreven in
het cognossement verijdelen. Indien hij het bestaan van de schade op het
ogenblik van de aflevering kan bewijzen, dan bevindt de vervoerder zich
opnieuw in de toestand hierboven sub 2 omschreven en zal hij de wettelijke aansprakelijkheidsontlasting moeten bewijzen. Wat dit laatste punt
betreft bestaat er nochtans geen eensgezindheid. Sommige beweren dat de
ontvanger die niet regelmatig protesteerde, niet aileen het bestaan van de
schade ten tijde van de aflevering moet bewijzen, doch ook de fout van de
vervoerder, d.w.z. de toerekenbaarheid van de schade aan een oorzaak
waarvoor de vervoerder instaat. Men noemt het het volledig bewijs. Dergelijke interpretatie miskent de nochtans uitdrukkelijke bewoordingen van
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art. 9 I § III, 6° : het vermoeden ten voordele van de vervoerder heeft
slechts tot voorwerp de aflevering van de goederen zoals zij in het cognossement beschreven zijn. Het tegenbewijs, t.t.z. het omverwerpen van dit
vermoeden heeft vanzelfsprekend hetzelfde voorwerp en slaat uitsluitend
op de al dan niet conforme aflevering der goederen. Men kan zich niet
van de indruk ontdoen dat sommige arresten slecht begrepen werden
(Brussel, IS juni I957, P.A., I957, 245; - Brussel, 2I november I953,
P.A., I953, 394; - Brussel, 7 november I963, P.A., I964, 297; - Hrb.
Antwerpen, 7 november I966, R.H.A., I967, 87). Hetgeen het hof noemt
de toerekenbaarheid van de schade aan de vervoerder volgt automatisch uit
het bewijs van de niet conforme aflevering.
Het cassatiearrest van 4 december I964, (P.A., I965, 99) omschrijft
zeer duidelijk het door de ontvanger te leveren bewijs en huldigt de stelling die wij hier verdedigen.
67 - Het schriftelijk voorbehoud 1s de kennisgeving van het verlies
of de schade en van de algemene aard van dit verlies of beschadiging.
Het volstaat dat de ontvanger schriftelijk protest aangetekend heeft voor
de weghaling der goederen; in dit geval heeft het geen belang dat bepaalde delivery receipts zonder melding van een voorbehoud afgetekend
werden (Hrb. Antwerpen, 29 november I963, P.A., I964, I83). Een
brief-waarbij-de-ontvanger-aan de agentvan_ de_rederij vraagt in welke
staat de goederen afgeleverd werden, voldoet niet aan het wettelijk voorschrift (Brussel, 7 november I963, P.A., I964, 297).
Het protest moet aan de zeevervoerder betekend worden v66r of op
bet ogenblik van de weghaling der goederen en van hun overdracht aan
de volgens de vervoerovereenkomst op de aflevering rechthebbende personen. Meestal valt de weghaling niet samen met de lossing der goedereil.
(Cass., IO juni I96o, Pas., I96o, I, 1166; - Cass., 4 december I964,
P.A., I964, 99).
Volgens de rechtspraak heeft het beding free out tot gevolg dat de
ontvanger bezit neemt van zijn goederen in het laadruim vooraleer hij tot
de lossing overgaat (Hrb. Antwerpen, 2 juni I964, P.A., I964, 446- Hrb.
Antwerpen, I8 oktober I966, R.H.A., I967, I88). Wij kunnen bezwaarlijk deze rechtspraak bijtreden; het beding free out laat aan de ontvanger
toe op eigen kosten, met een stouwer te contracteren, doch dit belet niet
dat de eigenlijke overgave der goederen pas na de lossing plaats grijpt;
meestal wordt het laat volgen slechts op dat ogenblik afgetekend. De
materiele lossingsverrichtingen en de aflevering der goederen mogen niet
verward worden. Aan onze oplossing valt in ieder geval niet te twijfelen,
indien het vervoer aan de regelen van artikel 9 I onderworpen is.
68 - Te Antwerpen wordt meestal geprotesteerd door middel van aangepaste opmerkingen op het laat volgen. Dit beantwoordt volledig aan de
vereisten van artikel 9I, § III, 6°. Een vonnis acht het voldoende dat par-

tijen in het laatvolgen zouden verwijzen naar een nog te houden expertise
,dat partijen akkoord gingen om deze schade als nader omschreven te
beschouwen in de expertise; dat de vervoerder de clausule op het laatvolgen aanvaard heeft en zich met deze handelwijze daardoor akkoord
verklaarde" (Hrb. Antwerpen, 3 april 1962, P.A., 1963, 38; -in dezelfde
zin: Gent, 14 mei r968, inzake Centennial lnsur. Comp. t/ Barrere Jose,
onuitgegeven).
Het protest moet alleen de algemene aard van de schade aanduiden.
Doorgaans, zal een expertise noodzakelijk zijn om de juiste omvang van
de averij te bepalen. Niet-afleveringen en tekorten kunnen meestal juist
becijferd worden aan de hand van de aan- en opmerkingen op het laatvolgen en deze gelden alsdan als volledig bewijs van de omvang van de
schade, tenzij de vervoerder het tegendeel bewijst (Hrb. Antwerpen, 8
maart 1960, P.A., 1960, 323;- anders doch volledig ten onrechte: Hrb.
Antwerpen, 20 oktober I965, R.H.A., I966, oo).
Het protest mag ook niet voorbarig zijn. Het moet verband houden
met een schade die daadwerkelijk vastgesteld werd, zoniet zou het een
louter vormelijk karakter hebben (Brussel, 8 februari 1962, P.A., 1962,
149).
69 - BEW1JS VAN DE SCHADE.- Het bewijs is vrij in handelszaken. Doorgaans wordt nochtans aangenomen dat op tegenspraak in der minne of
een gerechtelijke expertise wenselijk is. Tal van beslissingen verwerpen
een louter eenzijdige expertise omdat zij geen voldoende waarborgen
biedt (Brussel, 8 februari 1962, P.A., 1962, 149; - Hrb. Antwerpen, 29
november r96r, P.A., 1962, r8o; - Brussel, r8 mei r96r, P.A., 1962,
46; - Brussel, 30 april 1963, P.A., 1963, 444; - Brussel, 7 november
1963, P.A., 1964, 297; - Brussel, 20 oktober 1964, P.A., 1965, 439).
Ook wordt vrij algemeen aanvaard dat de zeevervoerder de tegenstelbaarheid van een eenzijdige expertise niet mag betwisten indien hij
uitgenodigd werd om er aan deel te nemen doch op dit verzoek niet ingegaan is (Hrb. Antwerpen, 25 augustus 1964, P.A., 1964, 465; - Hrb.
Antwerpen, 29 november 1963, P.A., 1964, r83).
Certificaten van het tolbestuur of van een of andere havenautoriteit,
die zich steunen op eenzijdige vaststellingen, zijn niet tegenstelbaar aan
de vervoerder (Brussel, 8 april 1964, P.A., 1962, 408).
Of de kosten van een prive-expertise ten laste van de aansprakelijke
derde kunnen gelegd worden, is een vraagstuk dat nog niet opgelost werd.
Sommige uitspraken achten dat deze kosten op de vervoerder verhaalbaar
zijn indien zij noodzakelijk waren tot de vaststelling van de schade en
derhalve een schadepost uitmaken (Hrb. Antwerpen, 28 augustus 1964,
P.A., 1964, 465). Zij kunnen ook aanzien worden als kosten van technische
bijstand en raadgeving en zijn als dusdanig niet verhaalbaar.
Soms treft men het volgende onderscheid aan : indien de ontvanger
deze kosten zelf gedragen heeft zijn ze verhaalbaar hetzij door hemzelf
hetzij nadien door de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar. Vallen
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de kosten ten laste van de verzekeraar .volgens de polisvoorwaarden, dan
zijn ze niet verhaalbaar op de vervoerder; in dat geval handelt de verzekeraar ingevolge een persoonlijk recht, doch de expertisekosten vinden
hun oorzaak in de verzekeringsovereenkomst zelf en niet in de vervoerschade (Scheidsr. besliss. Antwerpen, 12 september 1960, P.A., 19 111,
166; ~ Hrb. Antwerpen, 23 juni 1959, P.A., 1961, 338).

70 - BEDRAG VAN DE SCHADEVERGOEDING. - De vergoeding moet berekend worden op grand van de gezonde waarde der koopwaar in de haven
van bestemming en op het ogenblik van hun afievering (Hrb. Antwerpen,
25 augustus 1964, P.A., 1964, 465). De koper heeft immers recht op het
volledig herstel van zijn schade (Hrb. Gent, 3 augustus 1968, inzake La
Federale t/Mooy F., onuitgegeven). Ook de kosten van verzending en
vervoer tot de fabriek waar de goederen moeten hersteld worden,
vallen ten laste van de zeevervoerder (Brussel, 10 juni 1965, P.A., 1965,
208).
71 - BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID PER COLLO. - De vervoerder
is nooit aansprakelijk ,tot een bedrag boven I7.5oo Fr per colla of eenheid, tenzij de aard en de waarde van de goederen zijn aangegeven door
de inlader voordat de goederen zijn ingeladen en de aangifte is opgenomen
in het cognossement" (§ IV, 5°).
Alleen d~ opzettelijke fout van de vervoerder zou een hinderpaal
vormen voor de toepassing van deze verantwoordelijkheidsbeperking;
zorgeloosheid in de uitvoering van de stuwing (Brussel, 21 juni 1962,
P.A., 1962, 433), of tekortkoming van de vervoerder zelf aan de verplichting van redelijke zorg (Hrb. Antwerpen, 13 april 1967, R.H.A., 1967,
358), vormen geen beletsel. Een recent arrest bevat volgende overweging :
,Aangezien appellante vervolgens niet bewijst dat de vervoerder ooit het
kwade opzet zou gekoesterd hebben schade te berokkenen, noch dat door
wie ook, meer dan een zware zelfs onverschoonbare nalatigheid gepleegd
werd ... " (Brussel, r8 november 1966, R.H.A., 1967, 123).
Er client te worden opgemerkt dat de gelijkstelling van de zware
inet de opzettelijke fout niet meer aanvaard wordt sedert het ca:ssatiearrest van 25 september 1959 (Pas., 1960, I, II3).
Omtrent de vraag of de vervoerder zijn aansprakelijkheid mag beperken tot 17.500 Fr per colla, wanneer het schadegeval zich gedurende
de lading voordoet en er dientengevolge geen cognossement uitgegeven
werd, verwijzen wij naar nr. 36.

72 - DE VERJARING. -

Art. 91, § III, 6° bepaalt nog:

,Ia elk geval zijn de vervoerder en het schip van alle aansprakelijkheid wegens verlies of beschadiging ontheven, tenzij een rechtsvordering
wordt ingesteld binnen een jaar nadat de goederen zijn of behoorden te
zijn afgeleverd''.
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Volgens de Belgische interpretatie, geldt het hier niet een termijn
van verval, doch een verjaringstermijn vatbaar voor schorsing en stuiting.
De eenjarige termijn, is van openbare orde, zodat het bedingen van een
kortere termijn nietig en waardeloos is (Brussel, 18 mei 1961, P.A., 1962,
46).
De scheepseigenaar is gebonden door een schorsing van de verjaringstermijn die gegeven werd door de uitgever en ondertekenaar van het
cognossement (Brussel, 28 januari 1966, European Transport Law, rg66,
I, blz. 436).

HOOFDSTUK III

DE ZEEVERZEKERING
73 - ALGEMENE BEGRIPPEN.- HET VERGOEDEND KARAKTER VAN DE VERZEKERING. - Belangrijke en best te verklaren beperkingen ·werden in het
verleden gesteld aan het recht om een verzekering aan te gaan. De maritieme verzekering leende zich vooral tot zeer talrijke vormen van misbruik
en bedrog, daar de verzekeraar niet over de nodige middelen beschikte om
op het spoor van een gebeurlijk misdadig handelen van de verzekerde te
komen; vaak was de kapitein terzelfdertijd de reder van het schip of zelfs
de eigenaar van de goederen; niet zelden stond hij minstens in rechtstreekse
zakenrelatie met de verschepers van de lading. Een opzettelijk veroorzaken
van de ramp, het verzuim om de schade zoveel mogelijk te beperken, waren
steeds te vrezen. In de tegenwoordige ontwikkeling van de overzeese handel
zijn deze gevaren bijna verdwenen. Thans is de verzekeraar beter gewapend
om laakbare praktijken en kwaad opzet te ontmaskeren en te bestrijden.
Het volstaat de verzekering te houden binnen de grenzen van het vergoedend karakter van de overeenkomst en te beletten dat ze een· bron van
verrijking voor de verzekerde zou worden, hetzij in spel of weddenschap
zou ontaarden. Andere beperkingen, zoals verplichte vrijstellingen, werden
uit de maritieme wetgevingen verwijderd en hebben thans geen reden
van bestaan meer.
Alleen het beginsel van het vergoedend karakter van de verzekering
blijft onaangetast (op enkele doch eerder f'chijnbare uitzonderinge11 na
zoals de onaanvechtbaarheid van de schatting van de verhoopte winst),
ofschoon het door de rechtspraak met soepelheid wordt toegepast gelet
op de noodwendigheden en de natuurlijke ontwikkeling van het handelsverkeer en de hedendaagse verzekeringspraktijk (De Smet, R., Traite
theorique et pratique des assurances maritimes, nr. 16, 18 en 428).
74 - Een strenge, doch juiste toepassing van het principe van het vergoedend karakter van de verzekering, treft men aan in een scheidsrechter-

lijke uitspraak die nietig verklaart het in een abonnementspolis opgenomen
beding dat aan de verzekerde het recht geeft de verzekerde waarde als de
gezonde waarde voor de berekening van de verzekeringsvergoeding te
aanzien, hetgeen een loutere fictie uitmaakt en - aldus de scheidsrechters
- de verzekerde in de mogelijkheid stelt het artikel 20 van de wet van
11 juni 1874 te ontduiken en hem tevens toelaat ingeval van daling der
prijzen, zich ten koste van de verzekeraar te verrijken, te meer daar hetzelfde
beding hem het recht gaf de minderwaarde der beschadigde goederen steeds
door middel van openbare verkoop te doen vaststellen (Scheidsr. besliss.
Antwerpen, 16 december 1964, P.A., 1965, 218; art. 20: ,In elke verzekering wordt bij schadegeval, de vergoeding geregeld naar de waarde
die de zaak had ten tijde van het schadegeval").
75 - Het louter vergoedend karakter van de verzekering heeft oak
tot gevolg dat een in de polis aangenomen waarde (vaak als volgt uitgedrukt : So valued and agreed between parties ... ) de verzekeraar niet bindt,
daar hij steeds het recht behoudt om de werkelijke waarde van de verzekerde zaak op het ogenblik van het schadegeval te bewijzen. Het gaat
dus om een loutere verlegging van de bewijslast (vaste rechtspraak en
rechtsleer); de verzekerde waarde bindt slechts de verzekeraar wanneer ze
vooraf geschat werd door deskundigen waarover partijen overeengekomen
waren (artikel 20, 2de lid) of, meer in het algemeen, wanneer partijen zich
akkoord · verklaard-hebben · nopens een waarde -die tegensprekelijk en
ernstig bepaald werd (zie voornoemde scheidsrechterlijke beslissing van
16 december 1964, met verwijzing naar Brussel, 10 maart 1950, P.A.,
1950, 58; - zie De Smet, R., o.c., I, nr. 431).
Een aangenomen waarde in een zeeverzekeringspolis beantwoordt
meestal niet aan dit vereiste, daar de verzekeraars doorgaans nooit tot
een voorafgaandelijk onderzoek van de waarde der goederen overgaan.
Ofschoon zulks de gegrondheid van de door de scheidsrechters in
hun beslissing van 16 december 1964 gegeven oplossing niet aantast,
client nochtans te worden opgemerkt dat het artikel 20 van de wet op de
verzekeringen in het algemeen, niet op de zeeverzekering van toepassing
is. Bij gebrek aan schatting van de waarde der goederen in de polis, wordt
artikel 210 van de zeewet toegepast : ,Wanneer de verzekering koopwaren betreft wordt de schatting gedaan naar de waarde die zij hadden
ten tijde en ter plaats van de inlading, erin begrepen al de rechten welke
betaald, en de kosten welke gemaakt werden tot aan board, alsmede de
verzekeringspremie en de bijkomende kosten".
Ingeval van conventionele schatting, mogen partijen hetzij de waarde
der goederen bij vertrek hetzij hun waarde bij aankomst in acht nemen
(DeSmet, R., o.c., I, nr. 426), doch, in beide gevallen, moet de schatting de
werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen.
76 - Naar luid van een scheidsrechterlijke beslissing moet het gewichtsverlies, begrepen in de verzekeringswaarborg, berekend worden op basis
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van het droog gewicht van de koopwaar, daar men het verlies dat te wijten
zou zijn aan de verdamping van de vochtigheid der goederen, niet ten
laste van de verzekeraars kan leggen zonder het principe van het vergoedend
karakter van de verzekering te miskennen (Scheidsr. besliss. Brussel, 7
februari 1966, R.H.A., 1966, 265).
77 - DuBBELE VERZEKERING. In een verzekeringspolis mag men
aan de verzekeraar een andere verzekeringsovereenkomst overdragen die,
bij vertrek, omtrent dezelfde goederen gesloten werd. De beginselen inzake dubbele verzekering zijn in dit geval niet van toepassing daar op
het ogenblik van de totstandkoming van het contract, de eerste, overeenkomst aan de verzekeraar wordt afgestaan, zodat er geen twee verzekeringen ten voordele van eenzelfde verzekerde bestaan (Scheidsr. besliss.
Antwerpen, r6 februari 1962, P.A., 1962, 247).
Dergelijke verzekeringen worden vaak voor uit de Sovjet-Unie ingevoerd hout onderschreven, deze goederen zijn bij vertrek door een
Russisch verzekeringsorganisme (Ingostrakh) gedekt; de invoerder gaat
een tweede verzekering aan op de Belgische markt en draagt de eerste
verzekering aan deze nieuwe verzekeraar over.
78 - VoRM VAN DE OVEREENKOMST. - Wanneer een verschil bestaat
tussen de verzekeringspolis en het voorlopig besluit, moet de voorrang
aan het eerstgenoemde gegeven worden; de polis vertegenwoordigt inderdaad de laatste stand van de overeenkomst (Scheidsr. besliss. Antwerpen,
30 september 1950, P.A., 1961, 140).
79 - VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE BIJ DE VORMING VAN DE OVEREENKOMST. -De verzekerde heeft de verplichting de verzekeraar zo volledig mogelijk over al de elementen van het verzekeringsobject in te
lichten en de verzekeraar heeft het volste recht passief te blijven en zich
op de verzekerde te verlaten. Deze laatste kent het risico beter dan de verzekeraar, zelfs na een grondig onderzoek (Scheidsr. besliss. Antwerpen, 13
augustus 1963, P.A., 1965, 417;- Scheidsr. besliss. Antwerpen, rs januari
rg65, P.A., rg6s, 241). De verzwijgingen of valse verklaringen, zelfs te goeder trouw, brengen de nietigheid teweeg van de overeenkomst wanneer zij
de waardering van het gevaar verminderen of het voorwerp ervan veranderen, derwijze dat de verzekeraar, de verzekeringsovereenkomst niet
onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan, indien deze onbekende en onjuiste gegevens ter kennis waren gebracht (artikel 9 van de
wet op de verzekeringen in het algemeen). De vraag of de verzekerde zich
al dan niet aan verzwijging of valse verklaring schuldig gemaakt heeft,
stelt zich dikwijls en geeft aanleiding tot tal van betwistingen. Ook betreffende de zeeverzekering bestaat er een overvloedige rechtspraak op
dit stuk (zie de volgende nummers).

De verzekerde die het verblijf op kade van per zeeschip aangekomen
goederen lao.t verzekeren, heeft niet de verplichting het bestaan van de
verzekering die de risico' s van het zeevervoer dekte, aan de verzekeraar te
onthullen, daar deze omstandigheid niet van aard is de beoordeling van
het risico te be!nvloeden, zelfs indien de verzekerde de gelegenheid zou
gehad hebben het verblijf der goederen op kade bij de vorige verzekeraar
te doen dekken, hetgeen hij in feite niet deed.
Ook is het te Antwerpen niet gebruikelijk balen sisal op kade te laten
bewaken : deze omstandigheid is voldoende gekend en moet niet aan de
verzekeraars worden gemeld (Scheidsr. besliss. Antwerpen, 7 december
I96I, P.A., I962, 346).
Begaat een verzwijging, de verzekerde die nalaat de verzekeraar de
zeer ongunstige voorwaarden van het risico kenbaar te maken.
Zo besliste het hof van beroep te Brussel dat de verzekeraars bij het
sluiten van de verzekering slechts de diefstallen en ontvreemdingen onder
ogen nemen, die eigen zijn aan elke haven en die tot de normale vooruitzichten behoren, doch niet de systematische vernieling van een groot
aantal kisten onder douanecontrole, noch de plunderingen van uitzonderlijke omvang die de laatste tijd met een dergelijke herhaling te Santos
plaats grepen, dat de Duitse en Nederlandse markten, die er het slachtoffer van waren, de ene na de andere, verplicht werden zich terug te
trekken en de verzekering van dit risico te weigeren (Brussel, 30 juni
1967, R.H.A., 1967, 2I7;- in dezelfde zin : Scheidsr. besliss. Antwerpen,
IS januari I96S, P.A., I96S, 241).
De verzekeraar moet de werkelijkheid van de feiten waarvan hij de
verzwijging inroept, bewijzen. Hij moet minstens de wet of het reglement
dat zo beweerd overtreden werd, met nauwkeurigheid kunnen aantonen,
al zijn de omstandigheden waarin goederen ingevoerd werden eerder
duister (Scheidsr. besliss. Antwerpen, IS januari 196s).
Alhoewel in de polis geen vervoer met vrieswagons werd voorzien,
weigerde de rechtbank van koophandel te Antwerpen het feit dat in
werkelijkheid semi-isothermische wagons werden benut als een verzwijging aan te nemen daar als vaststaand mocht beschouwd worden dat
op het ogenblik van de feiten heel wat verwarring betreffende deze terminologie bestond (Hrb. Antwerpen, 2 september I96o, P.A., 196I, IS4;
- Scheidsr. besliss. Antwerpen, 30 september I9SO, P.A., I96I, I40 en,
na nietigverklaring van deze uitspraak, Hrb. Antwerpen, 29 april I9SS,
P.A., I96I, ISS).
De verzekerde moet bewijzen dat hij al de omstandigheden van het
risico ter kennis van de verzekeraar heeft gebracht. Wanneer het om zeer
belangrijke inlichtingen gaat, is het moeilijk aan te nemen dat hij zich hiervan
geen schriftelijk bewijs zou verschaffen (Scheidsr. besliss. Antwerpen, IS
januari, 196s, P.A., I96S, 24I;- Brussel, 30 juni I967, R.H.A., 1967, 217).
De makelaar is de mandataris van de verzekerde bij het tot standkomen van de overeenkomst. Derhalve zijn de verzwijgingen waaraan hij
zich schuldig maakt aan de verzekerde tegenstelbaar (Brussel, 30 juni 1967).
SIO

So - HET VERZEKERBAAR BELANG. - Inzake zeeverzekeringen neemt de
rechtspraak thans aan dat elk ekonomisch belang bij de bewaring van de
zaak volstaat, zoals het belang van de koper CIF de goederen te ontvangen
(al greep de ramp plaats v66r de overdracht van eigendom en risico).
Kortom, in de zeeverzekering is het verzekerbaar belang niet onderworpen
aan de strenge voorwaarden van artikel 4 ... ,wegens een recht van eigendom of een ander zakelijk recht, of wegens de verantwoordelijkheid waartoe hij betreffende de verzekerde zaak gehouden is". Het volstaat hier te
verwijzen naar de cassatie-arresten van r6 april 1953 (P.A., I953, 203)
en 17 mei I957 (P.A., 1957, 297). Doorgaans beroept men zich op het
niet limitatief karakter van de in art. 9I van de zeewet opgesomd verzekeringsobjekten. R. De Smet (o.c., I, nr. 99 biz. II6) doet terecht opmerken dat de rechtspraak een verwarring begaat tussen verzekeringsobjecten, hetgeen hij noemt de assurabilite objective en het verzekerbaar
belang of assurabilite subjective; niettemin keurt hij de gegeven oplossing
goed omdat uiteraard sommige in art. 9 I vermelde verzekeringsobjecten,
er op wijzen dat ook de subjectieve verzekerbaarheid in het zeerecht op
een ruimere wijze client opgevat.
De hiervoren aangehaalde cassatie-arresten beantwoorden aan de
evolutie van de zeeverzekering en aan de noodwendigheden van het
hedendaagae handelsverkeer. Deze rechtspraak werd dan ook algemeen
gevolgd (zie Scheidsr. besliss. Antwerpen, I februari 1962, P.A., 1962,
239; - Scheidsr. besliss. Antwerpen, I5 januari I965, P.A., 1965, 24I;
- Scheidsr. besliss. Antwerpen, IO maart I967, R.H.A., I967, I03).
Wanneer verschillende personen een bij de bewaring van de zaak
verzekerbaar belang hebben, behoort het vorderingsrecht aan degene die
drager is van de polis (Brussel, 13 juli I955, P.A., I956, I5), doch aan
deze twee voorwaarden - de houder. zijn van de polis en het bewijzen
van een verzekerbaar belang - moet steeds voldaan worden. De drager
van een polis voor wie het behoort, moet eveneens een verzekerbaar belang
hebben en moet zulks bewijzen (ook wanneer de polis aan drager is zoals de
zeeverzekeringspolis van Antwerpen;- zie Scheidsr. besliss. Antwerpen,
IO maart 1967, R.H.A., I967, 103; - anders: de oudere rechtsleer en
rechtspraak o.a. Haghe et Cruysmans, nr. 396 e.v., biz. 246, die zich
steunden op Emerigon, Traite des contrats ala grosse, Hoofdstuk XI, sectie
4; - scheidsr. besliss. Antwerpen, 2 november I867, P.A., r867, I, 298).
Deze oude rechtspraak werd thans voor goed verlaten (zie Sohr,
F., et Van Doosselaere, G., Les assurances transports, comprenant
un commentaire de la police maritime d' Anvers du Ier juillet I859 et des
classes de 1900, noot onder nr. I28-129; - Scheidsr. besliss. Antwerpen,
13 september 1954, P.A., 1955, 99; - Brussel, 13 juli 1955, P.A., 1956,
r5; - Smeesters en Winkelmolen, o.c., III, biz. 959; -DeSmet, R., o.c., I,
nr. 104;- Picard et Besson, Traite des assurances terrestres en droitfran9ais,
I, nr. 271;- Monette, F., Feville, A., et Andre, R., I, nr. 156, I, blz. 227;
- Lalou, R., Traite des assurances terrestres, nr. r8o; - Les Novelles, Droit
Commercial, V, nr. 790 a 839).
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Zie nochtans van Ryn (o.c., IV, nr. 2508), doch handelend over de
clausule aan order (alsook aan drager) schrijft hij volgens ons ten onrechte :
,Elle transforme la police en un accessoire des marchandises, qui se
transmet avec celles-ci - notamment dans les ventes cif - avec cette
consequence tres importante que le porteur ne devra meme pas justifier
d'un interet assurable en son chef lors du sinistre" ... en in voetnoot :
I1 lui suffira de demontrer, par la production des connaissements par
exemple, qu'il est l'ayant droit aux marchandises assurees. En transferant
ses titres, celui qui avait un interet assurable lors du sinistre a necessairement transfere son droit a 1' indemnite".
De eminente auteur steunt zich in het bijzonder op het arrest van
het hof van beroep te Brussel van 13 juli 1955 (P.A., 1956, 15) dat echter
helemaal niet zover gaat. Immers dit arrest onderlijnt dat, ofschoon
de drager van de polis, koper CIF, voor de inscheping (de ramp greep
plaats toen de goederen op de rede aan board van kana's naar het zeeschip gevoerd werden) nag steeds geen eigenaar van de goederen was, hij
niettemin een verzekerbaar belang had bij het behoud der goederen :
,Qu'en vertu des contrats de vente des 17 et 19 mars 1951, elle possedait
en effet, a partir de ces dates, done avant le 30 mars 1951, date du sinistre,
un droit obligationnel donnant droit a la delivrance de la chose assuree".
Om zich ervan te overtuigen volstaat het oak het cassatie-arrest van 17
me1 1957 (P.A., 1957, 297) te lezen.

81 - VERJARING. - Als vertrekpunt van de verjaring geldt het ogenblik
waarop het vaststaat dat de ramp voltrokken was en niet het ogenblik
waarop de verzekerde in de haven van bestemming, kennis neemt van de
beschadiging van zijn goederen.
Het ondertekenen van een scheidsrechterlijk verdrag in uitvoering
van artikel r 4 van de algemene voorwaarden van de zeeverzekeringspolis
van Antwerperi, beantwoordt volledig aan het voorschrift van artikel
1006 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en leidt een werkelijke rechtsvordering in (die door iedere partij zonder verdere medewerking van de andere tot haar eindfase- de scheidsrechterlijke uitspraakkan doorgedreven worden).
De uitdrukking gerechtelijke dagvaarding in het artikel 2244 BW.
moet niet in te letterlijke zin opgevat worden, doch client uitgebreid te
worden tot elke vordering die de gerechtelijke erkenning van een bedreigd
recht vervolgt (zie oak Scheidsr. besliss. Brussel, 13 januari 1967, R.G.A.R.,
1967, nr. 7887, en de daar aangehaalde rechtspraak;- Gent, 30 juni 1963,
Bull. Ass., 1965, 148).
Het ondertekenen van een scheidsrechterlijk verdrag stuit de verjaring niet wanneer dit verdrag, zoals oak de daarop uitgebrachte scheidsrechterlijke uitspraak, door de rechtbank van eerste aanleg nietig verklaard
werden (in onderhavig geval omdat een instelling van openbaar .nut Ocra- bij toepassing van artikelen 85 en 1004 Rv. niet mag arbitreren).
$12

De toestand van partijen is dan alsof geen scheidsrechterlijk verdrag ondertekend werd (Hrb. Antwerpen, 2 september 1950, P.A., 1961, 154, en
Rb. Antwerpen, 29 april 1955, P.A., 1961, 145).
82 - HET RISICO VAN DE VERZEKERAAR.- Traditionee! wordt aangenomen
dat drie factoren het risico van de verzekeraar bepalen : de schadeoorzaken, de plaats en de tijd van dit risico. Men noemt het theorie des trois
dimensions (Sohr en Van Doosselaer, o.c., nr. 528, biz. 186).
Wij zullen de rechtspraak onder dit driedubbel opzicht onderzoeken.
De conventionele bedingen en verzekeringsvoorwaarden spelen hier een
hoofdrol; ook de bewijslevering wordt erdoor beinvloed. Principieel moet
de verzekerde bewijzen dat de schade ontstaan is gedurende de tijd en op
de plaats van de verzekering en te wijten is aan een verzekerd risico. Naargelang de uitgestrektheid van de polisvoorwaarden zal deze bewijslast
zwaarder of Iichter voor de verzekerde uitvallen en soms, bv. ingeval van
all risks verzekering, voor een groat deel op de verzekeraar afgewenteld
worden.
De verzekering af magazijn is, naar tijd en plaats, een uitbreiding
van de zeeverzekering die tot doe! heeft de vervoersrisico' s te dekken te
rekenen vanaf het ogenblik dat zij het pakhuis van de koper verlaten hebben. Wanneer dergelijk beding van kracht is, volstaat het niet dat de
verzekerde zou bewijzen dat de schade bestond op het ogenblik van het
verstrijken van de duur der risico' s; hij moet ook bewijzen dat de ramp
zich voorgedaan heeft nadat de goederen het magazijn van de vervoerder
verlaten hebben (Scheidsr. besliss. Antwerpen, I februari 1962, P.A.,
1962, 239; - Scheidsr. besliss. Brussel, 7 februari 1966, R.H.A., 1966,
265).
Een arrest beslist daarentegen dat, behoudens tegenbewijs door de
verzekeraar te leveren, het vermoeden bestaat dat de koopwaar in goede
staat was ,au depart du lieu ou elle a ete fabriquee ou recoltee" .. . ,et les
risques garantis commen<;:ant depuis le lieu de depart de l'usine, du magasin ou de Ia fabrique, il faudra necessairement presumer que le dammage a eu lieu pendant la periode assuree" (Brussel, 27 juni 1964, P.A.,
1964, 332 en aangevochten Scheidsr. besliss. Antwerpen, 16 februari
1962, P.A., 1962, 247). Wij kunnen ons met deze beslissing niet verenigen. De staat waarin de goederen zich bevonden toen zij de plaats
van voortbrenging verlieten om aan de vervoerrisico' s onderworpen te
worden zal meestal uit de vervoerdokumenten, certifikaten van controlemaatschappijen, enz ... blijken. Doch, zelfs wanneer dit niet het geval is,
moet de verzekerde steeds bewijzen dat de ramp zich gedurende de tijd
en op de plaats van de verzekerde risico's heeft voorgedaan. Noch de all
risks voorwaarden, noch het beding from warehouse to warehouse wijken af
van dit principe (Hrb. Antwerpen, I4 september 1957, P.A., 1958, 355;
- Scheidsr. besliss. Antwerpen, 20 maart 1959, P.A., 1959, 277; Hrb. Antwerpen, 2 september 1960, P.A., 1961, 154). Het hier vermeld
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beding bepaalt alleen het begin en het einde van de risico' s (Smeesters en
Winkelmolen, III, nr. 1061, blz. 177;- Sohr, G., en Van Doosselaere, o.c.,
nr. 1348, en voetnoot r).
83 - HET VERTREK UIT MAGAZIJN. - Er werd beslist dat de goederen (in
dit geval, een belangrijke partij hout) het magazijn van de verkoper verlaten hebben en aan de vervoerrisico' s blootgesteld zijn, wanneer zij uit
de houtzagerij en zelfs uit het lokaal alwaar zij een anti-stain behandeling
ondergingen, verwijderd werden om geplaatst te worden op de werf van
de houtzagerij en nl. vanaf het ogenblik dat zij aldaar aan een inspectie
onderworpen werden, te meer dat de risico' s toen op de koper overgingen
en de planken met het merk van de koper getekend werden (Scheidsr.
besliss. Antwerpen, I februari 1962, P.A., 1962, 239).
84 - BEWIJSKRACHT VAN RET COGNOSSEMENT. - Volgens artikel 87 van
de zeewet is het cognossement rechtsgeldig tussen al de bij de lading betrokken partijen en tussen hen en de verzekeraars. Tenzij de polis een beding inhoudt van magazijn tot magazijn d.w.z. een verruiming van de
tijd en van de plaatsen der vervoerde risico's, neemt het cognossement
een overwegende plaats bij de bewijslevering tussen verz~kerde en verzekeraar. Het levert het bewijs van de lading der goederen aan boord van
het zeeschip, in conforme getallen, hoeveelheden en in uiterlijk goede
staat en gesteldheid.
Verschillende uitspraken in de besproken periode, herinneren aan
deze principes. Nochtans is het cognossement slechts een prima facie evidence en heeft de verzekeraar steeds het recht om het tegenbewijs te leveren
(Scheidsr. besliss. Antwerpen, r6 februari 1965, R.H.A., 1966, 407; Scheidsr. besliss. Antwerpen, 16 februari 1962, P.A., 1962, 247, bevestigd
door Brussel, 27 juni I964, P.A., 1964, 332 : dit laatste arrest gaat te ver
waar het niet zonder dubbelzinnigheid verklaart : ,le connaissement doit
selon le voeu du legislateur, faire inconditionellement foi, l'acheteur CIF,
qui paye a son vendeur un connaissement net, devant pouvoir avoir la
certitude qu'il aura en cas d'avarie a destination, un recours et contre
l'armateur et contre son assureur").
85 - DE ,WAREHOUSE TO WAREHOUSE" CLAUSULE VAN DE ,INSTITUTE
CLAUSES ALL RISKs".- De dekking bij deze Engelse Warehouse to Warehouse clause voorzien, vervalt na verloop van een periode van 6o dagen, te
rekenen vanaf het einde van de lossing der goederen uit het zeeschip.
Nochtans neemt de verzekering een einde van zodra de goederen hun
eindbestemming bereikt hebben, zelfs indien de periode van 6o cagen
nog niet verstreken is.
Het risico van de verzekeraar houdt eveneens op indien de verzekerde
beslist de goederen te Antwerpen op kade te laten en hij alzo een einde
aan de reis stelt (Scheidr. besliss. Antwerpen, 7 december 196I, P.A.,
!962, 346).

86 - DE VERZEKERDE RISico's.- Wanneer een verzekeringsovereenkomst

all risks gesloten wordt, moet de verzekeraar die de dekking weigert, aantonen dat de schade, waarvan de verzekerde bewezen heeft dat zij gedurende de periode der risico' s is ontstaan, toe te schrijven is aan een door
de overeenkomst uitgesloten risico (Hrb. Antwerpen, 2 september 1960,
P.A., I961, I54) (I).
Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, beslist : ,De last van het bewijs dat de staking der dokkers de schade verhoogde en in welke mate, rust op verweersters, waar de verzekering alle
risico' s dekt met uitzondering der staking en zij hier dus aanlegsters op
exceptie stellen" (Hrb. Antwerpen, 2 september 1960, P.A., I961, I54).
87 - STAKINGS- EN OPROERRISico's. - Op grond van artikel I van de
clausule van I februari I956 van de Vereniging van Transportverzekeraars
van Antwerpen (thans Belgische Vereniging van Transportverzekeraars)
blijven de verzekeraars vrij , ,van alle verlies of schade veroorzaakt door
alle gebeurtenissen voorzien in alinea 2 van artikel I van de zeeverzekeringspolis van Antwerpen, met inbegrip van oorlog zonder verklaring, burgeroorlog, omwenteling, muiterij, opstand of daaruit ontstane burgerlijke
onlusten''. Wanneer de verzekeringsovereenkomst aan de voorwaarden
van dit beding wordt gesloten (wel te verstaan zonder toevoeging van de
dekking der oorlogsrisico's), behoort het de verzekeraar die de vergoeding
weigert, te bewijzen dat de schade aan het door hem ingeroepen uitsluitingsgeval te wijten is. Een gewone diefstal zonder enig verband met de
bedrijvigheid van mulelistische rebellen, zelfs indien hij in de hand gewerkt werd door de omstandigheden van het ogenblik en nl. door het
vertrek der blanken, beantwoordt niet aan hetgeen in de clausule bedoeld
wordt met de woorden : er uit spruitende burgertroebelen (Scheidsr. besliss.
Antwerpen, 30 juni I967, R.H.A., I967, 203).
88 - EIGEN GEBREK. - Behoudens tegenstrijdig beding behoort het
eigen gebrek tot de uitgesloten risico's (artikel I8 van de wet op de verzekeringen in het algemeen). Een scheidsrechterlijke sententie heeft beslist dat een verpakking die gebruikelijk is in een bepaalde tak van de
handel, niet als met een eigen gebrek behept mag aanzien worden (Scheidsr.
besliss. Antwerpen, 7 juni I963, P.A., I964, I4I).

(r) De alle risico's clausule van zB maart 1952 van de Vereniging van de Transportverzekeraars van Antwerpen, thans Belgische Vereniging van Transportverzekeraars,
luidt : ,In afwijking van aile tegenstrijdige clausules van de zeeverzekeringspolis van
Antwerpen geschiedt onderhavige verzekering tegen aile risico's met algehele vergoeding
van aile averijen, hoe gering ook, en welke er ook de oorzaak van weze, diefstal en nietaflevering inbegrepen. De verzekering strekt zich echter niet uit tot het door artikel 2
van de zeeverzekeringspolis van Antwerpen uitgesloten risico's noch tot verlies, schade
en kosten welke toe te schrijven zijn aan vertraging of onmiddellijk voortspruiten uit
eigen gebrek van het verzekerde. Risico's van oorlog, staking, oproer en zeeroverij komen
slechts ten laste van de verzekeraars voor zover dit uitdrukkelijk is o.vereengekomen".
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89 - OvEREENGEKOMEN w AARDE. - Betreffende de draagwijdte van het
beding overeengekomen waarde (valeur agreee), verwijzen wij naar nr. 74
en de aldaar besproken scheidsrechterlijke beslissing van I 6 december
1964 (P.A., 1965, 218). Een dergelijke beding is nooit volledig bindend
en heeft slechts een omkering van de bewijslast tot gevolg : de verzekeraar
moet bewijzen dat de werkelijke waarde der goederen lager was dan de
verzekerde en overeengekomen waarde. Ook is nietig in een abonnementspolis (steeds volgens bovengenoemde scheidsrechterlijke uitspraak van
16 december 1964) het beding dat ingeval van averij en hoe gering deze
ook weze, aan de verzekeraar toelaat, de verkoop van de goederen te
eisen en de schade te berekenen bij wijze van verschil tussen de opbrengst
van de verkoop en de verzekerde waarde die volgens zelfde beding als
gezonde waarde zou moeten aanzien worden.
Aileen client nog vermeld dat artikel 213 van de zeewet (,wanneer
partijen overeengekomen zijn aangaande de schatting van de verwacht
wordende winst, is deze schatting bindend, zonder dat enig nader bewijs
vereist is") op beperkende wijze moet verklaard worden. Dit artikel is dus
niet toepasselijk op een globale schatting van de verzekerde waarde waarin een niet nader bepaalde verhoopte winst begrepen is (steeds volgens
scheidsrechterlijke uitspraak van 16 december 1964 met verwijzing naar
Smeesters en Winkelmolen, o.c., III, nr. 1088, en De Smet, R., o.c., I, nr.
429).
Wanneer de polis geen schatting van de waarde der verzekerde
goederen opgeeft, moet deze waarde berekend worden overeenkomstig
het artikel 210 van de zeewet: ,Wanneer de verzekering koopwaren betreft, wordt de schatting gedaan naar de waarde die zij hadden ten tijde
en ter plaatse van de inlading, erin begrepen al de rechten, welke betaald
en de kosten, welke gemaakt werden, tot aa~ boord, alsmede de verzekeringspremie en de bijkomende kosten".
----------

-

----

In dit geval komt dus de waarde der goederen bij vertrek in aanmerking. De zeevracht is niet in deze waarde begrepen (Scheidsr. besliss.
Antwerpen, ro februari 1965, R.H.A., 1966, 85;- Smeesters en Winkelmolen, o.c., III, nr. 1081; -DeSmet, o.c., I, nr. 424).
Artikel 210 is slechts van toepassing ,wanneer de waarde van de verzekerde zaken bij het kontrakt niet bepaald werd" (artikel 194 van de
zeewet). De schatting der verzekerde waarde door partijen kan hetzij een
waarde bij vertrek hetzij, hetgeen meestal gebeurt, een waarde ter bestemming tot voorwerp hebben. Immers, de verzekerde wenst, dank zij
de vergoeding, geplaatst te wordenin een analoge toestand als die waarin
hij zich zou bevinden indien de goederen in behouden toestand ter bestemming waren aangekomen. Deze bedoeling staat nl. buiten kijf wanneer blijkt dat de verzekerde de waarde der goederen CIF alsook een
verwachte winst heeft doen verzekeren met een polis die voorziet so valued
and agreed between parties including any imaginary profit by derogation to
all contrary laws. Deze schatting omvat immers de zeevracht hetgeen on-
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verenigbaar is met de definitie zelf van de waarde bij vertrek. Bovendien
omvat zij een verzekerde winst, hetgeen uiteraard beantwoordt aan het
begrip van een waarde ter bestemming (Scheidsr. besliss. Antwerpen,
10 februari 1965, R.H.A., 1966, 85, met verwijzing naar Smeesters en
Winkelmolen, o.c., III, nr. 1081, blz. 197, nr. 1010 en 1071, blz. 182 e.v.;
-DeSmet, o.c., I, nr. 501, blz. 530;- Jacobs, V., Le droit maritime belge,
II, nr. 848, blz. 428; - Brussel, 26 december, 1936, P.A., 1937, 31; Sohr, F., en Van Doosselaere, G. o.c., nr. 475;- Ripert, Droit maritime,
III, blz. 2544).
Onvoldoende verzekering: om na te gaan of er al dan niet onvoldoende verzekering is, moet men nagaan of de partijen een waarde bij
vertrek of ter bestemming in aanmerking genomen hebben (zie Scheidsr.
besliss. Antwerpen, 10 februari 1965, o.c.).
90 - BEREKENING DER VERGOEDING. - Indien de verzekerde waarde
overeenkomt met de gezonde waarde ter bestemming wordt het verlies
berekend bij verschil, d.w.z. door aftrekking van de overblijvende waarde
der beschadigde goederen. Indien de verzekerde waarde der goederen en
hun gezonde waarde ter bestemming niet overeenkomen, wordt tot vrijwaring van de rechten zowel van de verzekeraar als van de verzekerde,
het verlies bij evenredigheid bepaald. Eerst wordt het schadepercentage
berekend op basis van de gezonde waarde ter bestemming en vervolgens
wordt dit percentage op de verzekerde waarde toegepast (De Smet, o.c.,
I, nr. 501, blz. 530 e.v.;- Smeesters en Winkelmolen, o.c., III, nr. 1071,
blz. 183 : ,Si !'assurance comprend le profit espere, on procede a un
reglement connu dans la pratique sous le nom de reglement par difference ... si !'assurance ne comprend pas le benefice espere, si !'assure n'a
couvert que la valeur au depart, on procede a un reglement appele reglement par quotite"; - zie ook: Brussel, 26 december 1936, P.A., 1937, 36;
-Jacobs, o.c., II, nr. 848, 425 e.v. en in het bijzonder blz. 428). Aan deze
beginselen wordt herinnerd in de scheidsrechterlijke beslissing van Antwerpen van ro februari 1965 (R.H.A., 1966, 85).
Artikel 4 van de conventionele bedingen van de zeeverzekeringspolis
van Antwerpen wijkt van deze principes af ingeval van verkoop der beschadigde goederen tijdens de reis : ,Ingeval de goederen elders dan op
de plaats der bestemming verkocht of afgekeurd worden en de verzekeraars aansprakelijk zijn, is de schadevergoeding, die door de verzekering
van de goederen verschuldigd is, voor bijzondere averij, gelijk aan de
verzekerde waarde, verminderd met de eventuele netto opbrengst, na aftrek van alle onkosten en de nog verschuldigde vracht ... ".
Dit is de meest redelijke oplossing, daar een evenredige berekening
van het verlies op grand van zodanige heterogene elementen als de verkoopprijs in de lossingshaven en de waarde der behouden gebleven goederen ter bestemming, niet wenselijk voorkomt. Ook zou het niet redelijk
zijn de waarde der behouden gebleven goederen in de lossingshaven als
berekeningsbasis te aanvaarden, daar de goederen normaal ter bestemming

moeten ontvangen worden en derhalve niet bestemd zijn om tijdens de
reis te worden verkocht.
De hager aangehaalde scheidsrechterlijke beslissing van 10 februari
1965 nam kennis van een betwisting betreffende de wisselwerking tussen,
enerzijds, de beginselen inzake onvoldoende verzekering, en anderzijds
het conventioneel beding nr. 4· De verzekerde beweerde dat de opbrengst
van de verkochte goederen van de verzekerde waarde diende afgetrokken
te worden en dat het aldus bekomen verschil het juiste bedrag van de
hem toekomende verzekeringsvergoeding zou uitmaken. Dit standpunt
werd door de scheidsrechters verworpen. Hun beslissing is als volgt samengevat : ,Dit artikel (clausule nr. 4) heeft als enige draagwijdte de regeling
met het verschil toe te passen op koopwaar die tijdens de reis verkocht
wordt; het heeft niet de bedoeling de toepassing te vermijden van beginselen waaraan het niet heeft willen tornen, meer bepaald deze welke toepasselijk zijn ingeval van onvoldoende verzekering. In dit geval is de
verzekerde zijn eigen assuradeur gebleven voor het niet gedekte gedeelte
en client van de onvoldoende verzekerde waarde, niet de algehele verkoopprijs van de goederen, doch slechts een gedeelte daarvan te worden
afgetrokken, berekend a rata van het aandeel in de werkelijke waarde der
verzekerde goederen, dat door de assuradeur wordt onderschreven. Dergelijke interpretatie wijkt niet af van de tekst van bepaling 4, doch is daarvan integendeel een juiste en strikte toepassing, vermits zij op strenge
wijze de enige regel eerbiedigt die door deze bepaling wordt uitgevaardigd,
met name de regeling door het verschil, bij uitsluiting van de regeling door
evenredigheid".
91 - UITGESPAARDE KOSTEN. -

Normale kosten die de verzekerde steeds
zou gehad hebben, zelfs indien er zich geen averij had voorgedaan, vallen
niet ten laste van de verzekeraar. Wanneer goederen van pakhuis tot
pakhuis verzekerd zijn, mogen de verzekeraars de uitgespaarde kosten
aftrekken, zoals de vracht van het riviervervoer tot de eindbestemming,
wanneer de goederen te Antwerpen wegens de opgelopen averij moesten
verkocht worden (Scheidsr. besliss. Antwerpen, 12 september 1960,
R.H.A., 1966, 166).
92 - EXPERTISEKOSTEN. -

Een scheidsrechterlijke uitspraak beslist dat,
behoudens uitdrukkelijk (doch zeer veelvuldig voorkomend) beding in de
verzekeringspolis, de expertisekosten niet ten laste van de verzekeraars
vallen wanneer deze ertoe gerechtigd zijn hun dekking te weigeren (in
onderwerpelijk geval, omdat de averij naar het oordeel van de scheidsrechters reeds v66r de periode van de verzekerde risiko's hestand) (Scheidsr.
besliss. Antwerpen, 16 februari 1965, R.H.A., 1966, 407).
Deze beslissing werd in graad van beroep tenietgedaan niet aileen
omdat naar de mening van het hof de schade zich wei gedurende de
periQde van de gedekte risico's voorgedaan had, doch eveneens omdat de
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expertise in elk geval noodzakelijk was, zowel tot vrijwaring van de belangen van de verzekerde als van die van de verzekeraars; immers het
clean cognossement schept het vermoeden dat de schade gedurende de
zeereis ontstaan is, zodat de verzekerde, die de juiste schadeoorzaken nog
niet kent, het eventueel verhaalrecht van de verzekeraars moet vrijwaren.
Derhalve, zijn expertisekosten, volgens dit arrest, bewarende kosten die
krachtens de clausule alle verlies, averijen en/of kosten in de polis opgenomen,
ten laste van de verzekeraars vallen (Brussel, 3 juni I966, R.H.A., I966,
397).
Wij menen dat deze beslissing te ver gaat; indien het uitkomt dat de
averij niet aan een verzekerd risico te wijten is, zijn de assuradeurs geen
dekking verschuldigd, noch dienen zij in te staan voor de kosten die, tot
vrijwaring van hun gebeurlijke rechten, gemaakt werden.
Wat de expertisekosten betreft, client de verzekerde de werkelijkheid
en de omvang van de schade te bewijzen en moet hij de nodige maatregelen treffen om de schade te beperken en het verergeren te voorkomen; hij moet zich gedragen als een goed huisvader, precies also£ hij niet
verzekerd was, met dien verstande dat alle kosten die door hem met het
oog hierop gemaakt worden, ten laste vallen van de assuradeurs zelfs
indien door deze kosten het bedrag van het verlies dit van de verzekerde
waarde overtreft (Brussel, I9 juni I965, R.H.A., I966, 20).
93 - Drogingskosten van green hout ter bestemming maken een averij
uit; het is onjuist te beweren dat green hout wegens zijn hoge vochtigheidsgraad, steeds ter bestemming aan een drogingsproces onderworpen
wordt (Scheidsr. besliss. Antwerpen, I februari I962, P.A., I962, 239).
94 - VERWIJLINTERESTEN. - De verzekeraar is slechts verwijlinteresten
verschuldigd sedert de ingebrekestelling. Een dagvaarding in kort geding
in aanstelling van een gerechtsdeskundige geldt niet als dusdanig noch een
brief waarin slechts de hoop wordt uitgedrukt de betaling van de gevorderde
som te ontvangen (Scheidsr. besliss. Antwerpen, I9 januari I96o, P.A.,
I962, I53; - Scheidsr. besliss. Brussel, 7 februari I966, R.H.A., I966,
265).
Er client te worden opgemerkt dat de zeewet niet bepaalt op welk
ogenblik de betaling van de verzekeringsvergoeding moet gebeuren,
tenzij ingeval van afstand (abandon) (artikel 236 : ,lndien de tijd van
betaling niet bij het contract bepaald is, is de verzekeraar gehouden het
verzekeringsbedrag uit te keren drie maanden nadat de afstand is betekend"). Het probleem van de verwijlinteresten is dus niet wettelijk geregeld maar redelijkerwijze mag er verondersteld worden dat de moratoire interesten lopen vanaf de dag dat de verzekeraars in het bezit zijn
van alle gewenste dokumenten die hen toelaten tot regeling van de vergoeding over te gaan.
Artikel I2 van de Algemene Voorwaarden van I juli I859 van de
polis van Antwerpen (,De verliezen die voor rekening van de verzekeraars

zijn, worden onmiddellijk, na behoorlijk bewijs, contant en zonder enige
korting aan de houder van de polis uitbetaald"), doet geen afbreuk aan de
regel die voorgeschreven wordt door artikel II53 BW aangaande de
ingebrekestelling (Brussel, 7 februari 1966, R.H.A., 1966, 265).
95 - PouT VAN DE VERZEKERDE. - Wanneer de verzekeraar beweert dat
de verzekerde de ramp vrijwillig veroorzaakt heeft (in onderhavig geval,
een schipbreuk), moet dit bewijs formeel geleverd worden (Scheidsr.
besliss. Antwerpen, 6 juli 1962, P.A., 1962, 352).
96 - fiET TREFFEN VAN MAATREGELEN TOT RET VOORKOMEN VAN RET
GEVAARo- DE VRIJWARING VAN RET VERRAALRECRT VAN DE VERZEKERAARo
- Het artikel 17 van de wet op de verzekeringen in het algemeen bepaalt : ,In elke verzekering moet de verzekerde alle naarstigheid in het
werk stellen ten einde de schade te voorkomen of te verminderen : dadelijk nadat de schade ontstaan is, moet hij daarvan kennis geven aan de
verzekeraar, een en ander op straffe van schadevergoeding, indien daartoe
grond bestaat" o
Deze wetsbepaling komt vaak ter sprake in de zeeverzekering daar
meer dan eens de verzekerde door verzuim of nalatigheid, de rechten van
de verzekeraar in gevaar brengt; het gebrek aan protest tegen de vervoerder bij de aflevering der goederen en aan vaststelling op tegenspraak met
de-aansprakelijke-derden; dat de-verzekeraar-inroept om -dekking-te weigeren veroorzaken dikwijls een onherroepelijke schade.
Aan de verplichtingen die het artikel 17 aan de verzekerde oplegt,
werd nogmaals herinnerd door het hof van beroep te Brussel : de verzekerde client de nodige maatregelen te treffen ten einde de schade te
beperken en het verergeren ervan te voorkomen; te dien opzichte client
hij zich te gedragen als een goed huisvader, precies alsof hij niet verzekerd
was (Brussel, 19 juni 1965, R.H.A., 1966, 20).
Naar luid van een scheidsrechterlijke uitspraak treft de verzekerde
geen verwijt wanneer hij balen sisal te Antwerpen zonder bewaking op
kade laat, daar de bewaking van zulke goederen niet gebruikelijk is (Scheidsr o
besliss. Antwerpen, 7 december 1961, P.A., 1962, 346).
Bij Ptilzwijgen van de verzekeringsovereenkomst brengt het gemis
aan protest of aan behoud van het verhaal tegen cie zeevervoerder geen
verval mee voor de verzekerde; daaruit ontstaat slechts een mogelijkheid
tot het vorderen van schadevergoeding tegen de verzekerde ten gunste
van de verzekeraar; om in deze vordering te slagen die meestal wordt
ingesteld in de vorm van een tegeneis, moet de verzekeraar het bewijs
ervan leveren, enerzijds dat het verhaal tegen de vervoerder mogelijk ware
geweest en is verloren gegaan door de fout van de verzekerde, en anderzijds dat het verhaal waarvan hij thans beroofd werd, kansen op sukses
had. Dit is niet het geval wanneer de verzekeraar de mogelijkheid had
ten gepaste tijde dit verhaal uit te oefenen en wanneer niet blijkt dat
hij vruchteloos van de verzekerde heeft geeist dat deze laatste dit verhaal
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zelf zou uitoefenen. De verzekerde moet nl. de raadgevingen van de
averijcommissaris volgen (Scheidsr. besliss. Brussel, 7 februari 1966,
R.H.A., r966, z6s).
97 - VASTSTELLING DER SCHADE. - TUSSENKOMST VAN DE AVERIJCOMMISSARIS. - Doorgaans voorziet de verzekeringspolis dat, ingeval van schade,
de verzekerde zich moet wenden tot de averijcommissaris die in deze
polis wordt aangeduid. Algemeen wordt door rechtsleer en rechtspraak
aangenomen dat de averij-commissaris volledig onafhankelijk moet optreden. Noch van de verzekerde, noch van de verzekeraar, is hij de mandataris.
De rol van de averij-commissaris en de verplichtingen van de verzekerde werden andermaal op zeer omstandige en nauwkeurige wijze
omschreven en uitgestippeld door het hof van beroep te Brussel. Volgens
het hof is de averij-commissaris de gemeenschappelijke mandataris van
verzekeraar en verzekerde; hij stelt zich in de plaats noch van de ene noch
van de andere; hij neemt geen bezit van de geavarieerde koopwaar; hij
gaat niet over tot de behandeling ervan en houdt zich niet bezig met het
opslaan; evenmin, beslist hij of het ongeval al dan niet onder toepassing
valt van de verzekeringspolis; zijn zending bestaat erin hetzij zelf, hetzij
door bemiddeling van een technisch deskundige die zijn vertrouwen geniet, over te gaan tot de vaststelling van de werkelijkheid der schade en de
omvang ervan te bepalen. Tenslotte richt hij tot de partijen alle aanbevelingen die noodzakelijk zijn met het oog op het treffen van maatregelen
ten einde de schade te beperken en het toenemen ervan te voorkomen;
verzekerde en assuradeur, aldus het hof, dienen de zending van de averijcommissaris te vergemakkelijken en aktief met deze laatste samen te
werken, ten einde hem toe te laten op efficiente wijze de vaststellingen te
doen die hij nuttig acht. Zo dienen zij zich te onderwerpen aan de gebruikelijke en redelijke onderzoeksmaatregelen van de averij-commissaris
in verband met de bewerkingen van sortering en telling van de koopwaar
die onmisbaar zijn voor de juiste vaststelling van de werkelijkheid en de
omvang der aangevoerde schade, alsook voor de taxatie. Tenslotte dienen
zij zich te schikken naar de aanbevelingen die hij doet in verband met de
bewarende maatregelen die in het belang van de koopwaar getroffen
worden. Indien de verzekerde het totaal verlies van de koopwaar aanvoert,
bewijst hij de omvang van de schade niet wanneer hij onder diverse voorwendsels, geweigerd heeft de maatregelen te treffen die uitsluitend de
averij-commissaris in staat zouden gesteld hebben de omvang van de
schade vast te stellen en deze te schatten (Brussel, 19 juni 1965, R.H.A.,
1966, 20).
98 - RECHT OM DE VERZEKERINGSVERGOEDING OP TE VORDEREN. - De
commissionnair die de identiteit van zijn opdrachtgever niet bekend
maakt en die drager is van de polis, mag in eigen naam de verzekeringsvergoeding opvorderen (Scheidsr. besliss. Antwerpen, 6 februari 1959,.
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P.A., 1961, 408, bevestigd door Brussel, 19 maart 1961, P.A., 1961, 404).
Dit is een juiste toepassing van de regel van artikel 12 van het wetboek
van koophandel op de Commissie. Nochtans zal het soms moeilijk zijn de
beginselen inzake commissieovereenkomst en de wettelijke vereisten
betreffende het verzekerbaar belang te verzoenen.
99 - VERKLAR1NG VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT.- Wanneer een verzekeringspolis niet duidelijk is, moet zij op grond van art. n62 BW
tegen de verzekeraar geinterprett~erd worden (Hrb. Oostende, 19 oktober
1965, R.G.A.R. 1967, nr. 7773).
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