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HooFDSTUK I 

ALGEMEEN 

AFDELING I 

EIGENDOM EN NATIONALITEIT VAN SCHEPEN 

NATIONALITEIT VAN DE KAPITEIN 

1. Artikel 2 van de wet dd. 2 april 1965 betreffende de nationaliteit van 
zeeschepen en de teboekstelling van zeeschepen en binnenschepen (Staatsbl. 
6 mei 1965) bepaalt dat het bevel over een Belgisch zeeschip alleen kan 
worden toevertrouwd aan een persoon van Belgische nationaliteit (luidens 
het tweede lid van dit artikel kan hiervan afgeweken worden door mi
nisterieel besluit). Deze wetsbepaling schrijft geen strafrechtelijke sanctie 
voor. Wel zal men weigeren een zeebrief uit te reiken of zal men de ver
leende zeebrief intrekken (art. 5, 2°, wet op de zeebrieven dd. 13 april 
1965). 
Het koninklijk besluit dd. 17 maart 1958 betreffende de nationaliteit van 
de kapitein, - zelf uitgevaardigd ter uitvoering van de wet op de veilig
heid van de zeeschepen dd. 25 augustus 1920 en waarop de in artikel 27 
van laatstgenoemde wet bepaalde strafsancties van toepassing zijn -, werd 
vervangen en stilzwijgend opgeheven door artikel 2 van de wet van 2 april 
1965 (Cass., 14 oktober 1968, R.H.Antw., 1971, 3). 

ZEEWAARDIGHEIDSGETUIGSCHRIFT 

2. Het zeeschip dat zonder zeewaardigheidsgetuigschrift vaart, schendt 
de Belgische, strafwet (cfr. wet dd. 25 augustus 1920, gewijzigd door 
een wet dd. 30 juli 1926 en door K.B. dd. 14 mei 1965). Ook schepen 
van vreemde nationaliteit die de Belgische territoriale wateren bevaren, 
vallen onder deze strafbepalingen (Hrb. Antwerpen, 8 januari 1968, 
E. T.L., 1968, III, 4-906). 

Bouw EN VERKOOP VAN SCHEPEN 

3· Het bouwen van een schip tegen een vaste prijs is geen ondernemings
contract in de zin van artikel 1792 e.v. B.W., maar wel een koop-verkoop
overeenkomst. Dit contract wordt dus o.m. door artikel 1641 e.v. B.W. 
beheerst (vaste rechtspraak en rechtsleer : Smeesters en Winkelmolen, 
deel I, nr. 6; Scheidst. beliss., Antwerpen, 27 mei 1970, R.H;Antw., 1971, 
121). 

De clausule ,vrij en onbelast" (quitte et libre) die men soms in een verkoop
overeenkomst vindt, betekent dat het schip op het ogenblik van de ver
koop noch met voorrechten, noch met hypotheken bezwaard is. De ver-



koper die het schip niet kan afleveren omdat hij, ondanks het feit dat hij 
met de schuldeiser een dading gesloten heeft, geen handlichting van het 
door deze laatste gelegd beslag kan bekomen, kan zich niet op overmacht 
beroepen. De verkoper moet de koper in dit geval schadeloos stellen (Hrb. 
Antwerpen, 7 februari I972, R.H.Antw., I972, 346). 
Het beding , voor vrij en onbelast" (pour quitte et libre) betekent daarentegen 
dat er wei hypotheken en voorrechten aan het schip kunnen kleven maar 
dat de verkoper de verbintenis aangaat het schip v66r de levering vrij te 
maken (idem). 

Het feit dat de partijen een leveringstermijn en een vertragingsvergoeding 
bepalen, houdt niet in dat zij de in artikel I I 39 B. W. voorziene inmora
stelling verzaken. Zelfs wanneer de schuldenaar meedeelt dat hij het schip 
niet binnen de bedongen termijn kan leveren, client de schuldeiser hem nog 
in gebreke te stellen. De sommatie ad futurum (d.i. het in mora stellen v66r 
het verstrijken van de termijn) is slechts geldig wanneer zij kort v66r de 
vervaldag gedaan wordt, - en dan nog in duidelijke en gebiedende be
woordingen : de schuldenaar moet er inderdaad zeker van zijn dat zijn 
schuldeiser wei degelijk de bedoeling heeft zijn rechten uit te oefenen 
(Scheidsr. besliss., I7 december I968, R.H.Antw., I969, 254). 

In een overeenkomst betreffende de verkoop van een nog te bouwep schip 
wordt bedongen dat de eigendom slechts zal worden overgedragen in de 
mate dat de koopprijs betaald wordt. Dit betekent dat koper en verkoper 
in onverdeeldheid blijven zolang de prijs niet volledig betaald is. Tijdens 
de onverdeeldheid kunnen de curator van het faillissement van de koper 
en de hypothecaire schuldeiser van deze laatste de verkoop van het schip 
slechts vorderen indien aan de in artikel 57 Zeewet gestelde voorwaarden 
voldaan wordt (Rb. Antwerpen, 20 maart I969, R.H.Antw., I969, 340). 
De verkoper kan de exceptio non adimpleti contractus opwerpen en mag 
ook weigeren het schip te leveren zolang de schuld niet volledig voldaan 
werd (idem). In dit verband zou men, aldus de rechtbank, ten onrechte van 
een retentierecht gewagen. 

AFDELING 2 

SCHEEPSVOORRECHTEN EN SCHEEPSHYPOTHEEK 

4· De scheepsvoorrechten werden ingevoerd door de wet van 28 november 
I928, die onze wetgeving in overeensteinming bracht met het Brussels 
verdrag van IO april I926. Zij worden in artikel 23 en 24 van de Zeewet 
behandeld. Op de twaalfde Diplomatische Zeerechtconferentie kwam een 
nieuw verdrag tot stand. Deze conventie werd op 27 mei I967 te Brussel 
gesloten : in Belgie is zij nog steeds niet van kracht. 
De scheepsvoorrechten hebben voorrang op de scheepshypotheken. Pas 
dim komen de voorrechten uit het gemeen recht aan de beurt (Hrb. Ant-



werpen, 8 september 1967, R.H.Antw., 1968, 262, bevestigd door Brussel, 
5 mei 1969, R. W., 1968-1969, 1856 en H.R.Antw., 1969, 424). De zaak 
die in deze gerechtelijke beslissingen beslecht werd, kwam hierop neer: 
de verkoper van een in het schip ingebouwde motor maakte aanspraak 
op het in artikel2o, 5° Hypotheekwet genoemd voorrecht en voerde hierbij 
aan dat de curator deze motor afzonderlijk verkocht had; beslist werd dat 
de op het schip gevestigde hypotheek een dam opwierp tegen de uitoefening 
van dit voorrecht en dat het feit dat de curator de motor verkocht had, geen 
reden was om aan de rangregeling te tornen. 

RETENTIERECHT DER SCHEEPSHERSTELLER EN SCHEEPSHYPOTHEEK 

5· Indien het retentierecht op de hypotheek zou primeren, zou het geen 
zin meer hebben hypothecaire pleegvormen na te leven en zouden de door 
een hypotheekvestiging geboden waarborgen inhoudloos worden (Hrb. 
Antwerpen, 8 september 1967, R.H.Antw., 1968, 262). In deze beslissing 
werd er oak geoordeeld dat er geen ,verrijking zonder oorzaak" kon zijn 
daar in casu niet bewezen werd dat de uitgevoerde herstellingen de waarde 
van het schip hadden vermeerderd. Krachtens artikel 27 van de Zeewet 
omvat de hypotheek, behoudens andersluidend beding, het ,toebehoren" 
en slaat aldus op de verbeteringen die aan het schip werden aangebracht 
(Brussel, 9 mei 1974, R.H.Antw., 1974, 222). Ons inziens volstond het 
vast te stellen dat de hypothecaire schuldeiser zijn rechten put uit een 
contract, zodat de regels va~ de .• ~verrijklng- zonaer oorzaak" geen toe~ 
passing vinden. 

Het zojuist besproken vonnis verdedigt dus de stelling dat de scheeps
hypotheek niet voor het retentierecht der scheepshersteller mag wijken. 
Dit standpunt sluit aan bij het gemeen recht : het retentierecht is niet 
tegenstelbaar aan bevoorrechte of hypothecaire schuldeisers; men leze in 
dit verband De Page, H., Traite elementaire de droit civil belge, VI, nr. 827; 
voor het vraagstuk van de tegenstelbaarheid van het retentierecht aan de 
chirografaire schuldeisers en, in het bijzonder, aan de curator van een 
faillissement, verwijzen wij naar :De Ryke, R. en Heurterre, P., Overzicht 
van rechtspraak, Voorrechten en hypotheken, T.P.R., 1967, nr. 10-11 
Heurterre, P., T.P.R., 1971, nr. 1, p. 121, nr. 11; De Wilde, L., Overzicht 
van rechtspraak, Faillissement, T.P.R., 1969, nr. 49). 
Vermeld arrest bevestigt deze principes (Brussel, 9 mei 1974, gecit.). 

HET VOORRECHT VAN ARTIKEL 23, § I, 1° ZEEWET 

6. Bevoorrecht zijn , ... de aan de Staat verschuldigde gerechtskosten en 
de uitgaven in het gemeenschappelijk belang van de schuldeisers gedaan 
tot behoud van het schip of ten einde te kunnen geraken tot de verkoop 
of de verdeling van de opbrengst". De uitgaven (gerechtskosten) die de 
kapitein in zijn eigen belang doet, vallen hier niet onder (Cass., 5 juni 
1970, Pas., 1970, I, 878; R. W., I970-197I, 354). 
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Smeesters en Winkelmolen schrijven hieromtrent het volgende: .,Le 
gardien dont il est question ici est celui qui peut etre place a bord du navire 
apres le congediement des equipages pour garder le batiment et pour faire 
dans le port des manreuvres qui peuvent devenir necessaires" (Dl. I, 
nr. 39). Terecht besliste de Antwerpse rechtbank van koophandel dat de 
scheepswerf voor de uitgevoerde herstellingen geen aanspraak mag maken 
op dit voorrecht (8 september I967, R.H.Antw., 1968, 262). 

HET VOORRECHT VAN ARTIKEL 23, § I, 2° ZEEWET 

7• Het gaat hier om .,de schuldvorderingen spruitende uit de arbeids
overeenkomst van de kapitein, het scheepsvolk en de overige personen 
welke zich in dienst van het schip aan board bevinden". Het in het vorig 
nummer aangehaald cassatiearrest van 5 juni I970 beslist dat deze wets
bepaling, gezien haar algemene bewoordingen, ook betrekking heeft op de 
moratoire intresten die deze schuldvordering voortbrengt (voor het be
streden arrest zie : Brussel, I8 april I969, R.H.Antw., I969, 407). 
Het voorrecht van artikel 23, § I 1 2° waarborgt de betaling van de schade
vergoeding welke verschuldigd is aan de kapitein die zonder wettige reden 
ontslagen werd. Het wordt uitgeoefend op het door de kapitein bestuurd 
schip en moet niet verspreid worden over alle schepen van de rederij 
waarover hij tijdenszijn loopbaan het bevel heeft gevoerd (Brussel, 18 
april I969, R.H.Antw., I969, 407). 
De bijdragen van de werkgever voor de sociale zekerheid van de zeelieden 
genieten dit voorrecht niet (Cass., I3 november 1970, Pas., I97I, I, 227; 
R. W., I970-I97I, 1234; R.H.Antw., I97I, I03; Cass., 10 december 
I970, R. W., 1970-197I, 897). Het hoogste hof steunt zijn beslissing op 
het feit dat deze schuldvordering niet vobrtspruit uit de dienstverhurings
overeenkomst die door de kapitein, het scheepsvolk enz. gesloten wordt, 
maar wel rechtstreeks uit de wet zelf en meer bepaald uit de besluitwet 
van 7 februari I945· Deze besluitwet bouwt een stelsel van maatschappelijke 
zekerheid op voor de koopvaardijzeelieden maar kent voor dergelijke schuld
vordering geen voorrecht toe (in dezelfde zin : Gent, 15 april I969, R. W., 
I968-I969, I623; ].T., I969, 35I). 
Het recht van kapitein en bemanning op een aandeel in het aan de hulp
biedende reder toekomend loon wortelt evenmin in een dienstverhurings
overeenkomst maar wel in artikel 261 Zeewet. Artikel 59 van de wet op het 
scheepsdienstcontract van 5 juni 1928 doet niets anders dan de in artikel26I 
Zeewet vervatte regel te herhalen, en voegt er enkel aan toe dat zeelieden 
die in dienst staan van een reddingsonderneming, geen recht hebben op 
een aandeel in het hulploon. Hieruit volgt dat deze schuldvorderingen door 
artikel 23, § I, 2° Zeewet niet gedekt worden en dus niet bevoorrecht zijn 
op het hulpbiedend schip. Wel zijn zij krachtens artikel 23, § I, 30 bevoor
recht op het hulpkrijgend schip (Brussel, 8 mei I970, R.H.Antw., 1970, 
309; R. W., I970-I97I, 32). 



HET VOORRECHT VAN ARTIKEL 23, § I, 4°, EERSTE LID, ZEEWET 

8. De tekst van deze wetsbepaling luidt als volgt : ,de vergoedingen ver
schuldigd ter zake van aanvaring of andere scheepvaartongevallen, alsmede 
wegens schade, veroorzaakt aan kunstwerken van havens, dokken en be
vaarbare vaarwateren ; " 

Wanneer vaststaat dat de electrische leiding die op een brug werd aan
gebracht, schade opliep tengevolge van een scheepvaartongeval, hoeft 
men niet te onderzoeken of zij wel als een ,kunstwerk" moet beschouwd 
worden (Hrb. Antwerpen, 30 juni I968, R.H.Antw., I969, 75). Deze 
schuldvordering is krachtens de aangehaalde wetsbepaling bevoorrecht, 
daar zij uit een scheepvaartongeval voortspruit. Hetzelfde geldt trouwens 
voor de vergoeding die voor stilligschade (verletschade) verschuldigd is aan 
de eigenaar van een schip dat' tengevolge van het scheepvaartongeval ge
immobiliseerd werd (idem). 

HET VOORRECHT VAN ARTIKEL 23, § I, 4°, IN FINE, ZEEWET 

9· Voorwerp van dit voorrecht zijn ,de vergoedingen verschuldigd ter 
zake van verlies of beschadiging van lading, of reisgoed". 

De stelling luidens welke de cognossementshouder de averijvordering 
tegelijkertijd tegen de vervoerder en de scheepseigenaar mag instellen, 
heeft thans vaste voet gekregen in de rechtspraak (zie nr. 12 en 71). Zij 
die de leer van het dubbel verhaal bestreden, gavell. nochtans toe dat de 
ontvanger krachtens artikel 23 een voorrecht heeft op het schip en aldus 
beschermd wordt tegen de insolvabiliteit van de vervoerder (Hrb. Ant
werpen, 25 oktober 1971, R.H.Antw., 197I, 357). 

HET VOORRECHT VAN ARTIKEL 23, §I, 5° 

10. De vijfde ,groep" van bevoorrechte schuldvorderingen zijn diegene 
die voortspruiten uit overeenkomsten die de kapitein krachtens de hem 
door de wet toegekende bevoegdheid buiten de thuishaven sluit voor het 
behoud van het schip of het voortzetten van de reis. Wanneer de kapitein 
bepaalde leveringen en werken bestelt terwijl het schip zich buiten de thuis
haven in droogdok bevindt om door de scheepseigenaar zelf bestelde veran
deringswerken te ondergaan, is er geen sprake van voortzetting van een 
onderbroken reis; de schuldvorderingen die uit de door de kapitein gedane 
bestellingen voortspruiten, zijn in dergelijk geval niet bevoorrecht (Hr. 
Antwerpen, II september I974, R.H.Antw., I974, 282). 

HoE WORDT DE VERJARING VAN EEN VOORRECHT GESTUIT? 

II. Een vonnis beslist dat de verjaring van een scheepsvoorrecht slechts 
door een beslag op het schip kan gestuit worden (Hrb. Antwerpen, 9 no
vember 1972, R.H.Antw., 1973, 225). Waarover ging het? Een voor 
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ladingschade aansprakelijke scheepseigenaar verkoopt zijn schip. Het 
voorrecht bleef aan het schip kleven daar de pleegvormen van de in artikel 
38 Zeewet beschreven zuiveringsprocedure niet werden nageleefd. Na de 
eigendomsoverdracht willen de ladingbelanghebbenden, - die, zoals men 
weet, het voorrecht van artikel 23, § 1, 4° genieten -, bewarend beslag leg
gen op het schip. Om dit beslag te vermijden stelt de nieuwe eigenaar van 
het schip een borg. De rechtbank oordeelde dat een borgstelling niet gelijk
staat met een beslag en dat de verjaring van het voorrecht dus niet gestuit 
werd. Het vonnis verwijst hierbij naar Smeesters en Winkelmolen (deel I, 
nr. s6). 

Laten wij eerst even uitweiden over de leer van deze auteurs. Voor de 
wijze waarop de verjaring van een voorrecht gestuit wordt verwijst artikel 9 
van het Brussels verdrag van 10 april 1926 naar het nationaal recht. Ten 
onzent wordt deze aangelegenheid door de artikelen 2244 en 2248 B. W. 
beheerst : een dag\raarding, een bevel tot betaling, een beslag en de er
kenning van een recht hebben volgens de Belgische wet een stuitende kracht. 
In de opvatting van Smeesters en Winkelmolen is het nochtans niet vol
doende de schuldenaar te dagvaarden; dat hij het recht van de schuldeiser 
erkent, helpt evenmin. Zij houden hierbij voor ogen dat een voorrecht 
slechts zin heeft in geval van samenloop van schuldeisers, dat het voorrecht 
dus hun zaak is en niet die van de debiteur : ,La prescription ne pourrait 
etre interrompue que par une citation signifiee a la fois au debiteur et a 
tous les cn!anciers ou encore par la reconnaissance du privilege faite a la 
fois par le debiteur et tous les creanciers. Mais comme il est pratiquem~nt 
impossible de connaitre tous les creanciers, les causes d'interruption de 
la prescription demeureront theoriques". Wij kunnen Smeesters en Winkel
molen hier wel volgen, - schoorvoetend althans : soms heeft ook de scheeps
eigenaar belang bij het tenietgaan van het voorrecht, nl. wanneer hij zelf 
niet de schuldenaar is van de crediteur; wij denken o.m. aan artikel 24, 
§ 5 (,de bepalingen van vorenstaand artikel 23, alsmede die van dit artikel 
zijn van toepassing op door eenieder die niet eigenaar is of door een be
vrachter van het gehele schip geexploiteerde schepen ... "), en artikel 37, §4 
(vrijwillige vervreemding). Minder overtuigend is echter de argumentatie 
waarop deze auteurs de stelling bouwen dat slechts een bewarend of uit
voerend beslag de verjaring van het voorrecht kan stuiten : ,L'exploit 
de saisie est aussi un acte signifie au debiteur et, a premiere vue, on pourrait 
en conclure que la saisie du navire n'interrompt pas la prescription. Cepen
dant le dernier alinea de l'art. 37 dispose que le fait qu'un navire n'a pu 
etre saisi, proroge le delai de prescription. II n'y avait aucune raison de 
proroger le delai de prescription en cas d'impossibilite de pratiquer une 
saisie, si cette saisie ne constituait pas une cause d'interruption de la 
prescription". Uit artikel 37, laatste lid, leiden zij dus a contrario af dat 
een dagvaarding of hiermede gelijkgestelde procedurehandeling geen 
stuitende kracht heeft. Verrassend is wel dat Smeesters en Winkelmolen 
artikel 9 van het Brussels verdrag zonder meer over het hoofd hebben 



gezien! Tastend naar een oplossing, rafelen zij de tekst van het verdrag 
uit en verliezen artikel 9 uit het oog, - waarin naar het recht van de ver
dragstaten verwezen wordt 0 0 0 

:Bij hun slotbeschouwingen kunnen wij evenmin aansluiten : ,Cette cause 
d'interruption est du reste pleinement justifiee, car la saisie est le seul acte 
qui vient au vu et au su de tous les creanciers immobiliser le navireo Elle 
doit en effet etre inscrite au registre du conservateur des hypotheques et 
a done un certain caractere de publicite" 0 Nooit lag het in de bedoeling 
van de wetgever voor de voorrechten een systeem van bekendmaking uit te 
bouwen : dergelijk systeem zou men in de praktijk trouwens niet kunnen 
verwezenlijken,- om redenen die voor de hand liggeno Bovendien mag men 
niet vergeten dat het beslag slechts binnen de tien dagen na de beslag
legging in de registers van de hypotheekbewaarder moet worden inge
schreven; welnu, het gebeurt heel dikwijls dat het beslag nog v66r de 
inschrijving gelicht wordt, nl. wanneer de schuldenaar onmiddellijk een 
borg heeft gesteld of wanneer bovo een minnelijke schikking werd getroffen 
betreffende betalingsmodaliteiteno 

Van bekendmaking is er in dit geval geen sprakeo De inschrijving moet 
trouwens doorgehaald worden wanneer er handlichting van het beslag 
wordt gegeven : hoe kmmen de schuldeisers in dergelijk geval nagaan of 
de schuld gedelgd werd, of er borg werd gesteld, enzo ? 
Hoe dan ook, volgens Smeesters en Winkelmolen volstaat het bewarend 
of uitvoerend beslag te leggen op het sehip, - binnen de verjaringstermijn 
natuurlijk -,om te verhinderen dat het voorrecht uitdoofto Water nadien 
met dat beslag gebeurt, doet in hun ogen niets ter zake (hindlichting van 
het beslag na borgstelling of betalingsbelofte, insolvabiliteit van de borg, 
niet naleving van de betalingsbelofte enzo 0 o)o In het hier besproken vonnis 
schijnt de rechtbank deze mening te delen : ,Overwegende dat eiseres 
niet aantoont dat een waarborg, om een beslag te vermijden, kan gelijkgesteld 
worden met een beslag, zodat het voorrecht moet geacht worden te niet 
te zijn gegaan door verjaring" o Uit deze passus mag men a contra rio afleiden 
dat de borg die de schuldenaar na de beslaglegging stelt om handlichting 
te bekomen, de stuitende kracht van het beslag niet te niet doeto Dit stand
punt kan onze goedkeuring niet wegdragen daar het geen steun vindt in 
onze nationale wetgeving en evenmin in het verdrag, - hetwelk immers 
naar het eigen recht der verdragstaten verwijsto 
Om de sluier van deze problematiek te lichten, dienen wij het wezen zelf 
en de essentiele eigenschappen van de voorrechten te doorgronden, en 
meer bepaald hun zakelijk karaktero Een voorrecht op een zaak uitoefenen 
betekent : er vat op hebben, er de hand op leggeno Dit beginselligt aan de 
grondslag van heel deze rechtstako Deze zakelijke aard verklaart dat het 
bestaan van een voorrecht zeer nauw verbonden is aan de concrete mogelijk
heid om het uit te oefeneno 
Ret instellen van een gerechtelijke eis tegen de schuldenaar of zelfs tegen 
de andere schuldeisers levert slechts een ,in personam" karakter op en 
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heeft derhalve geen weerslag op het uitoefenen van het voorrecht. Vereist 
is een ,handeling in rem", - een handeling waardoor de crediteur het 
schip in zijn macht krijgt : het bewarend of uitvoerend beslag. Vandaar 
de bepaling van artikel 37, laatste lid, - waarvan de inhoud in het licht 
van het zakelijk karakter van het voorrecht volkomen duidelijk wordt. 
Bovenstaand betoog noopt ons dus tot het besluit dat het beslag de ver
jaring van het voorrecht stuit omdat het steeds een daad van uitvoering 
vormt, - een eerste stap soms, zoals het bewarend beslag, dat immers tot 
doel heeft het schip aan de ketting te leggen totdat de schuldeiser een uit
voerbare titel bezit en het dan in uitvoerend beslag omzet. Hieruit volgt 
dat de stuitende kracht van het beslag vervalt wanneer handlichting gegeven 
wordt. 

Op de keper beschouwd gaat het trouwens niet om een verjaringstermijn 
maar wel om een vervaltermijn. Men leze wat Henri De Page in dit ver
band schrijft ; ,Ces six mois ou cette annee constituent dont des delais 
fatals, prefixes, nullement comparables a des delais de prescription : ils 
ne sont pas susceptibles, a notre avis, d'etre prolonges ni par suspension 
ni par interruption; le credit maritime le veut ainsi" ( Traite elementaire, 
hoek VII, deel I, blz. 223, nr. 291). Om een zeevoorrecht te behouden 
moet men het derhalve , uitoefenen", d.i. tot uitvoering overgaan. Dit 
betekent dat men beslag moet leggen op het schip en dit beslag moet hand
haven. Dergelijk beslag is geen stuitingsdaad maar een handeling waardoor 
het voorrecht wordt uitgeoefend. 

fuDELING 3 

ZAKELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SCHEEPSEIGENAAR 

12. Het beginsel van de zakelijke aansprakelijkheid van de scheepseigenaar 
wordt thans niet meer betwist : zo stellen de cognossementshouders de 
averijvordering tegelijkertijd in tegen de zeevervoerder en de scheeps
eigenaar, - zonder dat deze laatste de exceptie van niet-toelaatbaarheid 
nog voordraagt. De principes die reeds in de rechtspraak van 1960-6967 
duidelijk naar voren kwamen, zijn thans gemeen goed geworden. 

In verband met deze problematiek verwijzen wij naar ons vorig overzicht 
(T.P.R., 1968, blz. 460) alsook naar nr. 71 van dit overzicht. 
Het beginsel van de zakelijke aansprakelijkheid van de scheepseigenaar 
werd vastgelegd in artikel46, § 1 van de Zeewet : ,Hij (de scheepseigenaar) 
is burgerlijk aansprakelijk voor de handelingen van de kapitein en staat 
in voor de verbintenissen door laatstgenoemde aangegaan in de uitoefening 
van zijn dienst". 

De aansprakelijkheid wortelt in de eigendom zelf van het schip. De begrippen 
van het burgerlijk wetboek bieden in dit verband geen houvast (mandaat, 
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aanstelling ... ). De regel van de gebondenheid van de scheepseigenaar kan 
niet thuis gebracht worden in het verbintenissenrecht of in het zakelijk 
recht, de summa divisio van het burgerlijk recht! Deze categorien bieden 
inderdaad geen verklaring voor de regel luidens welke de scheepseigenaar 
gebonden is door de contracten (juridische daden) die de kapitein sluit en 
door de aquiliaanse fouten (materiele daden) die deze pleegt, - zf!/fs 
wanneer de eigenaar zijn schip vervracht (d.i. verhuurd) heeft en al staat de 
kapitein onder het bevel van de vervoerder-bevrachter. 

Het in artikel 46, § I belichaamd beginsel der redersaansprakelijkheid is 
erfgoed van Colberts · beroemde Ordonnance de la Marine die in I 68 I 
werd uitgevaardigd en op heel ons scheepvaartrecht haar stempel heeft 
gedrukt (zie Smeesters en Winkelmolen, Droit Maritime et fluvial, deel I, 
nr. 94). 
Het gaat hier om een ,zakelijke aansprakelijkheid", zoals deze rechtsfiguur 
door rechtsleer en rechtspraak gedoopt werd (Smeesters en Winkelmolen, 
o.c., nr. 95; Brussel, I2 maart 197I, R.H.Antw., I971, 27). 
De uitdrukking ,zakelijke aansprakelijkheid" is bijzonder adequaat daar 
zij zowel de zakelijke als de verbintenisrechtelijke aard van de gebondenheid 
van de scheepseigenaar belicht. 
Tenslotte zij herhaald dat het voorwerp van de zakelijke aansprakelijkheid 
zowel het contractueel als het aquiliaans gebied bestrijkt. Zo zal de eigenaar 
van een aanvarend schip door het slachtoffer van de aanvaring op grond 
van artikel 1382 e.v. B.W. aangesproken worden. Zo zal de ontvanger van 
beschadigde goederen niet enkel de vervoerder ( uitgever van het cognosse
ment) kunnen dagvaarden maar eveneens de scheepseigenaar, wiens aan
sprakelijkheid dan in het licht van dezelfde wets- en contractsbepalingen 
zal moeten beoordeeld worden als die van de vervoerder-bevrachter (bv. 
Haagse regels, Belgische bevrachtingswet, charterpartijen ... al naargelang 
van het geval) : het cognossement gaat inderdaad steeds uit van de kapitein, 
zodat de scheepseigenaar krachtens artikel 46 gebonden is .. 
De reikwijdte van het beginsel der zakelijke aansprakelijkheid kan aan de 
hand van de rechtspraak bepaald worden : 
1) de wijze waarop het schip vervracht werd (tijds- of reisbevrachting; 
met of zonder overgave van rederschap), doet niets terzake (Brussel, 25 
januari 1968, R.H.Antw., 1968, 226; Brussel, 4 oktober I968, R.H.Antw., 
I968, 453; Hrb. Antwerpen, 25 maart I969, R.H.Antw., 1969, 268). 
2) artikel 46 behoort niet tot het dwingend recht of tot de openbare orde : 
de partijen mogen er van afwijken; maar dergelijke overeenkomst moet 
natuurlijk tegenstelbaar zijn aan de cognossementshouder; duidelijkheids
halve kunnen wij hier twee gevallen onderscheiden : 
- de charterpartij gesloten tussen de scheepseigenaar en de vervoerder 
bevat een clausule die van artikel 46 afwijkt : het behoeft wei geen betoog 
dat deze charterpartij voor de cognossementshouder (derde houder of 
geen derde houder) een res inter alios acta vormt en hem dus niet tegenstel
baar is (Brussel, 12 maart 197I, R.H.Antw., 197I, 27 en bovengeciteerde 
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rechtspraak); dergelijke bedingen bepalen wie (eigenaar of zeevervoerder ?) 
de gevolgen van de ladingschade uiteindelijk zal moeten dragen; zo zal de 
scheepseigenaar de zeevervoerder tot vrijwaring kunnen roepen, of om
gekeerd; ten opzichte van de ontvanger blijven zij beiden echter solidair 
tot schadevergoeding gehouden; dat het cognossement naar de charter
partij verwijst doet hier geen afbreuk aan (impliciet, Brussel, 4 oktober 
1968, R.H.Antw., 1968, 453); 

- de charterpartij waarin de van artikel 46 afwijkende clausule voorkomt, 
werd gesloten tussen de vervoerder en de ladingbelanghebbenden (bv.de ver
koper of de koper van de goederen); het komt er dan op aan te weten of 
de cognossementshouder derde houder is of niet, ·_ vraag die in nr . 73 
van dit overzicht wordt behandeld ; is de ontvanger derde houder van het 
cognossement, dan heeft hij niets uitstaande met de charterpartij en is hij 
er niet door gebonden; heeft hij die hoedanigheid echter niet, dan kan hij 
de tegenstelbaarheid van de charterpartij natuurlijk niet betwisten. 

Volledigheidshalve willen wij opmerken dat de cognossementshouder wel 
gebonden is indien de van artikel 46 afwijkende charterpartij-clausule in 
het cognossement gereproduceerd wordt; een gewone verwijzing naar een 
charterpartij volstaat echter niet (Brussel, 4 oktober 1968, R.H.Antw., 
1968, 453). Een vonnis van de Antwerpse rechtbank van koophandellost een 
vrij moeilijk probleem op. De laatste bevrachter stelde zowel de vervrachter 
als de scheepseigenaar aansprakelijk voor schade die haar oorzaak vond in 
slechte stuwing. De tegen de vervrachter ingestelde eis steunde op de char
terpartij, de tegen de scheepseigenaar aangespannen rechtsvordering daar
entegen op artikel46 van de Zeewet. De rechtbank oordeelde dat de scheeps
eigenaar zich ten onrechte beriep op de charterpartij die hijzelf met de 
hoofdbevrachter gesloten had en luidens welke deze laatste verantwoorde
lijkheid droeg voor de stuwing : voor de laatste bevrachter zijn deze bedin
gen immers res inter alios acta ; maar vanzelfsprekend werd aan de scheeps
eigenaar het recht toegekend tegen de hoofdbevrachter regres uit te oefenen 
(Hrb. Antwerpen, 28 juni 1973, R.H.Antw., 1973, 273). 

3) het cognossement wordt steeds vermoed door de kapitein getekend te 
zijn, zelfs indien het niet door hemzelf of niet in zijn naam getekend is 
(Brussel, 12 maart 1971, R.H.Antw., 1971, 27); in de praktijk worden de 
cognossementen inderdaad dikwijls door de scheepsagent getekend, ,for 
the master" of ,for the carrier" (zie bv. Hrb. Antwerpen, 4 september 
1973, R.H.Antw., 1973, 360); deze regel stoelt o.m. op artikel 59 van de 
Zeewet (,Hij is verantwoordelijk voor de koopwaren waarmede hij zich 
belast. Hij levert daarvan een erkentenis af. Deze erkentenis wordt cognos
sement genoemd"); zelfs indien hij krachtens een charterpartij onder het 
bevel van de vervoerder-bevrachter staat, zelfs indien hij door deze laatste 
werd aangesteld, blijft de kapitein ten aanzien van derden immers de wette
lijke vertegenwoordiger van de scheepseigenaar en is hij het ,instrumentum" 
van de zakelijke aansprakelijkheid van de scheepseigenaar; de juridische 
techniek die aan de grondslag ligt van artikel46, § I, al. 2 postuleert de tus-
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senkomst van de kapitein (Cass., 7 maart I958, Pas., I958, I, 748); ten aan
zien van de uit het cognossement voortspruitende verplichtingen is deze 
voorwaarde steeds vervuld (Overzicht rechtspraak, I960-I967, T.P.R., 
I968, 46). 

13. In een arrest van het hof van beroep te Brussel wordt een probleem 
van internationaal privaatrecht behandeld (4 oktober I968, R.H.Antw., 
1968, 453). De scheepseigenaar wierp op dat de tussen de vervoerder en 
de Amerikaanse verkoper in de U.S.A. gesloten reisbevrachtingsovereen
komst krachtens het beginsel ,locus regit actum" door de Amerikaanse 
wet beheerst werd. Het cognossement verwees naar deze charterpartij. Het 
hof antwoordde dat ,het voorwerp van de eis van appellante, inzover 
gericht tegen de scheepseigenaar, precies de verantwoordelijkheid van deze 
laatste beoogt zoals zij door de Belgische Zeewet wordt omschreven en 
bepaald". De aansprakelijkheid van de scheepseigenaar wordt m.a. w. 
door artikel46 beheerst : zijn gebondenheid voor de uit het cognossement 
voortvloeiende verplichtingen is hier slechts een toepassing van .Artikel 46 
als dusdanig staat nochtans los van het bevrachtingscontract en zijn toe
passelijkheid is derhalve niet afhankelijk van de wet van de charter. 

AFDELING 4 

BEPERKING VAN DE VERHAALSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
SCHEEPSEIGENAAR 

ALGEMEEN 

14· Deze materie werd in Belgie geregeld door het Brussels verdrag van 
25 augustus I924. In artikel I van de wet van 28 november 1928 (Staatsblad, 
II januari I929) werd de Belgische wetgeving in overeenstemming gebracht 
met deze conventie (art. 46 tot en met 53 van de Zeewet). 

Op Io oktober I957 kwam een verdrag tot stand, dat voor de beperking 
der redersaansprakelijkheid een nieuw rechtsstelsel uitbouwt. Op I8 juli 
1973 werd dit verdrag door onze wetgever goedgekeurd (Staatsblad, 
29 januari I976). De bekrachtigingsverklaring dagtekent van 31 juli I975· 
Het verdrag werd in Belgie van kracht op 3 I januari 1976. 

Het rechtssysteem waaraan de wetgever in artikel 46, § II vorm gegeven 
heeft, is gewis eigen aan het scheepvaartrecht. 

Daar dit stelsel eigenlijk neerkomt op een afscheiding van het scheeps
vermogen, vertoont het echter een zekere verwantschap met rechtsfi.guren 
die we in het vennootschapsrecht en in het erfrecht ontmoeten. Men leze 
in dit verband de uiteenzetting van Jan Rouse in ,Vennootschapsrecht" 
(blz. 248-263) : in vennootschappen met verminderd gehalte aan rechts
persoonlijkheid is het vennootschapsvermogen het preferentieel executie-
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object van de schuldeisers ; in vennootschappen met volkomen rechts
persoonlijkheid is het vennootschapsvermogen daarentegen het uitsluitend 
executieobject; in beide gevallen staan we voor een afscheiding van de 
vermogens. Deze auteur maakt in dit verband een vergelijking met artikel 46 
van de Zeewet (biz. 248, in fine). De scheepseigenaar of de reder-bevrachter 
(cfr. art. 47, § r) die het scheepsvermogen afstaat, beperkt ook het executie
object van de schuldeisers. Op de keper beschouwd, client de uitdrukking 
,beperking van het executieobject" misschien verkozen te worden hoven 
,aansprakelijkheidsbeperking". De beperking heeft overigens zowel be
trekking op contractuele als op aquiliaanse schulden (zie opsomming 
sub art. 46, § II). Een aansprakelijkheidsbeperking in de vaktechnische 
betekenis van het woord treffen wij bijvoorbeeld aan in artikel 9 I, A, 
§ IV, 5° (beperking van de contractuele aansprakelijkheid tot I7.500 F. 
per colla of eenheid). 

Bovenstaande beschouwingen stoelen eigenlijk op de leer der vermogens
splitsing die thans meer en meer veld wint. Wij kunnen in dit verband 
slechts verwijzen naar de merkwaardige vermogensleer die W. Van Gerven 
in ,Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, Algemeen deel" uitwerkt 
(hoofdstuk II : Het vermogensbegrip, biz. 238 e.v.). Na verwezen te hebben 
naar artikel 8 Hypotheekwet krachtens hetwelk ,de goederen van de schul
denaar de schuldeisers tot gemeenschappelijke waarborg strekken", be
toogt deze rechtsgeleerde : ,Zodra men erin slaagt de fatale band tussen 
persoon en vermogen te ontdoen van het noodzakelijkheidskarakter dater 
thans aan kleeft, om meer ruimte te laten aan het begrip doelvermogen, 
staat geen enkel principieel bezwaar de vermogenssplitsing in de weg" 
(biz. 246). Verder wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de wetgever 
de theorie van d~ vermogenssplitsing reeds in verscheidene rechtstakken 
heeft toegepast : in het erfrecht, het huwelijksgoederenrecht, het scheep
vaartrecht (nr. 89, biz. 247 met verwijzing naar De Page en Dekkers, V, 
nr. 578). Het begrip ,vermogen" sluit natuurlijk nauw aan bij het begrip 
,rechtspersoonlijkheid". In dit verband schrijft W. Van Gerven: ,De 
afwezigheid van rechtspersoonlijkheid bij de regeling van het scheepsver
mogen wijst erop dat beperking van verhaalsaansprakelijkheid, m.a.w. de 
vorming van een afzonderlijk verhaalsobject binnen het vermogen van de 
schuldenaar, voor de Belgische wetgever evenmin als voor de Belgische 
rechter een voldoende aanleiding is tot het aannemen van rechts persoonlijk 
heid" (o.c., nr. 94, biz. 264). 

Om misverstanden te vermijden willen wij hier opmerken dat de schuld
eisers wier schuldvordering in artikel 46, § II vermeld wordt, hun rechten 
kunnen uitoefenen op aile goederen van hun debiteur en niet enkel op het 
schip waarop hun schuldvordering betrekking heeft. Ook willen wij het 
feit in herinnering brengen dat bovenvermeld verdrag de afstand van het 
scheepsvermogen in natura heeft afgeschaft : de schuldenaar delgt zijn 
schuld door de betaling van de in artikel 46, § II bepaalde bedragen. 
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PERSOONLIJKE FOUT IN HOOFDE VAN DE SCHEEPSEIGENAAR EN AFSTAND VAN 

HET SCHEEPSVERMOGEN 

15. De scheepseigenaar die persoonlijk een fout beging, mag het scheeps
vermogen niet afstaan; is de eigenaar echter tegelijkertijd schipper of 
kapitein, dan ,mag hij zich niet beroepen op de beperking van zijn aan-

. sprakelijkheid voor zijn verzuimen tenzij deze voortspruiten uit gebrek 
aan zeemanschap en voor de verzuimen van de personen in dienst van het 
schip" (art. 47, § I). 
De schuldeise~s zullen dikwijls trachten aan te tonen dat de scheepseigenaar 
zelf een fout beging. Hierna vblgen enkele uitspraken in dit verband. 

16. Tengevolge van oververmoeidheid laat een schipper-eigenaar het roer 
los en veroorzaakt een aanvaring. De schipper betwist zijn aquiliaanse aan
sprakelijkheid ten opzichte van het slachtoffer van dit ongeval niet, maar 
tracht wel het scheepsvermogen af te staan. Het hof oordeelt dat er wel 
degelijk een nautische fout gepleegd werd daar ,niet bewezen is en zelfs 
niet aangehaald wordt dat gei:ntimeerde bewust zou geweest zijn dat hij 
niet in de vereiste fysische toestand verkeerde om zijn schip degelijk te 
besturen, noch dat hij zijn onpasselijkheid vrijwillig zou verwekt hebben" 
(Brussel, 25 januari I968, R.H.Antw., I968, 342). De verhaalsaansprake
lijkheid van de schipper-eigenaar kon dus overeenkomstig artikel 46 en 
47, § I, beperkt worden. Hethof schijnt de mening toegedaan te zijn dat 
de fout die men bewust of opzettelijk pleegt, geen nautische fout uitmaakt. 
Juister is het te stellen dat elke opzettelijk gepleegde fout, - nautische fout 
of geen nautische fout, - beperking van de verhaalsaansprakelijkheid 
verhindert daar zulks tegen de openbare orde zou indruisen. 

17. Een schipper-eigenaar geeft aan de inlader foutieve instructies bij het 
verspreiden van de lading over het ruim. Oordelend dat de schipper zijn 
vaartuig beter dan wie ook kent, besliste de Antwerpse rechtbank dat de 
begane fout een nautisch karakter in de zin van artikel 4 7, § I, opleverde, 
- zodat de beperking van. de· verhaalsaansprakelijkheid gewettigd was 
(Hrb. Antwerpen, 17 oktober 1966, R.H.Antw., 1967, 62). De eisende 
partijen waren de Stad Antwerpen, -die het gezonken schip gelicht had, -
en de exploitant van de kaai, die tengevolge van het ongeval schade had 
geleden. 

18. Om beperking van de verhaalsaansprakelijkheid te verhinderen moet 
het niet voldoende bemand zijn van een zee- of binnenschip in oorzakelijk 
verband staan met de veroorzaakte schade (Brussel, 24 mei I968, R.H. 
Antw., I968, 346; Hrb. Antwerpen, 2 oktober 1969, R. W., I969-I970, 867). 

SLEEP EN AFSTAND VAN HET SCHEEPSVERMOGEN 

19. In de binnenvaart heeft de sleepboot de leiding van de sleep (men zal 
in dit verband met vrucht raadplegen : Pollet, J., L'abordage fluvial, 
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nr. 42I e.v., biz. 425; zie ook van Doosselaere, J.. Sommaires de decisions 
inedites recemment rendues en matiere d' abordage fluvial, ]. ~ort. Anv., 
I95 I, biz. 300, II; Hrb. Antwerpen, 4 april I955, ]. Port. Anv., 1955, 239; 
Brussel, 20 december I974, R.H. Antw., I974, 307). Zo legt de sleepboot 
o.m. een bepaalde koerssnelheid op. Maar de afstandswaarde van een 
sleepboot is meestal een schamel bedrag. Daarom zal het slachtoffer 
van een scheepvaartongeval dikwijls ook het sleepschip aanspreken. Als 
regel geldt nochtans dat het sleepschip slechts aansprci.kelijk is indien het 
schuld heeft aan het ongeval. De werkelijkheidsvreemde stelling volgens 
welke de sleep een , universitas" vormt, heeft nooit ingang gevonden in 
de rechtspraak (Gent, I7 november I967, R.W., I967-I968, II8I). 

20. Een arrest van het hof van beroep te Brussel van I5 december I967 
behandelt nog een ander probleem. Sleepboot en sleepschip behoorden 
toe aan dezelfde eigenaar ; daar de sleep schade had veroorzaakt, rees de 
vraag of deze eigenaar zijn verhaalsaansprakelijkheid tot de waarde van 
de sleep dan wei tot de waarde van het vaartuig dat de fout begaan had, 
kon beperken. Het hof stelde vast dat geen fout in hoofde van het sleep
schip bewezen werd en paste derhalve de regel toe luidens welke de sleep
boot in de binnenscheepvaart de leiding van de sleep heeft. Hieruit trok 
het hof dan het logisch besluit dat de eigenaar van de sleep het verhaals
object tot de waarde van de sleep boot mocht beperken (Brussel, r 5 decem
ber I967, R. W., r967-r968, 1236). 

In de zaak die in het vorig nummer besproken werd, was de eigenaar van 
de sleepboot geen eigenaar van het sleepschip (Gent, I6 november I967, 
R. W., I967-I968, u8I). Terecht werd door het hof geoordeeld dat de 
afstand van het scheepsvermogen uitsluitend toepasselijk is op eigenaars 
van schepen en dat het feit dat het sleepschip bemand was door een onder
geschikte van de eigenaar van de sleepboot, - eigenaar die het sleepschip 
tevens in huur had -, hier geen afbreuk aan doet. 

Steeds over deze problematiek een vonnis van de rechtbank van koophandel 
te Antwerpen van 9 mei I968 (R.H.Antw., I970, 37). In deze zaak behoor
den de elementen van de sleep toe aan eenzelfde eigenaar, maar deze eige
naar was tevens kapitein op de sleepboot. De situatie was dus niet dezelfde 
als diegene die zich voordeed in het geschil dat op r 5 december I 967 
door het hof te Brussel beslecht werd (zie supra). Aan dit verschilpunt 
werd door de Antwerpse rechtbank geen aandacht geschonken. Vraag is 
of niet aile elementen van de sleep als afstandsobject in aanmerking komen 
wanneer de gezagvoerder van de sleep boot, - die aan de sleep een verkeerde 
koers of een overdreven snelheid oplegt, - ook eigenaar is van de ge
sleepte vaartuigen. Geldt in dit geval niet als regel dat elk element van de 
sleep autonoom is daar het een eigen commando heeft en tot op zekere 
hoogte zelfstandig maneuvreert ? 
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DUWVAART EN AFSTAND VAN SCHEEPSVERMOGEN 

21. Anders is het gesteld met de duwvaart. Vooreerst wat de aansprake
lijkheidsvraag betreft. Daar de duweenheid in tegenstelling tot de sleep 
een starre verbinding is van vaartuigen (duwboot of duwschepen), zijn 
de eigenaars van de duwbakken ten opzichte van derden samen met de 
eigenaar van de duwboot aansprakelijk. Elke eigenaar zal echter, in voor
komend geval, het verhaalsobject kunnen beperken tot de waarde van het 
hem toebehorend vaartuig. Een arrest van het hof van beroep te Brussel 
van I4 februari I969 (R.H.Antw., I969, I22) kan als volgt samengevat 
worden : duwboot en duwbak vormen een enkel schip en derden hoeven 
niet te weten dat beide elementen kunnen gescheiden worden; de derden 
mogen zowel de eigenaar van de duwboot als de eigenaar van het duw
schip aanspreken; daar de duwbak op zichzelf niet kan bestuurd worden, 
hier zelfs niet voor is uitgerust, verder geen eigen bemanning heeft, kortom 
geen enkele zelfstandigheid of autonomie bezit, is de eigenaar van dit 
vaartuig verantwoordelijk voor de navigatie van de duwboot en aan
sprakelijk voor de schade die aan derden wordt toegebracht : hij heeft in
derdaad de bemanning van de duwboot aanvaard, - bemanning die en de 
duwboot en de geduwde schepen bedient; de eigenaar van het geduwde schip 
is derhalve krachtens artikel 46, § I aansprakelijk voor de schade die de 
bemanning van de duwboot veroorzaakt. Deze op het eerste gezicht verras
sende redenering is in feite een juiste toepassing van het in artikel 46, § I 

gehuldigd principe der zakelijke. redersaansprakelijkheid. 
Voor een goed begrip van dit beginsel verwijzen we naar nr. I2 en 71. 
Zo is de scheepseigenaar ten opzichte van het slachtoffer aansprakelijk 
voor de schade die voortspruit uit aquiliaanse fouten die door de kapitein 
of het scheepsvolk gepleegd worden, zelfs indien hij de bemanning niet 
heeft aangesteld. De aansprakelijkheid kleeft immers aan het schip. In 
casu wordt de aquiliaanse fout begaan door de bemanning van de duwboot : 
de eigenaar van de duwboot is derhalve aan het slachtoffer schadevergoe
ding verschuldigd op grand van artikel 1382 of I384 B.W. (art. I382 
B.W. als hij, bv. als schipper-eigenaar, zelf de fout pleegde; art. I384 
B.W. als bv. een zetschipper of een matroos de foutieve handeling stelde). 
Maar aangezien het geduwde schip door dezelfde bemanning bediend werd, 
zal de eigenaar ervan krachtens het in artikel 46 § I Zeewet geponeerd be
ginsel van de zakelijke redersaansprakelijkheid ten opzichte van derden aan 
sprakelijk zijn in dezelfde mate en op grand van dezelfde wetsbepalingen 
(in casu art. 1382 of I384 B.W.) als de eigenaar van de duwboot. 
De regel luidens welke de gehele duweenheid ten opzichte van derden 
verantwoordelijkheid draagt voor de navigatie, schijnt wel vaste voet ge
kregen te hebben in de rechtspraak. Voor de derden is deze starre verbin
ding van duwboot en duwbakken inderdaad een enkel schip. De ,uni
versitas" -leer is hier geen holle woordenkramerij. De rechtspraak oordeelt 
terecht dat de door een onderdeel van de duweenheid gepleegde fout de 
aansprakelijkheid van de gehele duweenheid meebrengt (Brussel, 3 no-



vember 1971, R.H.Antw., 1971, 208; Hrb. Antwerpen, 29 september 
1972, R.H.Antw., 1973, 477). In dit laatste vonnis vinden we ook volgende 
interessante overweging : daar er op de duweenheid slechts een bemanning 
is, client de derde niet na te gaan op welk onderdeel de bemanningsleden 
zich bevinden. 

22. Zoals juist betoogd, kan het slachtoffer zowel de eigenaar van de duw
boot als de eigenaars van de duwbakken (geduwde schepen) tot schade
vergoeding aanspreken. Natuurlijk kan elke eigenaar het verhaalsobject 
beperken tot de waarde van het hem toebehorend onderdeel van de duw
eenheid. De gehele duweenheid behoort echter dikwijls toe aan eenzelfde 
eigenaar. Logisch voortbouwend op bovengeschetste beginselen oordeelt 
de rechtspraak dat deze eigenaar zijn verhaalsaansprakelijkheid slechts 
tot de waarde van de gehele duweenheid en niet tot de waarde van de duw
boot aileen mag beperken (Brussel, 3 november 1971, R.H.Antw., 1971, 
208; Hrb. Antwerpen, 29 deptember 1972, R.H.Antw., 1973, 477). 

23· De eigenaar van een duwboot mag zijn verhaalsaansprakelijkheid 
beperken. De duwboot is een binnenschip in de zin van artikel 271 van 
de Zeewet. Dergelijk vaartuig wordt immers gewoonlijk gebruikt voor 
winstgevende scheepvaartverrichtingen in de territoriale wateren. Ge
noemde wetsbepaling somt enkele winstgevende activiteiten op, maar haar 
reikwijdte is algemeen (Hrb. Antwerpen, 4 september 1969, R.H.Antw., 
1970, 69). 

24. Het feit dat de duwboot aan een parastatale instelling toebehoort, 
doet geen afbreuk aan dit winstoogmerk en het hieraan verbonden af
standsrecht. Voldoende is dat de verrichting van winstgevende aard is 
(Hrb. Antwerpen, 4 september 1969, R.H.Antw., 1970, 69). Er client geen 
rekening gehouden te worden met het einddoel dat de eigenaar nastreeft 
(Van Rijn, Principes de droit commercial, II, 1143-1201). 

BEREKENING VAN DE AFSTANDSWAARDE 

25. Luidens artikel so van de Zeewet moet de afstandswaarde berekend 
worden op grond van .,de netto tonnenmaat vermeerderd met het volume 
dat, ter bepaling van de nettotonnenmaat van de bruto-tonnenmaat is 
afgetrokken voor de ruimte ingenomen door de toestellen voor de voort
beweging". Bedoelde ruimte omvat de posten .,Iicht en Iucht" en .,olie" 
niet die op de meetbrief afzonderlijk vermeld worden. De posten worden 
wel eens afgetrokken van de bruto-tonnenmaat om de netto-tonnenmaat 
te bekomen, d.i. de tonnenmaat waarop de belasting berekend wordt 
(cfr. wet van 27 augustus 1883, art. 2, gewijzigd door de wet van 29 maart 
1965, en de uitvoeringsbesluiten; zie ook in dit verband : Hrb. Ant
werpen, 26 maart 1970, R.H.Antw., 1970, 142; dit vonnis werd bevestigd 
Brussel, 14 juni 1973, R. W., 1973-1974 met een zeer belangrijke noot). 
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AFSTAND VAN HET SCHEEPSVERMOGEN, ART. 273 ZEEWET EN DE WET OP DE 
R1VIERBEVRACHT1NG 

26. In een vonnis van 24 mei 1967 beslist de rechtbank te Charleroi dat 
het woord ,binnenschip" in de zin van artikel 273 Zeewet een algemene 
betekenis heeft en niet enkel de vaartuigen omvat die de Belgische water
lopen bevaren (R.H.Antw., 1967, 459), ~ wat voor de hand ligt. Deze 
rechterlijke beslissing weerlegt ook, en terecht, de stelling volgens welke de 
wet op de Rivierbevrachting (dd. 5 mei 1936) de eigenaar van een binnen
schip zou beroofd hebben van het hem door artikel 46 e.v. Zeewet toegekend 
afstandsrecht. -

AFSTANDSPROCEDURE EN RECHTEN VAN DE SCHULDEISER 

27. Het door artikel 46, § II, 53 en 273 Zeewet beoogd doel bestaat erin 
de eigenaar in de mogelijkheid te stellen zijn schuld te voldoen. Artikel 53 
ontneemt aan de schuldeiser het recht niet om een geding aanhangig te 
maken voor de gewone rechtbanken ten einde de gegrondheid en dus ook 
het bedrag van zijn schudvordering te doen vaststellen. Het feit dat de 
schuldenaar de afstandsprocedure volgt (indienen van een verzoekschrift 
enz.) doet dus geen afbreuk aan het recht van de schuldeiser om eenvor
dering in te stellen voor de bevoegde rechtsmacht : de schuldeiser zal er 
dikwijls belang bij hebben de bij de vereffenaar aangegeven schuldvorde
ring te staven met een onbetwiste titel (in casu een gerechtelijke beslissing). 
Verwezen zij desaangaande naar een cassatiearrest van 28 augustus 1968, 
dat een einde maakt aan een oude betwisting (R.H.Antw., 1968, 442; in 
dezelfde zin : Rb. Antwerpen, 2 oktober 1969, R. W., 1969-1970, 867). 

VERZAK1NG VAN HET AFSTANDSRECHT 

28. Het feit dat de scheepseigenaar tijdens de procedure ten gronde geen 
voorbehoud maakt in verband met het door zijn schuldeiser gevorderd 
bedrag, betekent niet dat hij het afstandsrecht verzaakt (Rb. Charleroi, 
24 mei 1967, R.H.Antw., 1967, 463). Dit is vaste rechtspraak. 

AFDELING 5 

HULP EN BERGING. VERJARING 

HuLP EN BERGING 

29. Deze stof wordt behandeld in artikel 257 e.v. Zeewet (wet van 12 
augustus 1911, art. 3, waardoor het verdrag van 23 september i910 be
t:~;effende de eenmaking van de regels vcior hulp- en bergloon in onze wet
gevin~ werd opgenomen). 

Interessant is een vonnis dat op 22 maart 1972 door de Antwerpse recht
bank van koophandel geveld werd (R.H.Antw., 1972, 427 met noot I.C.). 

IOO 



Een sleepboot maakt een foutief maneuver en dreigt te kapseisen. De 
schipper van een veilig gemeerd binnenschip bemerkt- dat er op het dek 
bemanningsleden zijn die in nood verkeren. Hij snelt ter hulp, doch tever
geefs. Tengevolge van het breken van een tros wordt nu het hulpbiedend 
vaartuig door de zinkende sleepboot aangevaren en loopt schade op. De 
rechtbank kent aan het aangevaren schip een schadevergoeding toe op 
grond van artikel 1382 B.W. Nu bepaalt artikel 264 Zeewet : ,Geen loon 
is verschuldigd door de geredde personen. De redders van mensenlevens 
welke opgetreden zijn ter gelegenheid van het ongeval dat tot hulp- en 
bergingsdiensten aanleiding gaf, hebben recht op een billijk aandeel in 
het loon, aan de bergers van het schip, van de lading en van hun toe
behoren toegekend". In de noot I. C. wordt het probleem dat in deze zaak 
te berde kwam en slechts terloops in het vonnis werd aangeraakt (blz. 433, 
am. 3), scherp gesteld : ,Indien enkel de figuur van hulp en berging, eigen 
aan het zeerecht, ingeroepen kon worden, kon de Arthur R aanspraak 
maken op herstel van de geleden schade ? Redding van mensenlevens geeft 
geen aanleiding tot vergoeding (art. 264, 1° lid) en verder was er geen 
nuttig resultaat (art. 257, 2° lid)". Daar tegen dit vonnis hoger beroep 
werd aangetekend, lijkt het ons wenselijk hier niet verder op deze problema
tiek in te gaan. 

30. De maatstaven die bij de begroting van het hulploon in aanmerking 
komen, worden in artikel 263 Zeewet op beperkende wijze opgesomd. Een 
arrest kent aan de eigenaar van het hulpbiedend vaartuig een vergoeding 
van 2o.ooo gulden toe (Brussel, 25 november 1966, R.H.Antw., 1967, 
134) : dit schip was speciaal uitgerust voor hulpverlening; zonder zelf 
buitengewone risico' s te !open, pompte dit vaartuig het in nood verkerend 
schip leeg,- wat een vijftiental uren in beslag nam -, terwijl men het lek 
dichtte en de koopwaar oversloeg; bovendien bestond er geen gevaar dat 
het hulpkrijgend schip onmiddellijk zou zinken. Verder beslist het hof 
dat een verklaring opgesteld door de hulpverlener en zelfs ondertekend door 
de schipper van het bijgestane vaartuig, nog niet als bewijs van aile feiten en 
omstandigheden die daarin aangehaald worden, kan gelden. 

31. In een arrest van 18 mei 1970 van het hof van beroep te Brussel 
(R. W., 1970-1971, col. 32) wordt het aandeel van de kapitein in het hulp
loon, met inachtneming van de omstandigheden waarin er hulp geboden 
werd, op 8 % bepaald (over het voorrecht, zie nr. 7). 

32. Heeft recht op hulploon : de sleepboot die een in nood verkerend 
schip ter hulp snelt en er in slaagt te verhinderen dat het verder afdrijft, 

- in afwachting dat beter uitgeruste sleepboten het in veiligheid brengen. 
Daar het hulpbiedend schip slechts onrechtstreeks tot de redding heeft 
bijgedragen, moet het hulploon echter beperkt worden tot de herstellings
kosten die voortspruiten uit de tijdens de hulpverlening geleden schade 
(Hrb. Antwerpen, 21 januari 1971, R.H.Antw., 1971, 213). 
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33· Om recht te hebben op hulploon voor het bergen van het sleepschip, 
moet de sleepboot buitengewone diensten bewezen hebben die buiten het 
voorwerp van de sleepovereenkomst vallen (art. 259 van de Zeewet). Het 
sleepschip voor gevaren en: ongevallen behoeden, het uit een benarde situatie 
halen, het terug in het vaarwater brengen, zijn daden die de sleepboot 
normaliter moet stellen om de verbintenissen uit te voeren waartoe hij 
krachtens de sleepovereenkomst gehouden is (Hrb. Antwerpen, 27 juni 
1973, R.H.Antw., 1973, 269). 

34· Een goed gemotiveerde scheidsrechterlijke beslissing van 28 augustus 
1974 verdient onze aandacht (R.H.Antw., 1974, 239). Een vlotkraan moet 
van Bremershaven naar Antwerpen gesleept worden. Het gesleepte vaartuig 
kapseist tijdens de reis. Wij geven hier de krachtlijnen van de scheids
rechterlijke uitspraak. 

- Volgens de Belgische rechtspraak is er geen wezenlijk verschil tussen 
de begrippen ,hulp" en ,berging". Zulks ligt trouwens in de lijn van het 
verdrag van 23 september 1910 (wet van 14 september 1911). 

- Er kan geen sprake zijn van ,voortgezet slepen" wanneer het tengevolge 
van overmacht onmogelijk wordt de sleepovereenkomst verder uit te voe
ren. De sleepboot moet dan als een ,derde" beschouwd worden en kan, 
in voorkomend geval, aanspraak maken op hulploon. 

- Verder oordelen de scheidsrechters, - en daarin ligt ons inziens de 
originaliteit van hun uitspraak~, dat de geboden hulp een nuttig resultaat 
heeft bereikt omdat het wrak tot aan de monding van de Ems kon gebracht 
worden, waardoor verhinderd werd dat het verder afdreef, volledig ver
loren ging, een gevaar vormde voor de scheepvaart en de aansprakelijkheid 
van de eigenaar meebracht, en omdat men het vaartuig zonder de aldus 
geboden hulp achteraf niet zo gemakkelijk had kunnen bergen. 

VERJARING (ART. 270, LID 7 ZEEWET) 

35· Naar luid van artikel 270, zevende lid, verjaren de eisen tot betaling 
van wat noodzakelijk was voor het uitrusten en het bevoorraden van het 
schip, een jaar nadat deze leveringen gedaan werden. Deze korte verjaring 
steunt niet op een vermoeden van betaling : de wetgever beoogde immers 
een soepele en snelle afwikkeling van de in artikel 270 opgesomde be
twistingen (de Romeinse rechtsgeleerden stonden er reeds op dat zeevaart
zaken ,levatis -vel is" afgehandeld werden !). De dies a quo van deze ter)llijn 
is de dag waarop de leveringen gedaan worden en niet het ogenblik waarop 
zij aanvaard werden (Hrb. Gent, 10 juni 1974, R.H.Antw., 1974, 262). 

36. Voor de verjaring verwijzen wij ook naar nr. 64 e.v. van dit overzicht. 
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HooFDSTUK II 

ZEEBEVRACHTING 

AFDELING I 

DE BEVRACHTINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN 

WIE MOET DE AVER1JVORDERING 1NSTELLEN? 

37· Krachtens artikel 89 van de Zeewet is alleen de cognossementshouder, 
- of de in zijn rechten gesubrogeerde ladingassuradeuren -, gerechtigd 
de averijvordering in te stellen. Een aantal vonnissen brengen dit beginsel 
in herinnering (zie o.m. Hrb. Antwerpen, 4 mei 1973, R.H.Antw., 1973, 
243; Hrb. Antwerpen, 9 november 1972, R.H.Antw., 1973, 225); 

Verrassend is dan wel een arrest dat op 3 maart 1972 door het hof van 
beroep te Brussel werd geveld (R.H.Antw., 1973, 446). Het cognosse
ment was aangeboden door een expediteur die als commissionair handelde, 
d.w.z. voor rekening van zijn opdrachtgever, doch in eigen naam. Deze 
expediteur was dus cognossementshouder, maar had zelf uiteraard geen 
schade geleden. Tach werd de eis die door de in de rechten van de opdracht
gever gesubrogeerde assuradeuren werd ingesteld, toelaatbaar verklaard 
daar ,geen wettekst de in werkelijkheid door verlies of averij van de ver
voerde koopwaar benadeelde partij belet een actie tot vergoeding in te 
spannen tegen de zeevervoerder, zodat in strijd met het opgeworpen middel, 
de eis van de in de rechten van de bestemmeling gesubrogeerde verzekeraars 
tegen Hellenic Lines ontvankelijk is". 

Een vonnis van de Antwerpse rechtbank van koophandel van 4 september 
1973 (R.H.Antw., 1973, 360) past artikel 89 op correcte wijze toe. De 
averijvordering werd hier ingesteld door de cognossementshouder zelf : 
een expediteur die in eigen naam was opgetreden. De rederij droeg de 
exceptie van niet-toelaatbaarheid voor, hierbij aanvoerend dat de cognosse
mentshouder zelf geen schade had geleden en derhalve geen ,belang" 
zou hebben. Hierop antwoordde de rechtbank terecht dat het recht om 
de averijvordering in te stellen uitsluitend aan de cognossementshouder 
toekomt zodat zelfs niet moet nagegaan worden of hij wel schade heeft 
geleden. Zijn ,belang",- in de betekenis die dit woord in bet gerechtelijk 
recht heeft , bestaat er precies in dat hij als cognossementshouder de 
uit dit document voortspruitende rechten mag uitoefenen. 

SUBROGATIE VAN DE LADINGASSURADEUREN 

38. Goederen werden beschadigd ex zeeschip gelost en moesten naar de 
fabriek van de verkoper teruggestuurd worden om de nodige herstellingen 
te ondergaan. De herstellingskosten werden door de ladingassuradeuren 
rechtstreeks aan de verkoper betaald. Deze verzekeraars stelden achteraf 
de averijvordering in tegen de zeevervoerder en legden een subrogatoire 
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kwijting over waaruit bleek dat zij in de rechten van de cognossements
houder, in casu de koper van de goederen, getreden waren. De verweerder 
betwistte echter dat zij in de rechten van de cognossementshouder ge
subrogeerd waren en voerde hierbij aan dat zij de verkoper vergoed hadden. 
Deze zienswijze werd, terecht, niet gedeeld door de rechtbank : ,dat client 
aanvaard dat, wanneer de assuradeuren de kosten van herstelling recht
streeks aan de verkoper, die C.I.F. verkocht, betaalden, zij deze betaling 
deden voor rekening en ter ontlasting van de drager van het cognossement", 
Hrb. Antwerpen, 3 september 1974, The Alliance Assurance Cy. Ltd. 
t. Egan Wesch, s.I. Annaba (onuitg.). 

ART1KEL 89 EN COGNOSSEMENTEN AAN ORDER 

39· Wie slechts detentor is van een aan order opgemaakt cognossement, 
mag geen aanspraak maken op het recht op aflevering van de goederen of 
op het correlatief recht om de avrijvordering in te stellen. Niettemin kan 
de zeevervoerder niet betwisten dat de eisende partij de hoedanigheid 
van cognossementshouder bezit, wanneer hij wist dat deze laatste het 
cognossement aanbood voor rekening van de firma aan wier order dit 
document was uitgeschreven, de goederen in ontvangst nam, opsloeg, enz. 
en het ontbreken van een rugtekening aan een verzuim te wijten was 
(Brussel, 27 januari 1967, onuitg.; het cassatieberoep werd verworpen door 
arrest van 6 juni 1969, Pas., 1969, I, 902). 

DAGTEKEN1NG VAN HET COGNOSSEMENT 

40. Het uitgeven van een geantidateerd cognossement maakt een fout uit. 
De cognossementshouder die hierdoor schade lijdt, client derhalve door de 
zeevervoerder vergoed te worden (Hrb. Antwerpen, 2 april 1970, R.H. 
Antw., 1973, 133, met verwijzing naar rechtspraak en rechtsleer : Wildiers, 
le cognossement maritime, nr. 23; Smeesters en Winkelmolen, I, nr. 427 
en 433; Heenen, Vente et commerce maritime, nr. 191 en 192; Radisic, 
Date du connaissement et commerce maritime, nr. 62 en 104). 

0NBEKENDHEIDSBEDINGEN 

41. In krachtens charterpartijen uitgegeven cognossementen vindt men 
dikwijls het beding : ,quality, condition and measures unknown". Ten on
rechte werd, met betrekking tot tekorten, gevonnist dat deze clausule tot 
aansprakelijkheidsontheffing leidt (Hrb. Antwerpen, 13 juni 1967, R.H. 
Ant., 1971, sr); zij keert de bewijslast slechts om. 

Artikel ro van de New Belgian Wood Charter legt op de kapitein de ver
plichting een restrictieve clausule op het cognossement aan te brengen 
wanneer de ten vervoer aangeboden koopwaar uiterlijk niet in goede staat 
verkeert, en, indien hij daartoe verhinderd is, protest aan te tekenen voor 
een notaris en de bevrachter hiervan, nog v66r het verlaten van de laad-
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haven, per telegram op de hoogte brengen. Een vonnis beslist dat de zee
vervoerder zich ten onrechte op de clausule ,quality, condition and measure 
unknown" beroept (Hrb. Antwerpen, IO november I972, R.H.Antw., 
I973, I47); dit beding werd trouwens tegengesproken door de cognosse
mentsvermelding ,shipped in good order" en kan in geen geval als een gel
dige restrictieve clausule beschouwd worden : de kapitein heeft immers 
tot plicht de uiterlijke staat en gesteldheid van de goederen in het cognosse
ment te beschrijven. In verband met de New Belgian Wood Charter, 
zie nr. s6. 

,SHIPPED ON DECK AT SHIPPER's RISK" 

42. Dit beding betekent niet dat de zeevervoerder ontheven is voor schade 
die de op dek geladen goederen oplopen maar wel dat de ontvanger moet 
bewijzen dat de schade tijdens de zeereis ontstond en haar oorzaak vindt 
in een feit dat de aansprakelijkheid van de zeevervoerder meebrengt 
(Hrb. Antwerpen, IO november I972, R.H.Antw., I973, I47). 

CoMMISSIONAIR OF LASTHEBBER ? 

43· Wie een bevrachtingsovereenkomst sluit ,as charterers agent'' en tekent 
,,for and on behalf of the charterers as per authority" zonder de identiteit 
van zijn opdrachtgevers te onthullen, handelt als commissionair. De com
missionair handelt inderdaad voor rekening van een derde, doch in eigen 
imam ; de lasthebber treedt ook op voor andermans rekening, maar stelt 
de rechtshandeling in de naam van zijn opdrachtgever. Het feit dat de 
bevrachter de naam van zijn opdrachtgever niet weigerde mede te delen 
en dat hij diens identiteit na de contractsluiting ontsluierde, doet geen 
afbreuk aan zijn hoedanigheid van commissionair (Hrb. Antwerpen, 
3 mei I972, R.H.Antw., I972, 360 met verwijzing naar Brussel, I7 februari 
en I4 mei !966, R.H.Antw., I966, 315 en Van Rijn, III, § I790). 

COMMISSIONAIR OF VERVOERDER ? 

44· Vermeldenswaard is ook een vonnis dat op 28 juni I973 door de 
rechtbank van koophandel te Antwerpen geveld werd (R.H.Antw., I973. 
273). 

Een in het expeditiewezen veel voorkomende praktijk is het opstellen 
van twee charterpartijen. 

- De eerste charterpartij sluit de expediteur met zijn opdrachtgever; 
zij houdt een ,,free-out" clausule in. 

- Bovendien sluit de expediteur een charterpartij met de scheepseigenaar 
volgens de ,,free-in-and-out terms". 

Door aldus te handelen boekt hij winst op de vracht. Wij sluiten aan bij 
de zienswijze van de rechtbank volgens welke het expeditiebedrijf in derge
lijk geval als vervrachter optreedt. Eerstgenoemde charterpartij was trou-



wens getekend ,for and on behalf of the owners". De expediteur zou anders 
de voorzorg genomen hebben slechts ,as agent" te tekenen of ,as agent 
and not-responsible mandatory only", - zoals tussenpersonen plegen te 
doen. 

Een analoge zaak werd op 6 april 1972 door het hof van beroep te Brussel 
beslecht (R.H.Antw., 1972, 324). De firma die in eigen naam met een rederij 
onderhandelt, de naam van het schip slechts bekend maakt wanneer zijzelf 
definitief geboekt heeft, aan haar opdrachtgever geen commissieloon aan
rekent maar wel een vracht, winst tracht te boeken op het verschil tussen 
de vracht die zij betaalt en degene die zij ontvangt, de koopwaar zelf op
roept, bedingt dat de cognossementen door haar bemiddeling zullen aan
geboden worden enz., heeft niet de hoedanigheid van commissionair maar 
wel van vervoerscommissionair, - aldus het hof. Hieruit volgt dat deze 
firma persoonlijk aansprakelijk is voor de schade die haar opdrachtgever 
lijdt tengevolge van de omstandigheid dat de reder contractbreuk pleegt. 

DISCREPANTIE TUSSEN CHARTERPARTIJ EN COGNOSSEMENT 

45. Soms stemmen de cognossementsclausules niet overeen met de be
dingen van de charterpartij. Dit is vaak een bron van moeilijkheden. Een 
Antwerps scheidsgerecht diende dergelijk probleem op te lossen (23 sep
tember 1969, R.H.Antw., 1969, 491). Ten gevolge van een staking van 
het sluispersoneel van de St. Laurence in juni 196~ had een schip ver
traging: Voor de hietu:it- voortvloeiende schade wou de rederij-eigenares, 
- die het schip in reisbevrachting gegeven had -, door haar mede
contractant vergoed worden. De exploitatie van het schip geschiedde ver
der in vast lijnverband. Artikel 25 van de tussen de scheepseigenaar en de 
reisbevrachter gesloten charterpartij kende aan deze laatste het recht toe 
eigen cognossementsformulieren te gebruiken. Een cognossementsclausule 
bepaalde dat de vervoerder of de kapitein in geval van staking, ten opzichte 
van de ladingbelanghebbenden, het recht hadden de goederen te lossen 
of af te leveren in een andere haven dan diegene die in dit vervoersdocu
ment als loshaven werd vermeld. Zich beroepend op deze clausule, deelde 
de scheepseigenares-vervrachter mede dat zij de koopwa,ar in Montreal 
of in een andere beschikbare haven zou lassen indien de bevrachter niet 
bereid was haar voor de stilligschade een vergoeding van 1.300 dollar per 
dag uit te keren. De partijen kwamen tot volgend akkoord : zij stelden het 
bedrag van deze vergoeding voorlopig vast maar het geschil zou aan een 
scheidsgerecht onderworpen worden. De aangestelde scheidsrechters 
dienden dus te onderzoeken of de rederij-eigenares zich op genoemde 
cognossementsclausule kon beroepen. De uitspraak luidde als volgt : de 
tussen vervrachter en bevrachter bestaande rechtsverhouding wordt uit
sluitend door de charterpartij beheerst. In deze charterpartij kwam een 
beding voor luidens hetwelk de vervrachter in geval van staking gerechtigd 
was de koopwaar in een andere haven te lossen. Bovendien had men 
de ,General Strike Clause" van de gedrukte tekst doorgehaald en vervan-
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gen door getikte clausules volgens welke het tijdverlies dat bij het laden 
en het lassen door een staking veroorzaakt wordt, niet in de laad- en los
tijd begrepen is. Hieruit moet men a fortiori afleiden dat de vertraging 
veroorzaakt door een tijdens de reis uitbrekende staking, een risico vormde 
dat in onderhavig geval door de vervrachter diende gedragen te worden. 

Het scheidsgerecht oordeelde dat de rechtsverhouding die tussen de 
cognossementshouder en de bevrachter bestaat, in principe door het .cog
nossement beheerst wordt, wijl de rechtsverhouding die tussen de ver
vrachter en de bevrachter bestaat geregeld wordt door de tussen hen ge
sloten charterpartij. Deze zienswijze is juist voor zover zij op deze wel
bepaalde zaak betrekking heeft. Ons dunkt dat zij nochtans geen algemeen 
geldend beginsel mag inhouden. Voor Smeesters en Winkelmolen is het 
cognossement als het ware de laatste ,stand" van het contract : .zelfs 
tussen vervrachter en bevrachter zouden de clausules ervan voorrang heb
ben op de charterpartij (I, nr. 43 I). Op de andersluidende beslissingen wordt 
door deze auteurs kritiek uitgeoefend (cfr. Brussel, I5 juni I9IO, Le droit 
maritime, I9II, 376). Hun eindbesluit luidt echter : ,Toute la question 
revient done a une question d' intention". In de juist besproken Nahariya
case hadden de partijen zeker niet de bedoeling van de charterpartij af te 
wijken : de exploitatie van het schip geschiedde in lijnverband; de cognos
sementen dienden dus voor de uitvoering van de contracten die de be
vrachter bij de exploitatie van de lijn met de vele inladers of, juister, onder
bevrachters sloot. 

Een arrest van het hof van beroep te Brussel verdient hier onze aandacht 
(2 november I972, E. T.L., I972, 287). De bevrachting geschiedde volgens 
de regels van de bekende ,owner's responsibility clause" der Gencon char
terpartij. De cognossementen, - die door de bevrachter werden aange
boden -, bevatten daarentegen een ,paramount clause" die de toepassing 
van de Haagse regels bedong. Het hof besliste dat dit beding van rechts
keuze het niet mocht halen op de aansprakelijkheidsregeling der charter
partij daar het slechts tot doel heeft er de eventuele derde cognossements
houders aan te herinneren dat zij bij een vervoer naar een Belgische haven 
aanspraak mogen maken op de bescherming van artikel 9 I van de Belgische 
Zeewet. 

Is DE COGNOSSEMENTSHOUDER GEBONDEN DOOR HET SCHEIDSRECHTERLIJK 

BEDING VAN DE CHARTERPARTIJ ? 

46. Wanneer de cognossementshouder zich met de bevrachter vereenzel
vigt (zie in dit verband nr. 72 e.v.), is hij uiteraard gebonden. Is hij echter 
een ,derde houder", dan kan geen algemeen geldend antwoord gegeven 
worden en moet men elk geval afzonderlijk beschouwen. De bewoordingen 
van de ,arbitration clause" zelf leggen veel gewicht in de schaal : stel dat 
de charterpartij-clausule bepaalt dat aile geschillen tussen vervrachter en 
bevrachter voor een scheidsgerecht moeten gebracht worden; dergelijk 
beding bindt de cognossementshouder niet. Vanzelfsprekend moet men 
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ook nagaan of het cognossement wel naar de charterpartij verwijst : zo is 
het in Engeland vaste rechtspraak dat het scheidsrechterlijk beding aan de 
cognossementshouder slechts dan tegenstelbaar is wanneer het cognosse
ment naar de charterpartij verwijst en hierbij uitdrukkelijk vermeldt : 
,including arbitration clause" (Carver, British Shipping Laws, Boek 2, 

Carriage by sea, deel I, nr. 425). 

Maar indien de derde cognossementshouder de bescherming van de Haagse 
regels geniet, moet de ,arbitration clause" bovendien beantwoorden aan 
de vorm- en grondvereisten die de rechtspraak voor de geldigheid van 
dergelijke bevoegdheidsbedingen stelt (zie uitvoerig nr. 77). Vormvoor
waarde : de ,jurisdiction clause" moet gepaard gaan met een beding van 
wetskeuze waarin op ondubbelzinnige wijze naar artikelgr van de Belgische 
Zeewet verwezen wordt. Grondvoorwaarde : met redelijke zekerheid moet 
vaststaan dat de bevoegd verklaarde rechtsmacht door deze wetskeuze 
zal gebonden zijn en artikel gr zal toepassen met inachtneming van de 
Belgische rechtspraak en van de Belgische rechtsleer. Een vonnis van 
r oktober rg66 (Hrb. Antwerpen, R.H.Antw., rg67, 240) past deze begin
selen toe op de ,arbitmtion clause" : de vervoerder, - die tegelijker .ijd 
de verkoper was van de goederen -, wierp de exceptie van onbevoegdheid 
ratione loci op, hierbij aanvoerend dat de koop-verkoopovereenkomst 
in een scheidsrechterlijk beding voorzag; de rechtbank oordeelde dat de 
verweerder zich in zijn hoedanigheid van vervoerder niet op deze clausule 
kon beroepen daar zij de toepassing van artikel gr niet bedong. Zoals 
sub nr. 77 uitvoerig betoogd, worden, - met betrekking tot een door het 
Brussels cognossementsverdrag beheerst vervoer -, alle bedingen die aan 
vreemde rechtsmachten bevoegdheid toekennen, thans nietig verklaard : 
na de Travestein- en de Ganymedes-zaak begon men inderdaad te beseffen 
dat de vereiste zekerheid steeds ontbreekt. Rekening houdend met de ken
tering die zich aldus in de rechtspraak voordeed, kunnen wij besluiten dat 
bedingen die vreemde scheidsgerechten bevoegd verklaren, nietig zijn, -
steeds in de veronderstelling dat de cognossementshouder zich op artikelgr 
kan beroepen. 

Tenslotte kunnen wij nog even stilstaan bij een arrest van het hof van 
beroep te Brussel (4 oktober rg68, R.H.Antw., rg68, 453) luidens hetwelk 
het scheidsrechterlijk beding dat in de tussen reisvervrachter en reis
bevrachter gesloten overeenkomst voorkomt, enkel deze partijen bindt 
en niet tegenstelbaar is aan derden tenzij deze laatsten hier op ondubbel
zinnige wijze over akkoord gingen. Het cognossement verwees nochtans 
naar deze charterpartij : , This shipment is carried pursuant to all the Terms, 
Conditions and Exceptions of the Charter-Party dated . . . including the 
Arbitration Clause of the New York Producer Exchange" (zie het vonnis 
a quo van ro april rg67, R.H.Antw., rg67, 355). Krachtens de charter
partij dienden de geschillen gerezen tussen ,owners" en ,charterers" voor 
een scheidsgerecht gebracht te worden. Het feit dat de cognossements
houder de juist aangehaalde clausule zonder protest aanvaard heeft, be-
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tekent nog niet dat hij het goed vond dat ook de geschillen waarbij hij 
zelf betrokken is, door dit scheidsgerecht zouden beslecht worden, -
aldus het hof. In dezelfde zin : Hrb. Antwerpen, 4 oktober 1966, R.H. 
_Antw., 1967, 249· 

KAN DE DERDE COGNOSSEMENTSHOUDER Z1CH SOMS OP EEN CHARTERPARTIJ 

BEROEPEN? 

47· In een vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent (8 januari 
1974, R.H.Antw., 1974, 74) wordt enerzijds beslist dat artikel 89 van de 
Zeewet slechts betrekking heeft op averijvorderingen en, anderzijds, dat 
de derde cognossementshouder zich slechts op de voorwaarden van de 
charterpartij kan beroepen die uitdrukkelijk in zijn voordeel zijn bedon
gen, - zelfs wanneer het cognossement het beding ,other conditions as 
per charterparty dated ... " bevat -, tenzij uit een bijzondere overeenkomst 
blijkt dat de rechten van de charterpartij aan hem werden overgedragen. 
De cognossementshouder trachtte in feite rechten te putten uit de ,Grab 
discharging clause" die in de charterpartij voorkwam en krachtens welke 
,de vervrachter waarborgt dat zijn schip geschikt is voor de Iossing met 
grijpers en geen lading mag ingeladen worden in ruimen of andere afdelin
gen welke voor grijpers niet gemakkelijk toegankelijk zijn ·en, zoniet, aile 
buitengewone kosten en/of tijdverlies die de normale lossingskosten met 
grijpers te boven gaan, voor rekening van de bevrachter zijn", - aldus 

. het vonnis. Om door de zeevervoerder vergoed te worden voor deze extra
kosten beriep de cognossementshouder zich op dit ,grijpersbeding". Om 
vermelde redenen werd zijn eis afgewezen ; de rechtbank oordeelde dat 
een beding ten behoeve van een derde veronderstelt dat de begunstigde 
ofwel nominatim wordt aangewezen, ofwel aan de hand van de overeen
komt kan bepaald worden. 

LINER TERMS 

48. De uitdrukking ,liner terms" betekent dat de goederen vervoerd 
worden volgens de bepalingen van de cognossementen der scheepvaartlijn. 
Hierin staat er doorgaans dat het schip niet hoeft te wachten als de goederen 
niet kunnen geladen worden (bv. opeenstapeling van de koopwaar ten
gevolge van een havenstaking). De zeevervoerder mag ze dan op l.et 
volgend schip laden (Brussel, II mei I967, R.H.Antw., I967, 420). 

Over de zoveel gebezigde uitdrukking ,liner terms" bestaat er slechts 
een schaarse rechtsliteratuur. Een merkwaardige beslissing van de voor
zitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zitting houdend 
in kort geding, verdient daarom onze aandacht (I8 december I974• R.H. 
Antw., I974, 446). Beslist werd dat de kapitein niet gerechtigd is in het 
cognossement een demurrage-clausule in te lassen wanneer de charter
partij hem ertoe verplicht ,Owners Liner Bills of Lading" uit te geven. 
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Het bedingen van een schadevergoeding voor overligdagen tast de essentie 
zelf van de liner terms-bevrachting aan. Wanneer de verscheper liner 
terms-cognossementen opmaakt volgens de tekst die door de ,Baltic 
and International Maritime Conference" goedgekeurd werd, begaat de 
kapitein die ze weigert te ondertekenen, een feitelijkheid waaraan de 
voorzitter van de rechtbank een einde kan stellen door de afgifte te bevelen 
van de cognossementen die door de verscheper werden opgemaakt. Zie 
in verband met liner terms : 
- Bes, J., Chartering and shipping termes, zesde uitgave, blz. 2r. 
- Schaps-Abraham, Das Deutsche Seerecht, dl. II, § 6o4 e.v. 

OvERMACHT 

49· Kart v66r de verscheping krijgt de bevrachter uitvoerverbod en worden 
zijn vergunningen ingetrokken. Dit levert een grand van overmacht op 
(Brussel, 2 december 1971, R.H.Antw., 1971, 214). De Verenigde Staten 
hadden dit uitvoerverbod opgelegd daar zij over de juiste bestemming van 
de koopwaar nadere inlichtingen wensten in te winnen. De bevrachter 
had dus geen enkele fout begaan. Het hof verwierp de stelling dat deze 
maatregelen hun oorzaak vonden in contracten die met derden gesloten 
werden. Als vis maior werd beschouwd : ,dat een onverwachte beslissing 
van de bevoegde overheid, waarmede geen fout van de bevrachter ver
band kon houden, het inladen en het uitvoeren uit de U.S.A. volstrekt 
onmogelijk had gemaakt" (idem). Principieel sluiten wij aan bij deze ziens
wijze : door het uitvoerverbod was het niet mogelijk de goederen te ver
schepen : indien de bevrachter inderdaad geen fout beging, was er over
macht. Of de bevrachter zich in onderhavig geval aan geen fout bezondigd 
heeft, is echter een andere vraag : de reden waarom het uitvoerverbod 
werd uitgevaardigd, lag precies in het feit dat de bevrachter ervan verdacht 
werd handel te drijven met Cuba. Water ook van zij, in rechte is de moti
vering van het arrest niet voor kritiek vatbaar. 

HALVE VRACHT 

so. Artikel 120 Zeewet bepaalt o.m. : ,Wanneer hij (de bevrachter), 
zonder iets te hebben ingeladen, de reis verzaakt v66r het vertrek, betaalt 
hij aan de kapitein als vergoeding de helft van de vracht die bij de charter
partij was overeengekomen voor de gehele lading die hij moest verrichten". 
Beslist werd dat de halve vracht een door de wet vastgestelde, forfaitair 
en vaste schadevergoeding vormt waarvan de laad-, stuw- en loskosten 
niet mogen afgetrokken worden (Hrb. Antwerpen, 22 november 1967, 
R.H.Antw., 1968, 274). Dat de bevrachter een vervangingsvracht had 
kunnen vinden of zelfs gevonden heeft, doet niets terzake (zie vorig over
zicht, nr. 10). 

,ONE SAFE PORT ALWAYS AFLOAT" 

51. Het vonnis dat op 7 februari 1966 door de Antwerpse rechtbank van 
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Koophandel geveld werd (R.H.Antw., 1966, 246; in ons vorig overzicht 
besproken), is door het hofbevestigd (Brussel, 17 oktober 1968, R.H.Antw., 
1968, 467). Het kwam erop aan te weten of de Antwerpse haven wel een 
,safe port" is voor schepen waarvan de diepgang 32 voet bedraagt. Zowel 
het hof als de eerste rechter stelden vast dat de haven voor dit soort schepen 
niet onveilig was en dat de door het schip geleden schade geen andere 
oorzaak had dan de fouten die door bemanning en dokloodsen gepleegd 
werden. Wij kunnen het hof niet helemaal volgen wanneer het voorhoudt 
dat het vaartuig steeds ,afloat" is gebleven zoals zulks in de charterpartij 
bepaald werd en dat ,dus ten opzichte der bepaalde verplichting steeds 
drijvend te blijven, onverschillig is dat in de dichte nabijheid van de plaat
sen waarover werd gemaneuvreerd, onvoldoende diepten bestonden, zoals 
achteraf door de deskundige gepeild werd, vermits die ondiepten het schip 
niet belet hebben te drijven". Voor zover zij op de oorzaken van het ongeval 
betrekking heeft, is deze beschouwing juist. 

AANWIJZING VAN DE AANLEGPLAATS IN DE CHARTERPARTIJ 

52. Wanneer in een reischarterpartij bedongen wordt dat het schip in een 
bepaalde haven slechts op een enkel ,safeberth" mag aanleggen, heeft de 
vervrachter het recht te weigeren op een andere plaats aan te meren 
(Scheidsr. besliss., 20 januari I973, R.H.Antw., I973, 9). 

, ... AND BEING SO LOADED, THE VESSEL SHALL PROCEED TO ... OR SO NEAR 

THERETO AS SHE MAY SAFELY GET AND LIE ALWAYS AFLOAT AND THERE DELIVER 

THE CARGO" 

53· Een vonnis legt deze charterpartij-clausule als volgt uit : de bevrachter 
waarborgt de veiligheid van de bestemmingshaven niet; de clausule be
tekent enkel dat de vervrachter daar zal aanleggen indien hij de plaats 
zonder gevaar kan bereiken en er steeds ,afloat" kan blijven; is dit niet 
het geval, dan zal hij in de dichtstbijgelegen haven mogen aanmeren (Hrb. 
Antwerpen, IS februari 197I, R.H.Antw., I97I, 442). Men vergelijke 
met wat gezaghebbende auteurs over deze clausule schrijven : Best, J., 
Chartering en shipping terms, biz. I3 : ,In order to prevent a vessel from 
being ordered to proceed to a berth where she cannot load or discharge 
without touching the ground or which can only be reached safely after 
discharging part of the cargo into lighters or which can only be reached 
with spring tide, the so-called always-safely-afloat-clause is inserted in 
the charter-party"; Carver, British Shipping Laws, Boek 3, Carriage 
by sea, II, nr. 992 : ,Words like always afloat may operate as a condition 
of the shipowner's obligation to carry the goods to the agreed destination". 

,WEATHER WORKING DAYS" EN ,.WORKING DAYS WEATHER PERMITTING" 

54· In een charterpartij vindt men volgend beding : ,per weather working 
day of 24 consecutive hours". Gezien de algemene reikwijdte van de be
woordingen ,weather working days" put de bevrachter in deze clausule het 

III 



recht tijdens elke volledige werkdag van 24 uren te laden of te lassen, tenzij 
de weersomstandigheden dit niet toelaten. Men hoeft dus niet nate gaan 
of de bevrachter nachtwerk zou verricht hebben indien het weer beter was 
geweest. De ,regenuren" die buiten de normale werkuren vallen, schorsen 
de laad- of lostijd. 

Krachtens de clausule , weather permitting" daarentegen is de bevrachter 
verplicht het laden of het lassen binnen de bedongen termijn uit te voeren. 

In voorkomend geval client hij een dubbel bewijs te leveren. Hij moet 
aantonen dat de aangevoerde weersomstandigheden het werken onmogelijk 
maakten. Maar hij client bovendien te bewijzen dat hij wel degelijk zou 
gewerkt hebben indien het beter weer was geweest (Scheidsr. besliss., 
20 januari 1973, R.H.Antw., 1973, 9). 

,TIME LOST IN WAITING FOR BERTH TO COUNT AS LOADING TIME" 

55· Deze clausule komt voor in Gencon charterpartijen. De wachttijd 
loopt zonder onderbreking vanaf de aankomst van het schip tot het ogen
blik waarop het naar de bedongen aanlegplaats verhaald wordt, - zonder 
dat een ,notice of readiness", die immers het vertrekpunt van de ligtijd sensu 
stricto beinvloedt, of een inmorastelling noodzakelijk zijn (Hrb. Gent, 
7 maart 1972, R.H.Antw., 1972, 83 met verwijzing naar een rijke rechtsleer 
en rechtspraak). Het gaat hier niet om overligtijd (demurrage) maar om een 
risicoregeling krachtens welke de bevrachter de gevolgen van dit soort 
tijdverlies moet dragen, zelfs indien de wachttijd aan overmacht te wijten 
is, - tenzij de vervrachter hier natuurlijk schuld aan heeft. In dezelfde 
zin : Scheidsr. besliss., 20 januari 1973, R.H.Antw., 1973, 9· 

Steeds in verband met de Gencon charterpartij zij nog verwezen naar een 
scheidsrechterlijke beslissing (3 december 1965, E. T.L., 1965, 1220) die 
twee twistpunten beslecht : 

r) de wachttijd (,time waiting for berth") loopt vanaf de aankomst van het 
schip tot het ogenblik waarop het op de laad- of losplaats aanlegt; rust- en 
feestdagen schorsen deze termijn niet; 

2) de laad- en lostijd loopt vanaf het door partijen bedongen tijdstip na 
betekening van de ,notice of readiness"; maar indien er reeds v66r di
tijdstip geladen of gelost wordt, is het beginpunt van de termijn het ogen
blik waarop men begint te laden of te lassen; slechts de werkelijk gebruikte 
tijd moet nochtans van laad- of lostijd worden afgetrokken. 

NEw BELGIAN WooD CHARTER (ART. 10) 

56. Deze charterpartij werd herhaaldelijk gewijzigd. Over artikel 10 van 
de New Belgian Wood Charter werden heel wat procedures gevoerd. 
Luidens deze bepaling heeft de kapitein tot plicht v66r notaris te protesteren 
en de bevrachter nog v66r het vertrek van het schip telegrafisch te verwitti
gen wanneer hij merkt dat de te verschepen goederen beschadigd zijn. 
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Vraag is dan of de vervoerder voor preshipment damage kan aangesproken 
worden wanneer hij deze voorschriften niet heeft nageleefd. De rechtspraak 
schijnt hier over het algemeen bevestigend op te antwoorden (Brussel, 
10 november 1961, ].Port.Antw., 1962, 57; Brussel, 29 december 1963, 
].Port.Antw., 1964, 309; Brussel, 26 april 1973, R.H.Antw., 1973, 114; 
Hrb. Antwerpen, 21 november 1962, Prov. Ins. Cy. t. Kapitein Stein
bergen, onuitg.; Hrb. Antwerpen, 5 september 1972, N.V. Houtinvoer 
Van Regenmortel t. Kapitein Schulze, onuitg.; Hrb. Antwerpen, 12 mei 
1971, R.H.Antw., 1971, 339; Hrb. Antwerpen, 10 november 1972, R.H. 
Antw., 1973, 147; Vergelijk : Hrb. Antwerpen, 3 mei 1973, R.H.Antw., 
1973, 185; Zie ook nr. 41). 

,FREE IN" EN ,FREE OUT" 

57· De betekenis van dit beding voor de cognossementshouder die zich 
op de Haagse regels mag beroepen, wordt in nr. 88 onderzocht. Hier 
beschouwen wij enkel de verhouding vervrachter-bevrachter. 

Welk is de reikwijdte van de F.I.O.-clausule? ,Free-in" betekent dat de 
kosten die met het laden gepaard gaan, ten laste van de bevrachter komen. 
Met ,free-out" wordt bedoeld dat de kosten die aan het lossen verbonden 
zijn, door de ontvanger moeten gedragen worden. Dit houdt enerzijds in 
dat de vervoerder niet aansprakelijk is voor schade die haar oorzaak vindt 
in het feit dat deze verrichtingen gebrekkig uitgevoerd werden, en, ander
zijds, dat de cognossementshouder, - die de goederen krachtens de 
,free-out" -clausule in het scheepsruim ontvangt -, nog v66r het ontstuwen 
van de goederen moet protesteren wanneer hij verlies of averijen vaststelt. 

Reserves die geformuleerd werden nadat de goederen op de kaai geplaatst 
waren, hebben onder de gelding van een F.O.-beding geen uitwerking 
(Hrb. Antwerpen, 10 november 1972, R.H.Antw., 1973, p. 147; Hrb., 
3 mei 1973, R.H.Antw., 1973, 185). Dit is een gevestigde rechtspraak. 
Maar wanneer de cognossementshouder de bescherming van de Haagse 
regels geniet en de zeevervoerder derhalve verantwoordelijkheid blijft 
dragen voor de losverrichtingen, spreekt het vanzelf dat het voorbehoud 
moet gemaakt worden op het ogenblik van de ontvangst, in de juridische 
betekenis van het woord (d.i. v66r of bij het aftekenen van het ontvangst
bewijs). 

GENCON CHARTERPARTIJ. ,OWNER'S RESPONSIBILITY CLAUSE" 

58. De tekst van dit beding luidt als volgt : ,Owners are to be responsible 
for loss and for damage to the goods ... only in case the loss, damage ... 
has been caused by the improper or negligent stowage of the goods, unless 
stowage performed by shippers or their stevedores or servants". Het 
woord ,stowage" moet hier ruim opgevat worden. Bedoeld wordt niet aileen 
het neerleggen van de goederen in het ruim maar eveneens het sjorren en 
het vasthechten (Hrb. Antwerpen, 28 juni I973. R.H.Antw., I973, 273). 
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Krachtens deze clausule gaat de zeevervoerder zelfs vrijuit wanneer hij 
de door de bevrachter slecht uitgevoerde schoring goedkeurde (Hrb. 
Antwerpen, 28 juni 1973, R.H.Antw., 1973, 273). 
Deze bekende clausule bepaalt verder dat de vervrachter ook aansprakelijk 
is voor schade die haar oorzaak vindt in een ,personal want of due diligence 
on the part of the Owners or their Manager to make the vessel in all respects 
seaworthy and to secure that she is properly manned, equipped and 
supplied ... ". Hieruit volgt dat hij niet aansprakelijk is voor schade die de 
scheepsleiding veroorzaakt heeft door op een onoordeelkundige wijze te 
ventileren. Ook moet de bevrachter, om in zijn verhaal te slagen, bewijzen 
dat de vervrachter zich aan een ,personal want of due diligence" bezon
digd heeft : de bewijslast rust op hem (Brussel, 2 november 1972, E. T.L., 
1973. 287). 
Een voorbeeld van een fout die bij het zeewaardig maken van het schip 
gepleegd wordt, vinden wij in een vonnis van de Brugse rechtbank van 
koophandel (15. januari 1974, E. T.L., 1974, 130) : over een laag gelegen 
en vlug overspoeld gedeelte van het luik had men slechts een enkel dekzeil 
geschalkt. 

VooRBEHoun 

59· Krachtens artikel 59 Zeewet draagt de kapitein de verantwoordelijk
heid voor de hem toevertrouwde goederen en moet derhalve bewijzen dat 
hij zijn · verbintenissen heeft uitgevoerd (Hrb. Antwerpen, 24 .oktober 
1973, E. T.L., 1974, 136). Deze wetbepaling poneert inderdaad het beginsel 
der vervoerdersaansprakelijkheid en houdt geen verband met het voor
behoud. Het protest wordt immers door artikel 266 geregeld, waarvan de 
tekst overeenstemt met die van artikel 91, A, § III, 6° van de Zeewet 
(zie Smeesters en Winkelmolen, deel II, nr. 745). 
Artikel 59 heeft niets uitstaande met het voorbehoud en houdt ook geen 
verband met het aansprakelijkheidsvermoeden. 

KoSTEN DIE MET RET AANBRENGEN VAN DE GOEDEREN GEPAARD GAAN 

6o. Op I oktober 1973 beslechtte de Antwerpse rechtbank van koop
handel een vrij complex geschil (R.H.Antw., 1973, 368). Wanneer de 
exploitatie van een schip in vast lijnverband geschiedt, moeten de inladers 
(verscheper, shipper, chargeur) de goederen neerleggen in de scheeps
perimeter, d.i. ,de oppervlakte van de denkbeeldige rechthoek gevormd 
op de laadplaats van het schip en die als zijden heeft : de lengte van het 
schip en de diepte van de laadplaats" (Van Leur, ]., Taken en opdrachten 
in het transportbedrijf, 1948, 2e uitgave, nr. 240, blz. 147). De juist aan
gehaalde auteur vervolgt : ,In algemene zin genomen, loopt deze diepte 
tot het spoor onder de laatste sectie van de loads en niet daarover". De 
.goederen die aldus in de scheepsperimeter werden neergelegd, worden door 
de rederij weggehaald en tot bij het schip gebracht. Dit brengt uiteraard 
kosten mede. Op 17 juni 1925 vaardigde de Antwerpse Scheepvaartvereni-
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ging een resolutie uit waaruit zou blijken dat deze kosten ten laste van de 
zeevervoerder komen, - impliciet althans want de resolutie zwijgt hierom
trent. Op een bepaald ogenblik hield een rederij voor dat deze kosten door 
de verschepers moeten worden gedragen (de kosten zouden afzonderlijk en 
hoven de vracht dienen aangerekend te worden). De rechtbank verwierp 
deze stelling op grond van volgende overwegingen : 
r) het neerleggen van de goederen in de scheepsperimeter is een aloude 
Antwerpse gewoonte welke een einde heeft gesteld aan de wanorde die 
ontstond wanneer de goederen op de blauwe steen geplaatst werden ; dank 
zij deze nieuwe werkwijze kan de stuwadoor eisen dat de goederen vooraf 
op de kaai, in de scheepsperimeter, worden neergelegd : hij kan de laad
en stuwverrichtingen dan voorbereiden en er voor zorgen dat alles vlot en 
planmatig verloopt ; 
2) door de resolutie van 17 juni 1925 van de Antwerpse Scheepvaart
vereniging wordt deze gewoonte tot een reglement uitgebouwd en verkrijgt 
zij een contractueel karakter; 
3) de leden van de Antwerpse Scheepvaartvereniging gaan door hun toe
treding de verbintenis aan de bepalingen van haar statuten, de door haar 
uitgevaardigde reglementen en resoluties, de opgelegde tarieven en alle 
andere door haar gesloten overeenkomsten van professionele aard na te 
leven; de leden kunnen deze verbintenissen, - welke door bemiddeling 
van de beroepsvereniging worden aangegaan -, niet eenzijdig verbreken. 

HET MANDAAT VAN DE SCHEEPSAGENT 

61. De commissionair-expediteur aan wie de bij een Conferentie aangeslo
ten rederijen een commissie hebben toegekend op de door hem aangebrach
te vrachten, mag noch de Conferentie, noch de scheepsagent door wiens 
bemiddeling de vervoerovereenkomst gesloten werd, tot betaling van deze 
beloning aanspreken : de Conferentie bezit inderdaad geen rechtspersoon
lijkheid en de scheepsagent is slechts de lasthebber van de rederij (de 
rechtbank oordeelde dat deze hoedanigheid voldoende bleek uit advertenties 
verschenen in het door de Lloyd Anversois uitgegeven Jaarboek van de 
Antwerpse Haven): Hrb. Antwerpen, 16 januari 1969, R.H.Antw., 1974, 
160. 

MAG DE STUWADOOR VAN DE ZEEVERVOERDER OP AQUIL1AANSE GRONDSLAG 

DOOR DE LADINGBELANGHEBBENDE WORDEN AANGESPROKEN ? 

62. Het ophefmakend arrest Muller- Thomsen geeft op deze vraag een ont
kennend antwoord (Cass., 7 december 1973, R.H.Antw., 1973, 427 en 
R. W., 1973-1974, nr. 29, 1592 met noot Herbots). Deze problematiek 
beweegt zich eigenlijk buiten de grenzen gesteld aan een overzicht van 
rechtspraak betreffende de zeewet. 

Een belangrijk twistpunt uit het burgerlijk recht wordt door het hof van 
cassatie beslecht. Wij beperken er ons derhalve toe de passus van het arrest 
aan te halen, waarin het hof zijn stelling verwoordt : ,Overwegende, 
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eensdeels, dat de aangestelde of de uitvoeringsagent, die de vervoerder in 
zijn plaats stelt om het vervoercontract geheel of gedeeltelijk uit te voeren, 
ten aanzien van de uitvoering van het contract en ten opzichte van de mede
contractant van de vervoerder, geen derde is; Overwegende, anderdeels, 
dat de aangestelde of de uitvoeringsagent, die optreedt om een contrac
tuele verbintenis van een partij uit te voeren, extra-contractueel enkel 
aansprakelijk kan gesteld worden indien de hem verweten fout de schending 
uitmaakt, niet van de contractueel aangegane verbintenis doch van een 
iedereen opgelegde verplichting, en indien die fout een andere dan een 
louter uit de gebrekkige uitvoering van het contract ontstane schade heeft 
veroorzaakt". Men vergelijke deze bewoordingen met diegene die het hof 
van beroep te Brussel reeds in een arrest van 12 januari 1966 (R.H.Antw., 
1973, 434) gebruikte : ,dat een contractuele tekortkoming doorgaans niet 
aanleiding tot aquiliaanse verantwoordelijkheid tegenover derden zal 
geven ; dat zulks slechts zal geschieden wanneer de schending van het 
contract een gans toevallig en bijkomend element van voormelde verant
woordelijkheid uitmaakt of wanneer uit de aard zelf van de overeenkomst 
blijkt dat zij de algemene voorzichtigheidsplicht van de medecontractant 
tegenover derden uitbreidt". De leer van het arrest Muller-Thomsen 
werd in Antwerpen algemeen gevolgd (Antwerpen, 26 februari 1975, 
R.H.Antw., 1975-1976, 9en R. W., 1975-1976, 1695; Antwerpen 30 juni 1975, 
R.H.Antw., 1975-1976, 13; Hrb. Antwerpen, 25 juni 1974, R.H.Antw., 
1975-1976. 59; Hrb. Antwerpen, 28 november 1974, R.H.Antw., 1975-
1976, 8o; Hrb. Antwerpen, 6 juni 1975, R.H.Antw., 1974, 483). Steeds 
in verband met dit arrest leze men ook: Brussel, 10 oktober 1974, R. W., 
1975-1976, 1242 met noot J, Herbots; Van Rijn, J., Responsabilite aquilienne 
et contrats, ]. T., 1975, 505; Rasir, R., Cumul de responsabilite contractuelle 
et aquilienne, ]. T., 1976, 164. 

AVERIJ-GROSSE EN RET LIGHTEN VAN SCRIP EN LADING 

63. Luidens een vonnis van 25 mei 1970 (Hrb. Antwerpen, R.H.Antw., 
1970, 272) kunnen de kosten die met het lichten van een gezonken schip 
gepaard gaan, niet als gemeen-averij worden omgeslagen. De feiten kunnen 
als volgt samengevat worden. Een schip zinkt met een lading grint. Het 
bedrijf dat met het lichten en het bergen belast wordt, bepaalt afzonderlijke 
prijzen voor het lichten van het schip en voor het lichten van de lading. 

Daar het met zand vermengd was, werd het opgehaald grint door de be
vrachter als waardeloos beschouwd en geweigerd. De bevrachter betaalt 
de firma die het werk heeft uitgevoerd maar keert zich dan tegen de scheeps
eigenaar, hierbij aanvoerend dat deze kosten als averij-grosse moeten wor
den omgeslagen. Zijn eis steunt op artikel 147 Zeewet. 

Om volgende redenen wijst de rechtbank de vordering af. 
1) De kosten die het lichten van schip en lading meebrengt, zijn geen vrij
willige offers : aan een van de sub artikel 14 7 gestelde voo,rwaarden wordt 
er dus niet voldaan (,Gemene averij zijn de buitengewone uitgaven 
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gemaakt en de schade vrijwillig geleden tot behoud en gemeen welzijn 
van schip en koopwaar"). Krachtens artikel 49 en SI van het Koninklijk 
Besluit van I 5 oktober I935 houdende het Algemeen Reglement der Scheep
vaartwegen heeft de scheepseigenaar immers tot plicht schip en lading te 
bergen. Dit argument overtuigt ons niet : de werkelijkheid is inderdaad 
anders. De eigenaar gaat slechts proprio motu over tot het ophalen van: het 
gezonken :;;chip wanneer hij denkt dat de waarde van het wrak (schip) de 
bergingskosten zal overtreffen : hij doet dit dus enkel als hij er belang bij 
heeft. Meent hij echter dat de waarde van het opgehaald vaartuig niet 
groter zal zijn dan deze kosten, dan laat hij het wrak rustig in het vaar
water liggen : de bevoegde overheid zal het wrak dan zelf moeten lichten 
en bergen, en zal derhalve een schuldvordering hebben op de scheeps
eigenaar ten belope van de aldus gemaakte kosten. De scheepseigenaar zal 
zijn verhaalsaansprakelijkheid echter op grond van artikel 46, § II, 5° 
kunnen beperken (terloops herinneren wij eraan dat deze schuldeiser 
zelfs niet bevoorrecht is : Hrb. Antwerpen, I I mei I965, R.H.Antw., 
I966, I38). 

2) Doorslaggevend is echter het tweede argument : slechts die offers 
kunnen als gemeen-averij omgeslagen worden, die tot de redding van schip 
en lading geleid hebben. Welnu, in onderhavige zaak werden de kosten 
gemaakt toen ,beide reeds verloren waren" (cfr. Smeesters en Winkel
molen, II, nr. 760). 

In de praktijk is de toestand gewoonlijk omgekeerd : de omslag wordt 
niet door de ladingbelanghebbenden maar door de scheepseigenaar ge
vorderd : wanneer deze laatste meent dat het gezonken vaartuig nog een 
zekere waarde heeft, gaat hij zelf over tot het lichten en het bergen; daarop 
verzoekt hij de ladingbelanghebbenden in deze kosten bij te dragen. Ons 
dunkt dat dergelijk offer geen gemeen-averij vormt, - standpunt dat 
aansluit bij de zienswijze die de Antwerpse rechtbank in de hier besproken 
case huldigt. Averij-grosse impliceert immers dat het offer schip en lading 
ten goede komt. Artikel I47 gewaagt van ,le bien et le salut commun" 
(,gemeenschappelijk behoud" in de private vertaling van ]. Rouse;. 
,Ter gemene beveiliging" schrijft H. Schadee in Aantekeningen bij de 
York-Antwerp Rules 1950, 2° druk, I97I, blz. 2r. De Engelse tekst van 
regel A van de York-Antwerp Rules heeft het over ,common safety" (zowel) 
in de regels van I950 als in de nieuwe versie van I974). De gevaarssituatie 
was in onderhavig geval reeds verwezenlijkt. Diegenen die er een andere 
mening op nahouden, halen ten onrechte een arrest aan dat op 20 april 
I956 door het hof van beroep te Brussel werd geveld (R.H.Antw., I956, 
405) : dit punt kwam in dit arrest niet ter sprake. 

VERJARING (ART. 266 EN 269 ZEEWET) 

64. Een cognossement wordt krachtens een charterpartij uitgegeven. Door 
welke verjaringstermijn wordt de door de cognossementshouder ingestelde 
averijvordering beheerst, - in de veronderstelling dat wel de Belgische 
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wet, doch niet artikel91 vantoepassing is? In nr. 24 van ons vorig overzicht 
hebben wij de antwoorden in ogenschouw genomen die de rechtspraak 
op deze rechtsvraag heeft gegeven. Overwegende dat de cognossements
houder zijn rechten ten deze uit de charterpartij put en dat de cognosse
menten slechts een bewijs van uitvoering zijn, oordeelde de rechtbank 
dat de verjaringstermijn drie jaar bedraagt (Hrb. Antwerpen, 10 november 
1972, R.H.Antw., 1973, 148). Zie ook: Hrb. Antwerpen, 29 oktober 
1970, R.H.Antw., 1971, 318. 

ScHORS1NG VAN DE VERJARINGSTERM1JN 

65. Een verjaringstermijn kan door overeenkomst geschorst worden (ten 
onrechte spreekt men in dit verband van verlenging; aileen procedure- en 
vervaltermijnen kunnen soms, door rechterlijke beslissing, verlengd wor
den). De samenloop van de wilsuitingen moet echter zeker zijn. Op de 
protestbrieven die zij aan de rederij richten, vermelden de cognossements
houders weleens dat zij, zonder tegenbericht per kerende, zullen achten 
dat zij van het naleven van de verjaringstetmijn zijn vrijgesteld. Is de 
verjaringstermijn voor onbepaalde duur geschorst wanneer het antwoord 
van de rederij uitblijft? Het feit dat bedoeld tegenbericht niet gegeven werd, 
betekent nog niet dat de zeevervoerder stilzwijgend akkoord ging, - aldus 
een vonnis van de Antwerpse rechtbank van 6 februari 1973 (R.H.Antw., 
1973, 169). In dezelfde zin, Hrb. Antwerpen, 6 mei 1975, Lecktrech t. 
Muller- Thomsen e.a. (onuitg.). 

66. Is de scheepseigenaar gebonden door een schorsing van de verjarings
termijn die de vervoerder aan de ladingbelanghebbenden toekent ? In 
nr. 72 van ons vorig overzicht haalden wij een arrest aan dat deze vraag 
bevestigend beantwoordde (Brussel, 28 januari 1966, E. T.L., 1966, 436 : 
de schorsing ging uit van de scheepsagent ; - in dezelfde zin nog twee 
onuitgegeven vonnissen : Hrb. Antwerpen, 29 juni 1971, The Washington 
General Insurance t. kapitein Halvorsen, s.s. ,Black Falcon"; Hrb. Ant
werpen, 18 mei 1971, The Washington General Insurance t. kapitein 
Holmen, s.s. ,Black Tern"). 

Wij vinden ook een arrest van het hof van beroep te Brussel luidens het
welk de schorsing die tussen de zeevervoerder en de cognossementshouder 
bedongen wordt, niet tegenstelbaar is aan de scheepseigenaar (Brussel, 
17 januari 1974, R.H.Antw., 1974, 54). 
Voortbouwend op het in artikel 46 belichaamd beginsel der zakelijke 
redersaansprakelijkheid en overwegend dat de ontvanger van de goederen 
niet weet voor wie de scheepsagent optreedt, oordeelde het hof van beroep 
te Antwerpen dat de door deze laatste toegestane schorsing ook de scheeps
eigenaar bindt : ,Aangezien de scheepsagent tegenover de ontvanger 
der goederen het zeeschip vertegenwoordigt en krachtens de regelen, eigen 
aan het zeerecht, meer bepaald ingevolge het principe van de op artikel 46 
van de zeewet gegronde aansprakelijkheid van de scheepseigenaar voor de 
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verbintenissen van de kapitein, - welke aansprakelijkheid niet ophoudt 
wanneer het schip in tijdbevrachting wordt gegeven -, client aangenomem 
te worden dat de verbintenis, door de scheepsagent tegenover de ontvanger 
der goederen aangegaan in verband met de uit het cognossement voort
vloeiende aansprakelijkheden, zoals de schorsing van de verjaringstermijn, 
ook de scheepseigenaar bindt, vermits die ontvanger der goederen meestal 
niet weet of zeker niet moet weten ofhet schip aldan niet in tijdbevrachting 
wordt uitgebaat, en meer bepaalt niet op de hoogte is of de scheepsagent 
door de scheepseigenaar, door de tijdbevrachter of op basis van een con
ventioneel beding tussen heiden met zijn mandaat werd bekleed "(Ant
werpen, 23 april I975, R.H.Antw., I974, 428). 

67. Wanneer de verjaringstermijn conventioneel geschorst wordt tot een 
bepaalde dag (,upto .. . ), treedt de verjaring slechts in op die bepaalde dag. 
De ,dies ad quem" is inderdaad steeds in de terrnijn begrepen (Hrb. Ant
werpen, 26 april I974, R.H.Antw., I974• I85). 

,ANTWERP RECEPTION CLAUSE" 

68. In nr. I9 van ons vorig overzicht gaven wij de tekst van deze clausule, 
wezen wij erop dat dit beding volgens de rechtspraak een rechtstreeks 
contractverband tussen de natie en de cognossementshouder in het leven 
roept en stipten wij aan dat een gedeelte van de rechtsleer dit standpunt 
niet deelt en dat men het alleszins nog niet eens is over de juridische tech
niek die aan de grondslag ligt van de tussen deze partijen bestaande rechts
verhouding (volledigheidshalve kunnen wij aan de aldaar aangehaalde 
rechtsleer en rechtspraak nog toevoegen : Brussel, 22 februari I930, 
R.H.Antw., I930, 6I; Wildiers, P., Le cognossement maritime, uitgave 
I959, blz. 97, nr. Io7). 
Hoven en rechtbanken zijn aan hun rechtspraak trouw gebleven. Zo vindt 
men twee vonnissen waarin geoordeeld wordt dat de natie die krachtens de 
,Antwerp reception clause" belast werd met het ontvangen van goederen 
die te Antwerpen ex zeeschip gelost werden, ten aanzien van de cognosse
mentshouder de hoedanigheid van bewaarnemer heeft (Hrb. Antwerpen, 
2 april I974, R.H.Antw., I974, I70; Hrb. Antwerpen, I I september I973, 
R.H.Antw., I974, 79). Ook het hof van beroep te Brussel koos partij voor 
de leer van het rechtstreeks contractverband, maar kwalificeerde de over
eenkomst als ,werk- en dienstverhuring" (Brussel, 3 maart I972, R.H. 
Antw., I973, 445; voor het vonnis a quo zie : Hrb. Antwerpen, 20 januari 
I969, R.H.Antw., I969, I42). Tegen dit arrest werd door de natie cassatie
beroep aangetekend. Het verbrekingshof beperkt er zich echter toe te 
onderzoeken of de beroepsconclusie beantwoord werd : ,Overwegende 
dat het arrest beschouwt dat tussen eiseres en de bestemmeling een rechts
verband, nl. een overeenkomst van diensten- en werkverhuring, is ontstaan 
en het tot stand komen van die overeenkomst steunt op het inlassen van 
de Antwerp reception clause in het cognossement en op de aannemmg 
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door eiseres van haar aanstelling om, bij toepassing van die clausule, in 
naam en voor rekening van de bestemmeling, de koopwaar te ontvangen; 
dat het arrest zodoende vermelde conclusie beantwoordt" (Cass., 15 
februari 1974, R.H.Antw., 1974, 3). 

W elk is de toestand indien men de leer van het rechtstreeks contract
verband niet volgt of indien er op het cognossement geen ,Antwerp 
reception clause" voorkomt ? In deze veronderstelling treedt de natie op 
als ,uitvoeringsagent" van de zeevervoerder : zij bewaart de uit het schip 
geloste goederen dan voor rekening van de rederij totdat de geadresseerde 
het cognossement aanbiedt en het Laat-volgen aftekent. De zeevervoerder 
ex contractu aanspreken, zal weinig helpen : hij ontheft zich gewoonlijk 
voor schade die na de Iossing ontstaat. V 66r het ophefmakend arrest 
Muller-Thomsen (Cass., 7 december 1973, R.H.Antw., 1973, 427, zie 
nr. 62) werd aangenomen dat de cognossementshouder de aldus door de 
zeevervoerder aangestelde natie op aquiliaanse grondslag mocht aanspreken 
(Hrb. Antwerpen, 9 maart 1972, R.H.Antw., 1973, 467; Hrb. Antwerpen, 
13 april 1973, R.H.Antw., 1973, 87, waarin aan de natie het recht wordt 
toegekend krachtens de ,Himalaya clause" een bevrijdend beroep te doen 
op het cognossementsbeding dat een vrijbrief bevat voor schade die na de 
Iossing ontstaat). Bij toepassing van de leer van het hof van cassatie is de 
cognossementshouder echter niet gerechtigd een actio aquiliana in te stellen 
tegen de , uitvoeringsagent" van zijn medecontractant, de zeevervoerder. 
Wanneer het cognossement geen ,Antwerp reception clause" bevat, 
moeten de ladingbelanghebbenden elke hoop op schadevergoeding dus 
Iaten varen, - tenzij de door de natie gepleegde fout bestaat in het niet 
naleven van de op iedereen rustende voorzichtigheidsverplichting (zie 
voorwaarden gesteld in het arrest). 

AFDELING 2 

ARTIKEL 91 VAN DE ZEEWET 

§ 1 Algemeen 

69. De werkingsfeer van deze zeer belangrijke·wettekst wordt afgebakend 
in de aanhef ervan alsook in de ad A, § I voorkomende begipsomschrrij
vingen. 

HET BEGRIP ,VERVOERDER
11 

70. Vervoerder in de zin van artikel 91, A, § I, a is aileen de eigenaar van 
het schip of de bevrachter die een vervoerovereenkomst sluit met de inlader. 
Terecht werd derhalve beslist dat de C.I.F. verkoper die het schip bevracht 
heeft en enkel als verscheper in het cognossement vermeld wordt, geen 
vervoerder is (Hrb. Antwerpen, 7 december 1970, R.H.Antw., 1971, 
266) en dat de eigenaar van het schip uitsluitend als vervoerder client 
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beschouwd te worden indien het cognossement geen andere firma als 
vervoerder aanduidt (Hrb. Antwerpen, 17 april 1972, R.H.Antw., 1972 
r64), m.a.w. : de derde houder.van het cognossement, die door artikel 91 
beschermd wordt, put zijn rechten uitsluitend uit het cognossement en 
mag zich niet beroepen op rechtsverhoudingen en overeenkomsten die niet 
uit zijn titel blijken. Nochtans zal de bevrachter die een vervoerovereen
komst' met een inlader sluit en die het cognossement in eigen naam uitgeeft, 
zijn aansprakelijkheid niet kunnen afwimpelen door in het cognossement 
te bedingen dat enkel de scheepseigenaar vervoerder is. Herhaaldelijk heeft 
de rechtspraak de ,identity of carriers' clause" nietig verklaard omdat zij 
niet met de werkelijkheid overeenstemt en een zuivere fictie vormt krachtens 
welke de bevrachter, uitgever van het cognossement, zich op een met 
artikel 91 strijdige wijze van aansprakelijkheid ontheft (zie ons Overzicht 
van rechtspraak, 1960-r967 en de daarin aangehaalde beslissingen). Deze 
leer heeft thans vaste voet gekregen in de rechtspraak (Brussel, r 3 maart 
1970, R.H.Antw., 1970, 303). 

WISSELWERKING TUSSEN ARTIKEL 46 EN 91 VAN DE ZEEWET 

71. De scheepseigenaar en de vervoerder zijn samen en op grand van de 
zelfde contracts- en wetsbepalingen voor ladingschade aansprakelijk. Deze 
aansprakelijkheid vloeit voort uit het ondertekenen van de cognossementen 
door de kapitein en is een der aspecten van de meer omvattende zakelijke 
aansprakelijkheid van de scheepseigenaar. Om herhaling te vermijden ver
wijzen wij hier naar de uitvoerige uiteenzetting van dit vraagstuk in ons 
Overzicht van rechtspraak, I960-r967, (nr. r). Het verheugt ons dat de 
rechtspraak het principe van deze gebondenheid van de scheepseigenaar is 
blijven huldigen. Het betreft een, ons inziens, juiste toepassing van artikel 
46 op de verbintenissen die in hoofde van de scheepseigenaar ontstaan door 
het ondertekenen van de cognossementen door de kapitein. Ook wordt de 
zekerheid in het handelsverkeer hierdoor in grate mate gediend. De scheeps
eigenaar weet, of behoort te weten, aan wie hij zijn schip vervracht en aan
vaardt het daaraan verbonden risico met kennis van zaken. Anders is het 
gesteld met de verscheper, die met de scheepsagent handelt, en met de 
geadresseerden : meestal weten zij zelfs niet of de uitgever van het cognos
sement scheepseigenaar dan wei bevrachter is. 

Een greep uit deze rijke en eensgezinde rechtspraak zal volstaan : Brussel, 
4 oktober 1968, R.H.Antw., 1968, 453; Brussel, 25 januari 1968, R.H. 
Antw., 1968, 226; Brussel, 20 februari 1970, R.H.Antw., 1970, 214; 
Brussel, 13 maart 1970, R.H.Antw., 1970, 303; Brussel, 12 maart 1971, 
R.H.Antw., 1971, 27; Hrb. Antwerpen, 4 september 1969, R.H.Antw., 
1970, 59; Hrb. Antwerpen, 9 november 1972, R.H.Antw., 1973, 225; 
Hrb. Antwerpen, 4 september 1973, R.H.Antw., 1973, 360; Antwerpen, 
23 april 1975, R.H.Antw., 1974, 428; Hrb. Antwerpen, 8 april 1975, 
R.H.Antw., 1974, 380; Hrb. Brugge, IS april 1975, R.H.Antw., 1974, 340. 
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Wordt het cognossement door artikel 9 I van de Zeewet beheerst, dan is 
de scheepseigenaar derhalve, ten opzichte van de cognossementshouder, 
door deze wetsbepaling gebonden. 

De derde cognossementshouder zal zich krachtens artikel 9I, A, § I, 
a ex contractu ten aanzien van de bevrachter,uitgever van het·cognossement, 
op de beschikkingen van genoemd artikel mogen beroepen. Ook ten aan
zien van de scheepseigenaar zal hij, langs de omweg van artikel 46, op 
dezelfde wetsbepaling een beroep mogen doen omdat, door en in de naam 
van de kapitein, een cognossement werd getekend dat aan de Haagse regels 
onderworpen is. 

Verder client opgemerkt dat zowel de scheepseigenaar als de vervoerder 
,voor het geheel" gebonden is. Woorden als ,in tatum", ,in solidum", 
,solidair" worden door elkaar gebruikt en noch de rechtsleer, noch de 
rechtspraak zijn erin geslaagd paal en perk te stellen aan de begripsver
warring die hier nog steeds hoogtij viert en waartegen Henri De Page reeds 
van leer trok. Getuige hiervan het feit dat nu eens een hoofdelijke veroor
deling wordt uitgesproken (Brussel, I3 maart I970, R.H.Antw., I970, 
303; Brussel, I2 maart I971, R.H.Antw., I97I, 27), dan weer een veroor
deling ,in solidum" of nog ,in tatum" (Hrb. Antwerpen, 9 november 
I972, R.H.Antw., I973, 225; Brussel, I7 januari 1974, R.H.Antw., I974, 
54). 

Het feit dat het cognossement ondertekend werd, ofwel door een door de 
bevrachter aangestelde kapitein, ofwel door een agent van de bevrachter, 
doch niet door de kapitein zelf, wijzigt niets aan de gebondenheid van de 
scheepseigenaar. Ten aanzien van derden geldt immers dat : 

I 0 de cognossementen steeds geacht worden in de naam van de kapitein 
ondertekend te zijn ; 

2° de kapitein, -door wie ook benoemd -, steeds de wettelijke vertegen
woordiger van de scheepseigenaar blijft (Brussel, I2 maart I97I, 
R.H.Antw., I971, 27). 

De hierboven aangehaalde rechtspraak beslist terecht dat artikel 46 niet 
tot het dwingend recht behoort en dat scheepseigenaar en bevrachter in 
de charterpartij andersluidende clausules mogen inlassen. Deze bedingen 
van de charterpartij zijn echter niet tegenstalbaar aan de derde cognosse
mentshouder (zie aangehaalde rechtspraak). 

Tenslotte verwijzen wij naar nr. 12 van dit overzicht, waarin het beginsel der 
zakelijke redersaansprakelijkheid aan de hand van de rechtspraak wordt 
uitgediept. 

ZELFS INDIEN ER GEEN CHARTERPARTIJ BESTAAT, MAG SLECHTS DE DERDE 
COGNOSSEMENTSHOUDER ZICH OP ARTIKEL 9I BEROEPEN. 

72. Aldus beslist het Cassatiearrest van I I september I970 (R.H.Antw., 
1970, 427; R.W., I970-197I, 693; Pas., 1971, I, 27). 
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De zienswijze van het hoogste hof stemt niet overeen met de door ons ver
dedigde interpretatie (zie Overzicht van rechtspraak, 1960-1967, nr, 33). 
Het hof oordeelt dat ,zo uit de werkzaamheden van de conferenties te 
Den Haag in 1921 en te Brussel in 1922-23, waaruit de op 25 augustus 
1924 te Brussel ondertekende internationale overeenkomst betreffende het 
eenvormig maken van enige regelen inzake cognossementen is ontstaan, 
als uit de algemene strekking van die overeenkomsten en van de Belgische 
wet van 28 november 1928, welke die overeenkomsten heeft bekrachtigd, 
blijkt dat bedoelde overeenkomst en wet slechts de verhoudingen tussen 
vervoerder en derde houder van het cognossement hebben willen regelen; 
dat immers de overeenkomst tot doel had de rechten van de derden te 
vrijwaren, die aanvankelijk niet in staat zijn geweest met de vervoerder te 
onderhandelen en niet die van de inlader, welke de voorwaarden van de 
vervoerovereenkomst vrijelijk met de vervoerder heeft kunnen bespreken". 

Ons inziens zijn de voorbereidende werken lang niet zo duidelijk. W elis
waar werd er niet naar gestreefd bescherming te verlenen aan de cognosse
mentshouder die de voorwaarden van de overeenkomst met de vervoerder 
heeft kunnen bespreken. Tijdens de werkzaamheden van de International 
Law Association in Den Haag (september 1921) is nochtans niet aan de 
aandacht ontsnapt dat er van contractsvrijheid slechts sprake kan zijn 
wanneer een charterpartij wordt opgesteld. 

Voor de bevrachter die afzonderlijke partijen verscheept op schepen waar
van de exploitatie in vast lijnverband geschiedt, - de Franse rechtsleer 
gewaagt in dit verband van ,affretement-transport" -, is het haast niet 
mogelijk zich tegen de cognossementsvoorwaarden, welke door de rederijen 
worden opgelegd, te verzetten of deze te wijzigen. Dergelijke bevrachting 
heeft veel weg van een toetredingscontract. Dat de bevrachter de voor
waarden van de overeenkomst niet kan bespreken, werd door Leopold 
Dor scherp ingezien en raak verwoord : , The other alternative is not 
freedom of contract, because there is no freedom of contract. Sir Norman 
Hill said : ,But you are perfectly free; you can come to the shipowner 
and say : Oh, I am offering you a higher freight : will you please give me 
a different Bill of Lading?" 

,If I went to the Company (P. & Q. Company) and said : ,LooK here, 
I have 100 bags of coffee which I want to send to Bombay; I am going to 
give you a little more than your freight, but you are going to modify 
altogether your printed Bill of Lading, and your clerk there and I are 
going to draw up a Bill of Lading of which we shall discuss the terms", 
do you believe, Sir Norman Hill, that they would listen to me? 

,Sir Norman Hill : Certainly Sir (laughter). 

, The Chairman : Order ! 

,Sir Norman Hill : Such a bill of lading has been in print in the P. & 0. 
Office for years and years, and any merchant could have got it by asking 
for it. Nobody does." 
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,Mr. Dor : Let me make it quite clear. What really happens is this : 
that the shipowners, being very united and having at their service eminent 
lawyers, having also very useful bodies like the Chamber of Shipping 
in England, the Comite Central des Armateurs de France, and the Clubs, 
have succeeded in having Bills of Lading which, little by little, were .en
forced upon the shippers, and it is perfectly true that, whenever a case 
went against them in the courts, as Mr. Paine said, you saw at once a 
clause appearing in the Bills oflading so as to get rid of that case ... ". 

De interpretatie van het hof steunt bovendien, ons inziens ten onrechte, 
op artikel9I, A,§ I, b, volgens hetwelk het woord ,vervoerovereenkomst" 
ook betrekking heeft op cognossementen (of soortgelijke documenten) die 
krachtens een charterpartij werden opgesteld, indien deze cognossementen 
of documenten, - welke recht geven op aflevering van de erin vermelde 
goederen -, de verhouding tussen de vervoerder en de ,houder van het 
cognossement" regelen. Op een wijze die vrij paradoxaal aandoet, leidt 
het hof hieruit af dat ,hetzelfde geldt voor de inlader die een vervoer
overeenkomst aangaat zonder opmaking van een charterpartij ... ". 

Genoemde wetsbepaling voert nochtans een scherp en best te begrijpen 
onderscheid tussen de cognossementen die krachtens een charterpartij 
worden opgemaakt, en de andere. Ons inziens gaat het niet op twee ver
schillende toestanden, die door de wet van elkaar onderscheiden worden, 
over een zelfde kam te scheren. ·Waarom anders dergelijk onderscheid 
gemaakt? 

Het wil ons tenslotte voorkomen dat het Cassatiearrest van I I september 
I 970 weinig aangepast is aan de hedendaagse noden en toestanden. De 
Haagse regels verliezen hierdoor, -in Belgic althans -, hun plaats in het 
hedendaagse vervoerrecht. Het internationaal vervoer wordt inderdaad be
heerst door een reeks verdragen die tot de openbare orde of tot het dwingend 
recht behoren en zowel van toepassing zijn op de verhouding tussen de 
vervoerder en zijn medecontractant, als op de verhouding tussen de ver
voerder en de geadresseerde. In dit verband denken we aan het Warschause 
verdrag van 1929 betreffende het luchtvervoer, de C.M.R.- en de C.I.M.
conventie, enz .. 

Het is nochtans veel gemakkelijker de voorwaarden van het contract 
met een baanvervoerder te bespreken dan met een scheepvaartlijn : de 
bevrachter moet de cognossementsclausules immers gedwee aanvaarden. 

De zeer verwarde leer van Van Blade! (Connaissements et regles de La 
Haye, nr. 41 e.v.) heeft dit rechtsdispuut doen oplaaien. Deze auteur 
bouwt uitsluitend voort op een kort debat tussen voorzitter L. Frank en 
Sir Leslie Scott dat op artikel 91, A, § I, b betrekking had (Brusselse con
ferentie 1923). Men leze de tussenkomst van Leslie Scott en de repliek van 
Sohr. Dit debat had enkel tot onderwerp de cognossementen die krachtens 
een charterpartij zijn opgemaakt : verder reikt bet niet. Men kan zelfs 
niet met zekerheid zeggen dat Van Bladel dit anders begrepen heeft .. Men 
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heeft de indruk dat sommige uitspraken van Van Bladel uit hun werkelijke 
context gerukt werden. 

De leer van Smeesters en Winkelmolen daarentegenlaat niet aan duidelijk
heid te wensen over (Smeesters en Winkelmolen, Droit Maritime et fluvial, 
deel II, nr. 636, blz. 234). Een grondige studie van de voorbereidende wer
ken van het Brussels verdrag brengt deze auteurs tot volgend besluit : 
,Lorsque le chargeur n'a pas signe de charte-partie, le connaissement est 
done soumis aux Regles de 1' art. 9 I des 1' instant meme de son emission". 
In de periode welke in dit overzicht besproken wordt, werden enkele ge
rechtelijke beslissingen geveld die de leer van het hoogste hof volgen : 
Brussel, 20 februari 1970, R.H.Antw., 1970, 214; Hrb. Antwerpen, 
6 november 1972, R.H.Antw., 1972, 418. 

DE DERDE HOUDER VAN HET COGNOSSEMENT 

73· Vaak rijst de vraag of de cognossementshouder wel een derde houder is. 
Die hoedanigheid zou hij niet hebben wanneer : 
a) de bevrachter de vervoerovereenkomst voor rekening van de cognosse

mentshouder gesloten heeft ; 
b) de cognossementshouder voor rekening van de bevrachter opgetreden 

is (zie Overzicht van rechtspraak, rg6o-r967, nr. 35). 
Wij zijn de mening toegedaan dat de rechtsverhoudingen waarbij de ver
voerder rechtstreeks betrokken is, hier uitsluitend in aanmerking mogen 
komen. Het onderzoek naar de extrinsieke omstandigheden (bv. de ver
koopsvoorwaarden) zou ter zake niet dienend zijn. Er anders over oordelen 
zou betekenen dat de Haagse regels praktisch nooit van toepassing zijn. 
Indien men de zaak op de keper beschouwt, sluit zelfs de C.I.F.-verkoper 
de bevrachtingsovereenkomst voor rekening van de koper, daar de eigen
. dom en het risico op het ogenblik van de verscheping op de koper worden 
overgedragen... De enige vraag die derhalve moet gesteld worden, luidt 
als volgt : heeft de bevrachter of, naargelang van het geval, de cognosse
mentshouder in eigen naam of in de naam van een opdrachtgever gehan
deld? (in die zin : Hrb. Antwerpen, 19 oktober 1967, R.H.Antw.,rg68, 
24; Brussel, 13 juni 1969, R.H.Antw., 1969, 238; Brussel, 20 februari 
1970, R.H.Antw., 1970, 214 : het hof oordeelt dat het feit dat het cognosse
ment voor rekening van de bevrachter werd aangeboden, voortspruit uit 
de bekentenis van de cognossementshouder die zichzelf , representative 
of the charterers" noemt). 
Het arrest van het hof van beroep van 4 oktober 1968 (R.H.Antw., 1968, 
453) verdient onze bijzondere aandacht daar het betrekking heeft op de 
in de graanhandel gebruikelijke praktijken. Meestal wordt de koopwaar 
er op C.I.F. of C. & F. basis door de verscheidene graanhandelaars aan
gekocht. Het zeeschip wordt in zijn geheel door de verkoper of een zuster
vennootschap van zijn groep bevracht. Er wordt slechts een klein aantal 
cognossementen uitgeschreven. Zij worden ter bestemming aan de zee
vervoerder aangeboden door een andere firma van de groep of door een 
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,controlemaatschappij" die delivery-orders uitschrijft en de goederen 
onder de verscheidene C.I.F. of C. & F. kopers verdeelt. Terecht beslist 
genoemd arrest dat, hoewel deze verdelings- en afl.everingsverrichtingen 
blijkbaar in opdracht van de verkoper geschieden, het uitoefenen van dit 
beperkt mandaat geenszins onverenigbaar is met ,een representatie van 
de aankopers op het ogenblik van het aanbieden der cognossementen aan 
de zeevervoerder". 

Eveneens in de zin van de stelling die wij hier verdedigen : Hrb. Gent, 
18 december 1973, R.H.Antw., 1973, 386 en Hrb. Antwerpen, 22 januari 
1973, R.H.Antw., 1973, 76 waarin opgemerkt wordt dat de woorden ,on 
behalf of" niet meer betekenen dan ,in het voordeel van" en dus niet nood
zakelijk op een mandaatsverhouding wijzen. 

DE VERHOUDING INLADER/ZEEVERVOERDER INGEVAL VAN SCHADE DIE 

TIJDENS DE LAADVERRICHTINGEN ONTSTOND 

74· Opdat de Haagse regels van toepassing zouden zijn, is het niet vole 
doende dat de partijen de bedoeling hadden een verhandelbaar cognosse
ment uit te geven : noodzakelijk is dat dit document effektief werd uit
gegeven en aan de derde houder verhandeld. 

De tussen inlader en zeevervoerder bestaande verhouding ingeval van 
schade die tijdens de laadverrichtingen ontstaat, wordt derhalve beheerst 
door het oorspronkelijk contract--dat-ctussen -de-partijen-gesloten wm."d : 
meestal zijn dit de clausules van de laadbrief (Hrb. Antwerpen, 6 november 
1972, R.H.Antw., 1972, 418). In dit verband kan worden aangestipt dat 
het in artikel 10 van de laadbrief neergelegd ontheffingsbeding, luidens 
hetwelk de meer dan 1000 kg wegende colli op risico van de ladingbe
langhebbenden worden ingescheept, geen toepassing vindt wanneer het 
individueel gewicht van de in een container geladen collo genoemde grens 
niet overschrijdt (ibidem). Bij de behandeling van de vraag of een container 
aldan niet als een collo moet worden beschouwd, zullen wij op dit belangrijk 
vonnis terugkomen). 

75. Aan de inlader het recht ontzeggen zich, in zijn verhouding tot de 
zeevervoerder, op de Haagse regels te beroepen, en, anderzijds, aan de 
zeevervoerder het recht toekennen zijn aansprakelijkheid ten opzichte van 
de inlader tot 17.500 F. per collate beperken, lijkt wel erg contradictorisch. 

In ons vorig overzicht (nr. 36) hebben wij deze tegenstrijdigheid aan het 
licht doen komen. 

Een arrest van 22 december 1967 (Brussel, R.H.Antw., 1968, 123) lokt 
dezelfde kritiek uit. Deze rechterlijke beslissing kan men als volgt syntl:").eti
seren : 

- de clausules van de laadbrief beheersen de tussen inlader en zee
vervoerder bestaande juridische verhouding (de beschadigde collo werd 
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in het nadien opgesteld cognossement als ,.short shipped" vermeld); 

- de vervoerder kan geen beroep doen op de in artikel IO bedongen ont
heffing; 

- toch wordt de aansprakelijkheid van de zeevervoerder overeenkomstig 
artikel 9I, A, § IV, S0 beperkt! Verbazende uitspraak, die als volgt ge
motiveerd is : de talloze bepalingen die artikel 9I van de Zeewet vormen, 
moeten elk op zichzelf worden beschouwd; luidens de dwingende bepaling 
van§ IV, S0 zou niemand anders dan de zeevervoerder beschermd worden 
tegen ,welke reclamatie ook, zonder onderscheid, derde drager van het 
cognossement of niet, waar bepaald wordt in absolute termen dat die ver
voerder in geen geval per collo tot een hoger dan de daarin vastgestelde 
som zal gehouden zijn" (noot : zelfs niet in geval van zware fout, volgens 
het hof; zie infra, sub 123). Deze stelling is niet houdbaar. lndien de regels 
van artikel 9 I, zoals het hof van cas sa tie het op I I september I 970 voorhield 
(R.H.Antw., I970, 427), slechts ,de verhouding tussen vervoerder en derde 
houder van het cognossement hebben willen regelen", ziet men niet in 
hoe de vervoerder op § IV, S0 een beroep kan doen. 

De verscheidene bepalingen van artikel 9I zijn bovendien op ongeveer 
dezelfde wijze geredigeerd : ,de vervoerder is gehouden ... " (§ III, I 0 ); 

,noch de vervoerder, noch het schip zijn aansprakelijk" (§ IV, I 0 , 2°) enz .. 
Op volstrekt willekeurige wijze beslist het hier besproken arrest dat de 
inlader de gevolgen van de contractvrijheid moet ondergaan, wijl de zee
vervoerder zich daarentegen op artikel 9I mag beroepen wanneer hij er 
belang bij heeft. 

Tenzij een zware fout in hoofde van de zeevervoerder bewezen wordt, 
zou de inlader door de aansprakelijkheidsontheffingen en -beperkingen 
van de laadbrief gebonden zijn zonder zelfs een beroep te mogen doen op 
de bepalingen van§ IV, S0 , welke in dit geval enkel de vervoerder ten goede 
komen! 

VERWIJZING NAAR DE CHARTERPARTIJ IN HET COGNOSSEMENT 

76. Zie supra nr. 46 en 12. 

BEVOEGDHEIDSBEDINGEN 

77· Een eensgezinde rechtspraak heeft de in ons vorig overzicht uiteen
gezette beginselen bevestigd. Artikel 9I behoort tot de Belgische inter
nationale openbare orde. Met betrekking tot een vervoer dat binnen de 
werkingsfeer van dit artikel valt, zijn bedingen die aan vreemde rechts
machten bevoegdheid toekennen, slechts geldig indien aan de door deze 
rechtspraak gestelde vorm- en grondvereisten voldaan wordt : 

- vormvereiste: het cognossement moet op ondubbelzinnige wijze naar 
de Belgische versie van het Brussels verdrag, d.i. naar artikel 9 I van de 
Belgische Zeewet, verwijzen: het beding van wetskeuze mag geen andere 
wetgeving toepasselijk verklaren; 
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- grondvereiste: bovendien moet met redelijke zekerheid vaststaan dat 
de vreemde rechter artikel 9 I effectief zal toepassen, - en dit op getrouwe 
wijze, volgens de interpretatie en de geest van de Belgische rechtspraak 
en rechtsleer (hiervoor is ondermeer vereist dat het internationaal privaat
recht van de Staat aan wiens rechtsmachten bevoegdheid wordt toegekend, 
inzake contracten het principe van de wilsautonomie huldigt en dat geen 
wet die tot de internationale openbare orde van deze staat behoort, zi ch 
tegen de toepassing van de Belgische wet verzet). 

Deze beginselen werden in de vroeger besproken periode (1960- 1967) reeds 
algemeen aanvaard. 

In de toepassing van de principes vond er echter een kentering plaats. Hoe
wei hoven en rechtbanken zich reeds vroeger op het standpunt stelden dat 
de zeevervoerder zelf moet bew jzen dat de vreemde rechter art. 91 toepast 
(Brussel, 5 oktober 1963, ]. Port. Anv. 1964, 129; Brussel, ro januari 1964, 
]. Port Anv., 1965, 137; Brussel 26 maart 1967, R. H. Antw., 1967, 433 
enz. ), stelde men erg veel vertrouwen in de vreemde rechtsmacht. 

In 1968 konden wij nog schrijven dat er voor de Nederlandse, Duitse en 
zelfs Zweedse rechter aan de grondvoorwaarden voldaan werd (nr 43). Men 
ging, zelfs zover er de zg. regel van ,internationale hoffelijkheid" bij te 
hal en. 

De feiten zouden dit vertrouwen nochtans aan het wankelen brengen en de 
Belgische rechtsmachten tot meer omzichtigheid aansporen. Aan de oar
sprang van deze nieuwe geesteshouding lagen enkele beslissingen die in 
Duitsland en Nederland geveld werden. Sindsdien wordt algemeen aan
vaard dat slechts een bestendige rechtspraak van de vreemde rechter de 
zekerheid waarvan boven sprake, kan waarborgen. Dit bewijs kon nooit 
geleverd worden. De bedingen van bevoegdheidstoekenning werden dan 
ook nietig verklaard. 

Ons inziens wordt de werkelijkheid door deze nieuwe rechtspraak van veel 
dichter bij benaderd. Steeds hielden wij voor dat het toepassen van art. 9 r 
door de vreemde rechter (en dan nog volgens de Belgische rechtspraak en 
rechtsleer) niet meer was dan een droombeeld. 

Het Brussels cognossementsverdrag van 24 augustus 1924 gaf in de be
trokken landen aanleiding tot de meest uiteenlopende interpretaties : de 
eenmaking van het recht heeft, uiteraard, haar grenzen. 

De Travestein en Ganymedes zaken hebben de Belgische rechtspraak 
gedwongen bovenbedoelde koerswijziging of correctie, - hoe men het 
ook noemen wil-, aan te brengen. 

DE ZAAK TRAVESTEIN 

78. Door vonnis van 22 januari 1969 had de rechtbank van koophandel 
te Antwerpen zich ratione loci onbevoegd verklaard : het cognossement 
kende bevoegdheid toe aan de rechtsmachten te Bremen en verplichtte 
deze artikel 91 van Belgische zeewet toe te passen. 
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Daarop werd de zaak voor bet Landgericbt Bremen aanhangig gemaakt; 
de Duitse recbtbank oordeelde ecbter dat de eis verjaard was; volgens 
Belgiscb recht is de termijn van een jaar binnen welke de averijvordering 
krachtens artikel 91 moet worden ingesteld, een verjaringstermijn en kan 
derbalve gescborst of gestuit worden : zo vormt het betekenen van een 
dagvaarding voor een onbevoegde recbter een daad van stuiting; de recbt
bank te Bremen besliste ecbter in zijn vonnis van 18 juni 1970 dat bij door 
deze Belgiscbe interpretatie niet gebonden was en de Duitse interpretatie 
van bet Brussels cognosse~entsverdrag moest volgen (R.H.Antw., 1972, 89) 

Nadat de Duitse rechter de eis aldus verjaard had verklaard, werd tegen 
bet door de Antwerpse recbtbank geveld vonnis beroep aangetekend 
(dit was nog mogelijk daar bet vonnis nog niet betekend was). 

De zeevervoerder waagde bet niet meer, de exceptie van onbevoegdbeid op 
te werpen en het hof besliste zeer wijs : ,aangezien de jurisdictie der Bel
giscbe recbtsmacbten, door de eerste Recbter verworpen, terecbt niet meer 
betwist wordt ... " (Brussel, 22 december 1971, R.H.Antw., 1972, 7). 

De bedingen die aan de Duitse recbtsmacbten bevoegdbeid toekennen, 
werden daarna door een eensgezinde recbtspraak nietig . verklaard (Hrb. 
Antwerpen, 12 september 1972, R.H.Antw., 1972, 380; idem, 31 oktober 
1972, R.H.Antw., 1973, 36; Hrb. Antwerpen, 29 mei 1973, R.H.Antw., 
1973, 251; idem, 5 maart 1974, 1° kamer, Tabaknatie t. Hamburg-Sud
amerikaniscbe Dampscbiffahrtgesellscbaft, s.s. ,Santa Rita" ; Brussel, 
7 december 1972, R.H.Antw., 1973, 103; Hrb. Antwerpen, 23 februari 
1972, E. T.L., 1972, 345; Hrb. Antwerpen, 21 maart 1972, E. T.L., 1972, 
871). 

DE ZAAK GANYMEDES 

79· Op 21 december 1971 sprak de arrondissementsrechtbank te Rotter
dam een vonnis uit, dat misscbien nog meer gewicbt in de scbaal beeft 
gelegd (R.H.Antw., 1971, 386). 

Het betrof een vervoer van Chaucay (Peru) naar Antwerpen. 

De ,jurisdiction clause" beantwoordde aan alle geldigbeidsvoorwaarden 
die toentertijd door de Belgische rechtspraak gesteld werden : het beding 
van wetskeuze (,law of application-clause") bepaalde uitdrukkelijk : ,For 
goods loaded or discharged at a Belgian port, the rules of art. 91 of chapte~ 
II of the Belgian Commercial Court shall apply". Voor de Belgische rechter 
leed bet geen twijfel dat de Rotterdamse rechtsmacht artikel 91 zou toe
passen ... 

Ziehier nochtans de gedachtengang van de Nederlandse recbter in de 
Ganymedes-case. 

a) Volgens Nederlands internationaal privaatrecbt wordt de overeenkomst 
tot vervoer van goederen over zee onder cognossement door bet recht van 
bet ,land van inlading" bebeerst indien de staat waarin de laadhaven ligt, 
hetzij partij is bij het Brussels verdrag van 25 augustus 1924, betzij, zonder 
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verdragspartij te zijn, de daarin neergelegde ,Hague Rules" nochtans in 
zijn wetgeving heeft opgenomen. 

b) Op 29 april 1965 is Peru tot het Brussels verdrag toegetreden; princi
pieel is dus Peruviaari.s recht van toepassing. 

c) De ,law of application" clausule, lid 2, bepaalt dat het cognossement 
beheerst wordt door ,the compulsory provisions of law under which the 
carriage falls"; dit is de Peruviaanse wet daar Peru tot het Brussels verdrag 
is toegetreden; krachtens het ,eenieder verbindende art. X van het ver
drag" primeert derhalve de Peruviaanse wet. 

d) Volgens Nederlands recht moet in de eerste plaats vaststaan dat de 
goederen in goede staat geladen werden. De bewijslast rust op de lading
belanghebbende. Daar noch voorgehouden noch bewezen wordt dat het 
Peruviaans recht op dit punt van het Nederlandse afwijkt, bestaat er een 
vermoeden dat het aan laatstgenoemd recht gelijk is. 

Er moet opgemerkt worden dat beide gedingpartijen , op grond van de 
cognossementsclausule, de toepassing van het Belgisch recht vroegen. 
Waarom dan die gekunstelde omweg langs het Peruviaans recht? 
Het antwoord ligt voor de hand. 

Volgens de Belgische interpretatie van de Haagse regels bestaat er een 
vermoeden dat de goederen in goede staat verscheept werden; de vervoer
der kan echter aantonen dat zij door een eigen gebrek zijn aangetast. 
Volgens Nederlands recht daarentegen moeten de ladingbelanghebbenden 
zelfs onder de geldlng van de Haagse regels, hewijzen oat de koopwaar 
gezond ten vervoer werd aangeboden ; door te vermoeden dat het Peruviaans 
recht met het Nederlandse overeenstemt, kon de Rotterdamse rechter aan 
zijn eigen rechtsopvattingen trouw blijven. De partijen kregen zelfs de 
kans niet naar het Peruviaans recht te informeren daar zij heiden de toe
passing van Belgische recht gevraagd hadden en zich om eerstgenoemd 
recht niet bekommerden ! 
Dit alles bevestigt wat wij steeds voorhielden : 

- van de vreemde rechter kan men redelijkerwijze niet verwachten dat 
hij wegens het bestaan van een naar artikel 91 verwijzende cognossements
clausule zijn eigen rechtsopvatting zou prijsgeven : hij zal geen inter
pretatie geven die in zijn eigen recht als onjuist wordt beschouwd; een
zelfde tekst, in casu de Haagse regels, zal hij steeds op dezelfde wijze toe 
passen; dat hij, naargelang van het geval, nu eens zijn eigen interpretatie 
dan weer een andere interpretatie aan deze tekst zou geven, is eerder 
utopisch; 

- er bestaat een hemelsbreed verschil tussen de wijze waarop de Belgische 
rechter de voor hem dwingende regels van artikel 91 toepast en de wijze 
waarop de vreemde rechter, krachtens een cognossementsclausule, dezelfde 
wet interpreteert. 

Sedert de Ganymedes-zaak, worden de bedingen die aan de Nederlandse 
techtsmachten bevoegdheid toekennen, door een eensgezinde rechtspraak 



nietig verklaard : Hrb. Antwerpen, 27 juli 1972, R.H.Antw., 1972, 364; 
Hrb. Antwerpen, 8 mei 1973, E. T.L., 1973, 497; Hrb. Antwerpen, 15 
april 1975, R.H.Antw., 1975-1976, 84; Hrb. Antwerpen, 30 december 
1974, The general accident fire and life t. Koninklijke Hollandse Lloyd, 
s.s .. ,Montferland", onuitg. 

So. In de Duitse en Nederlandse rechtsmachten had men het grootste 
vertrouwen gesteld :men verkeerde in de waan dat zij ons artikel91 correct 
zou toepassen. 

Het Travestein- en het Ganymedesavontuur hebben dit vertrouwen aan 
het wankelen gebracht. Thans oordeelt de rechtspraak dat, bij een door 
het Brussels cognossementsverdrag beheerst vervoer, aile bedingen die 
vreemde rechtsmachten bevoegd verklaren, nietig zijn. De rederijen slaag
den er immers niet in, aan de hand van een bestendige rechtspraak, te 
bewijzen dat de in het cognossement gekozen rechtsmacht artikel 91 zou 
toepassen, - volgens de geest en de interpretatie van het Belgisch recht. 

De rechtstrijd betreffende de ,jurisdiction clauses" schijnt voor goed uit
gevochten. 

Het is onbegonnen werk hier een volledige lijst te geven van aile rechter
lijke uitspraken (er bestaan inderdaad talloze onuitgegeven beslissingen). 
Een greep, per land, zal wei volstaan 

- Nederland: zie supra, nr. 70 
Duitsland: zie supra, nr. 78. 
Griekenland: zie vorig overzicht, nr. 42. 
Spanje: zie vorig o~erzicht, nr. 42. 
Brazilie Hrb. Antwerpen, 23 november 1973, La Braban<_;onne t. 
Lloyd Brasileiro, s.s. ,Nordfahrer", onuitg. ; Hrb. Antwerpen, 3 sep
tember 1974, Azevedo t. Lloyd Brasileiro, s.s. ,Petra Skou'', onuitg .. 

- Canada: Hrb. Antwerpen, 4 september 1973, R.H.Antw., 1973, 360. 
- Algerie: Hrb. Antwerpen, 8 april 1975, R.H.Antw., 1974, 380; Hrb. 

Antwerpen, 3 september 1974, Alliance t. Egon Wesh., s.s. ,Annaba", 
onuitg.; Hrb. Antwerpen, 9 januari 1973, R.H.Antw., 1973, 56. 
Denemarken: Hrb. Antwerpen, 6 februari 1973, E. T.L., 1973, 595· 
Noorwegen: Hrb. Antwerpen, 4 september 1973, R.H.Antw., 1973, 365. 

- Zweden: Hrb. Antwerpen, 14 januari 1975, R.H.Antw., 1974, 375; 
Hrb. Antwerpen, 21 mei 1974, Provincialinsurance t. kapitein Drake, 
s.s. ,Portland", onuitg. 

Vele beslissingen zijn trouwens in algemene bewoordingen opgesteld en 
verklaren aile hier besproken bevoegdheidsbedingen nietig, ongeacht de 
staat waaraan bevoegdheid wordt toegekend. 

DE BEVOEGDHEIDSBEDINGEN EN HET E.E.G.-VERDRAG VAN 
27 SEPTEMBER 1968 

81. Op 13 januari 1971 keurde onze wetgever het E.E.G.-verdrag be-



treffende de gerechtelijke bevoegdheid en de uitvoering van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken goed (Staatsblad, 3I maart I97I). Luidens 
artikel I7 van deze conventie zijn de rechtsmachten van een verdragstaat 
waaraan partijen van wie er ten minste een in een verdragsluitende staat 
woonplaats heeft, in een schriftelijke overeenkomst bevoegdheid toekennen, 
bij uitsluiting bevoegd. 

Zal dit artikel i7 onze hoven en rechtbanken dwingen de in nummer 77 
e.v. besproken rechtspraak te wijzigen? Drie vonnissen hebben op deze 
vraag een ontkennend antwoord gegeven (Hrb. Antwerpen, 29 mei I973, 
R.H.Antw., I973, 250; Hrb. Antwerpen, IS april I97S, R.H.Antw., 
I975-I976, 84 en E. T.L., I976, I, 92 met noot; Hrb. Antwerpen, I9 maart 
I976, Delta Lloyd t. Poseidon Schiffahrt, m.s. Transontario). Volkomen 
logische rechtspraak. Er anders over denken zou betekenen dat de Belgische 
rechter, wanneer de door artikel I7 gestelde voorwaarden vervuld zijn, alle 
bevoegdheidsbedingen automatisch geldig zou moeten verklaren, - niet 
alleen wanneer het cognossement naar artikel 9 I van de Belgische zeewet 
verwijst, maar zelfs wanneer dit document geen beding van rechtskeuze 
bevat of de toepassing van een vreemde wetgeving bedingt : de derde 
cognossementshouder zou dan zonder m~er beroofd worden van de be
scherming van artikel 9I, dat tot ons dwingend recht behoort. 

Ons dunkt dat de hier besproken rechtsvraag zeer eenvoudig is. In tegen
stelling tot wat men op het eerste gezicht zou kunnen denken, staan wij 
helemaal niet voor een conflict tussen artikel I7 van het verdrag en regels 
van dwingend recht. Zo hoeft men niet voor elke rechtsregel die tot de 
Belgische internationale openbare orde behoort, te onderzoeken of hij 
voorrang heeft op het verdrag van 27 september I968 of voor dit verdrag 
moet wijken. De sleutel ligt elders. Artikel I 7 van vermelde conventie 
houdt een regel van gerechtelijk recht en, meer bepaald, van directe be
voegdheid in. Artikel I7 zegt ons inziens dus niet dat alle bevoegdheids
bedingen geldig zijn maar wel dat de rechter voor wie de zaak wordt 
gebracht, met een geldige competentieclausule moet rekening houden. 

Wij moeten dus op twee vlakken redeneren. De rechter client eerst te 
onderzoeken of de keuze van rechtsmacht niet tegen het dwingend recht 
van zijn staat indruist. Indien hij oordeelt dat het bevoegdheidsbeding het 
dwingend recht niet schendt, komt een procesrechtelijke vraag te berde : 
moet hij de door de partijen gedane keuze van rechtsmacht eerbiedigen? 

Op deze vraag geeft artikel I7 een antwoord. Deze verdragsbepaling spreekt 
zich dus niet uit over de intrinsieke geldigheid van het bevoegdheidsbeding, 
maar wei over de bindende kracht van een geldig bevoegdheidsbeding. In 
een zin vat de Antwerpse rechtbank het vraagstuk samen : , Overwegende 
dat het te onderzoeken probleem nu juist is, of een bepaalde bevoegdheids
clausule geldig is ... " (Hrb. Antwerpen, 29 mei I973, gecit.). De door ons 
voorgestelde oplossing steunt dus op het onderscheid tussen formele en 
materiele rechtsregels. Artikel I7 houdt ongetwijfeld een formele rechts
regel in. Of een forumbeding geldig moet verklaard worden, is daarentegen 
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een vraag waarop het materiele recht een antwoord geeft. Dit standpunt 
lijkt ons onaanvechtbaar. Wanneer een bevoegdheidsclausule volgens het 
materiele recht nietig is (ontbreken van bekwaamheid of toestemming; 
ongeoorloofd voorwerp, - het beding druist in tegen regels die tot de 
openbare orde of tot het dwingend recht behoren; ongeoorloofde oorzaak), 
client zij als niet geschreven beschouwd te worden. De vraag of artikel 17 
van toepassing is, moet in dergelijk geval niet eens gesteld worden. 

Het onderscheid tussen formele en materiele rechtsregels is aan de aan
dacht ontsnapt in een vonnis dat op 19 november 1975 door de rechtbank 
van koophandel te Antwerpen geveld werd (R.H.Antw., I975-1976, 90; 
R. W., I975-1976, 2225) en waarin geoordeeld wordt: ,Overwegende dat 
in voormelde optiek de Belgische rechter niet meer client te onderzoeken 
of de vreemde rechter .. . wel de bepalingen van artikel 9 I van de zee
vaartwet zal toepassen zoals dit in Belgie gedaan werd; dat de lidstaten 
van de E.E.G. door het bewuste verdtag in feite afstand gedaan hebben 
van hun dwingende internationale bevoegdheidsregels die tot doel hadden 
bepaalde partijen te beschermen". Het gaat echter niet om een conflict 
tussen bevoegdheidsregels. Dergelijk conflict vindt men bv. in het grens
overschrijdende baanvervoer: hoe moet men artikel 31 C.M.R. met de 
regels van het E.E.G.-verdrag combineren (zie Rodiere, R., La C.M.R., 
etude theorique et pratique, tiende studie, Bulletin des Transports, 9 sep
tember 1974, nr. u6, p. 339: zelfs hier gaat het niet op te oordelen dat 
het E.E.G.-verdrag steeds de voorrang heeft)? Ook inzake exclusiviteits
overeenkomsten zou er een conflict tussen nationale en internationale be
voegdheidsregels bestaan (zie Hrb. Brussel, 15 januari 1976, ]. T., 1976, 
210). 

In de zaak die op 19 november 1975 door de rechtbank van koophandel 
te Antwerpen beslecht werd, ging het om een totaal ander probleem: 
is artikel 17 van toepassing op forumbedingen die volgens het materiele recht 
nietig zijn en dus als niet-bestaand moeten worden beschouwd? 

In artikel 91 vindt men geen. competentieregels. Forumbedingen zijn zelfs 
principieel geldig, te weten wanneer vaststaat dat de vreemde rechtsmacht 
artikel 9 r zal toepassen. Hoe kan men in deze omstandigheden dan van een 
conflict tussen bevoegdheidsregels gewagen? Tenslotte zij aangestipt dat 
ook H. E. Ras (verder gecit., blz. 89o), weliswaar in verband met de door 
artikel I 7 gestdde vormvereisten, een onderscheid voert tussen formele 
en materiele rechtsregels, waar hij schrijft dat de vraag of er overigens 
een geldige overeenkomst is (bekwaamheid, dwang, dwaling, bedrog, 
misbruik van omstandigheden) moet worden beoordeeld door de rechter 
voor wie op die overeenkomst een beroep wordt gedaan, aan de hand van 
het internationaal privaatrecht. 

Vermeldenswaard is de interessante noot die aan bovenvermeld vonnis 
van 15 april 1975 (E. T.L., 1976, I, blz. 102 e.v.) werd gewijd. De anno
tator raakt de kern van de zaak waar hij vaststelt dat artikel 9 I van de 
Belgische Zeewet geen bevoegdheidsregel is maar een norm die ,de grond 
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van het recht raakt" en dat het uit den boze is dit artikel over dezelfde kam 
te scheren als bv. de bevoegdheidsregels die men in de wet op de exclusi
viteitsovereenkomsten vindt. Overwegend dat de ,jurisdiction clause" 
van het cognossement als niet geschreven beschouwd wordt daar zij tegen 
de dwingende regels van artikel 9 I indruist, besluit de opsteller van de 
noot terecht dat artikel I 7 van het bevoegdheidsverdrag geen toepassing 
vindt. 

Ook rijst de vraag of een forumbeding dat op een cognossement voorkomt, 
wei een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 vormt. Wij 
stellen inderdaad vast dat de opstellers van het verdrag bevoegdheids
clausules van toetredingscontracten of facturen hebben willen weren. 
Belangrijk is in dit verband het verslag van P. Jenard. Dit verslag werd 
goedgekeurd door de deskundigen die het verdrag van 27 september 1968 
hebben opgemaakt en door de Raad van de Gemeenschappen. Het werd 
bij memorie van toelichting van het wetsontwerp gevoegd (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, zitting 1969-1970, 6 januari 1970). In volgende 
bewoordingen ontsluiert P. Jenard de wil van de opstellers van het verdrag: 
,Evenals de auteurs van het Duits-Belgisch verdrag, uit wier verslag 
over dit verdrag een aanhaling ongetwijfeld op zijn plaats is, heeft het 
Comite in de eerste plaats wenselijk geacht geen inbreuk te maken op 
de handelsgebruiken, ofschoon daarbij de gevolgen van de clausules in 
contracten die al vlug onopgemerkt blijven, worden geneutraliseerd. Om 
deze reden zullen deze clausules slechts in aanmerking worden genomen 
wanneer zij het voorwerp van een overeenkomst uitmaken, hetgeen een 
wilsovereenstemming tussen de partijen vooronderstelt. Zonder rechts
gevolg blijven derhalve de bedingen die gedrukt voorkomen op de cor
respondentie of de facturen en die niet door de partij tegen welke zij 
worden ingeroepen, zijn geaccepteerd" (Jenard, P., Rapport over het 
verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken). Aldus hebben de opstellers van 
het verdrag voor de geldigheid van bevoegdheidsbedingen een strenge 
vormvoorwaarde gesteld, daat zij de zekerheid willen hebben dat de forum
keuze de uiting is van de gemeenschappelijke wil der partijen (zie Le 
Grelle; R., De bevoegdheidsregels tegenover verweerders met woonplaats 
binnen de gemeenschap; in ,Gewijzigde bevoegdheids- en exequatur
regels", Aureliae Scientifica, 1973, blz. 207: met betrekking tot de toe
passing van artikel r 7 kan geen rekening worden gehouden met bedingen 
die op facturen voorkomen; Ras, H.E., De betekenis van het E.E.E.
executieverdrag voor de rechter van het land waar een onder het verdrag 
vallende zaak wordt aangebracht, T.P.R., 1975, 890; Laenens, J., Bevoegd
heidsbedingen op de helling? noot sub. Rb. Antw., 26 juni 1975, R. W. 
1975-1976, 1316; Hrb. Kortrijk, 7 oktober 1975, R. W., 1975-1976, 2030). 

Niemand zal ontkennen dat lijnconditien die, in klein letterschrift op de 
rugzijde van een cognossement gedrukt, aan de inlader en, a-fortiori, aan 
de derde cognossementshouder opgedrongen worden, een mooi voorbeeld 
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zijn van een toetredingsovereenkomst. Het staat buiten kijf dat deze ,liner 
terms" niet kunnen besproken worden. Het forumbeding voldoet dus niet 
aan de voorwaarden die voor de toepassing van artikel I7 gesteld worden: 
,Een in minuskuul letterschrift gedrukte bepaling in een cognossement, 
voldoet hieraan niet. Het cognossement is te aanzien als een toetredings
contract; de derde drager ervan is nooit in de mogelijkheid de voorwaarden 
ervan te bedingen. Naar analogie kan hier worden aangenomen dat een 
dergelijk bevoegdheidsbeding op het cognossement te vergelijken is met de 
bevoegdheidsbedingen op facturen en correspondentie, waarvan de rechts
leer aanneemt dat een dergelijk beding niet voldoet aan de vereiste van 
de schriftelijke overeenkomst vermeld in artikel I7 van het E.E.G.-verdrag' 
(Hrb. Antwerpen, I9 maart I976, gecit). De vraag of de bedingen die 
in toetredingscontracten, in algemene voorwaarden of op facturen voor
komen, volgens het nationale recht bindende kracht hebben, komt hier 
zelfs niet ter sprake daar de opstellers van het verdrag, - zoals uit de 
memorie van toelichting blijkt -, een strak formalisme hebben ingevoerd 
om de forumbedingen die in dergelijke overeenkomsten ingelast worden, 
buiten het bereik van artikel I7 te houden. Dit formalisme vervult m.a.w. 
een beschermende functie. 

In ,Bevoegdheidsaanwijzing in cognossementen" (R. W., I975-I976, 2228) 
houdt ook J. Laenens voor dat de hier bedoelde forumbedingen niet aan 
de door artikel I 7 gestelde vormvereisten beantwoorden: 
I. omdat een bevoegdheidsclausule die in kleine letters op de rugzijde 

van een cognossement voorkomt, zelfs ten aanzien van de verscheper 
niet als een uitdrukkelijke forumkeuze kan worden beschouwd; 

2. omdat het cognossement aan een derde verhandeld werd en de keuze 
van rechtsmacht ten opzichte van deze derde houder a-fortiori niet 
voldoet aan vermelde vornivoorwaarden. 

In verband met het tweede argument willen wij nog volgende beschouwin
gen maken. Zoals boven uiteengezet, vormen de lijnvoorwaarden voor de 
derde cognossementshouder een toetredingscontract : hij kan zich niet 
tegen de opgelegde conditien verzetten. Er is meer. Voor de toepassing 
van artikel I7 wordt vereist dat de bevoegdheidsclausule door de geding
partijen zelf bedongen werd. Ook aan deze essentiele voorwaarde wordt 
er niet voldaan. De partijen waarvan sprake in artikel I7, zijn ons inziens 
de gedingpartijen. Welnu, de derde cognossementshouder werkt niet 
mede aan het opmaken van de tekst van de overeenkomst. Een contract 
dat door anderen gesloten werd, wordt hem achteraf opgelegd. 

,PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS" 

82. Volledigheidshalve kunnen wij aanstippen dat de cognossements
clausule die bevoegdheid toekent aan de rechtsmachten van de plaats 
waar de zeevervoerder zijn belangrijkste bedrijfsinrichting heeft (principal 
place of business of the carrier) bij herhaling werd nietig verklaard (Hrb. 
Antwerpen, 23 januari 1969, R.H.Antw., I969, I8I; Hrb. Antwerpen, 
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9 januari 1973, R.H.Antw., 1973, 56; Hrb. Antwerpen, 19 december 
1972, R.H.Antw., 1973, 165; Hrb. Antwerpen, 29 mei 1973, R.H.Antw., 
1973. 251). 

§ 2 De verplichtingen van de zeevervoerder 

BEHOORL1JKE ZORG (ART. 91, A, § IV, 1°) 

83. In de hier besproken periode vinden wij weinig gepubliceerde beslissin
gen die op de naleving van de ,due diligence" betrekking hebben. Op 
enkele uitzonderingen na, is hun principiele betekenis trouwens niet groot. 
Wij beperken ons derhalve tot een beknopt overzicht, met hier en daar 
bondige toelichting. 

Belangrijk is nochtans het arrest dat op 14 juni 1968 door het hof van 
beroep te Brussel werd uitgesproken (R.H.Antw., 1968, 245). Door de 
roestige staat van de scheepstanks werd aan een lading ,fatty acid oftall
oil" ontkleuringschade toegebracht. De door een marine-surveyor gegeven 
toelating om de koopwaar in te schepen levert, aldus het hof, het bewijs 
van de aanwending van de ,due diligence" niet op. 

Heden ten dage worden ontzaggelijke hoeveelheden scheikundige vloei 
stoffen op tankschepen vervoerd. Om aan zijn aansprakelijkheid te ont
snappen, houdt de zeevervoerder zich meestal schuil achter de ,certificates 
of cleanliness" die door een deskundige van de rederij of van de inlader 
afgeleverd worden. Vandaar de principiele belangrijkheid van dit arrest. 

Een ander arrest van het hof van beroep te Brussel betreft eveneens een 
vaak voorkomend geval (13 oktober 1967, R.H.Antw., 1968, 114) : ten
gevolge van ontdooiing barst een waterleiding die doorheen het laadruim 
loopt. Vorst en ontdooiing waren, gelet op de omstandigheden van de zaak, 
niet onvoorzienbaar. Het veilig maken van de toestellen en inrichtingen, 
zo oordeelde het hof, mocht in de gegeven omstandigheden niet als een 
uitzonderlijke maatregel beschouwd worden. De scheepsleiding bewees 
dus niet dat zij v66r en bij het begin van de reis de ,due diligence" had 
in acht genomen. 

Een vonnis van 2 februari 1972 (Hrb. Antwerpen, R.H.Antw., 1972, 
142) behandelt een vrij interessant geval : een schip verlaat een Canadese 
haven met op dek een grote hoeveelheid stuwhout, dat voor het vervoer 
van coils tijdens de heenreis gediend had. Om aan de betaling van de hoge 
invoerrechten die in Canada op hout gei:nd worden, te ontsnappen, werd 
dit stuwhout niet gelost. 

Het hout dat men tijdens de reis in zee wierp, werd al ras met sneeuw en 
ijs bedekt en vormde een compacte massa die op zee lossloeg en een kim
peilpijp onthoofde. Zeewater drong langs deze opening in het ruim en 
beschadigde de lading gestorte tarwe. Een Canadese haven in de winter
maanden met een zware deklast verlaten, is een gevaarlijke onderneming 
en werd door de rechtbank terecht beschouwd als een onzeewaardigheid 
van het schip, te wijten aan gebrek aan behoorlijke zorg. 



De algemene principes betreffende de zorgverplichting werden nauw
keurig omschreven in een vonnis van 16 februari 1972 (R.H.Antw., 1972, 
152). De rechtbank herinnert aan het feit dat elke bout v66r het vertrek 
van het schip niet moet nagezien worden. Maar terecht wordt geoordeeld 
dat de zeevervoerder niet vrijuit gaat wanneer water binnendringt langs 
een laadpoort die al lang buiten gebruik was en die aaneengeschroefd was 
met bouten die oude roestvorming vertoonden. De getuigschriften van de 
classifficatiemaatschappijen leveren in dit geval het bewijs van de redelijke 
zorg niet op. 

Het feit dat het schip met een voor maniokvervoer ongeschikt ventilatie
systeem was uitgerust (een enkele ventilator voorzag in de verluchting 
van heel het ruim) werd ten aanzien van de derde cognossementshouder 
vanzelfsprekend als onzeewaardigheid beschouwd (Hrb. Antwerpen, 23 
november 1972, R.H.Antw., 1972, 436). 

CoNTAINERVERVOER EN ,DUE DILIGENCE" 

84. Zeer belangrijk vraagstuk, dat onder meer in een vonnis van IO januari 
1973 behandeld wordt (R.H.Antw., 1973, 6o) : de Mormacrigelcase. 

Het betrof beschadiging van de koopwaar door waterinsijpelingen langs 
een kleine opening in het dak van de container. De sub artikel 9 I, A, 
§ III, 1°, c voorgeschreven zorgverplichting (,het geschikt en veilig maken 
van de laadruimten, vries en koelkamers en aile andere delen van het schip, 
waarin goederen worden vervoerd, om de goederen daarin te bergen, 
vervoeren en goed te houden") is, aldus de rechtbank, van toepassing op 
de container die door de rederij ,from warehouse to warehouse" ter be
schikking van de inlader wordt gesteld. De vervoerder werd derhalve als 
niet aansprakelijk beschouwd omdat het gebrek van de container verborgen 
was en aan de vereiste oplettendheid ontsnappen moest. 

De container, aldus de rechter, is een middel ,dat door de zeevervoerder 
wordt aangewend voor de stuwing, lading en vervoer der koopwaar die 
hem wordt toevertrouwd". Logische oplossing indien de container als 
onderdeel van het schip wordt beschouwd in de zin van artikel 9I, A, § III, 
I 0 , c. Maar precies op dit punt is het besproken vonnis dubbelzinnig. 
Want enerzijds wordt gesteld dat de container tot de ,scheepsinrichting" 
behoort, en anderzijds gewaagt men van een ,middel ... dat door de zee
vervoerder wordt aangewend voor de stuwing, lading en het vervoer der 
koopwaar die hem wordt ,toevertrouwd' ', - wat betekent dat de container 
meer weg heeft van groepage- en stuwagematerieel dan van een scheeps
deel. De vervoerdersaansprakelijkheid zou in dit geval eerder in het Iicht 
van § III, 2° moeten beoordeeld worden, - bepaling die de aan de goederen 
verschuldigde zorg omschrijft. 

AAN DE VERVOERDE GOEDEREN VERSCHULDIGDE ZORG 

85. De verscheidene aspecten van deze zorgverplichting (bij het laden, 
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lossen en stuwen van de koopwaar, het verluchten van de laadruimen enz.) 
vormen het voorwerp van heelwat rechterlijke beslissingen. Of de zee
vervoerder deze verplichting al dan niet nageleefd heeft, is een vraag die 
doorgaans gesteld wordt naar aanleiding van het onderzoek van een door 
hem aangewende ontheffingsgrond (zeefortuin, eigen gebrek van de goe
deren ... ). Wij verwijzen dus naar nr. 90 e.v. 

86. De zeevervoerder die een met een corrosieve en bijtende vloeistof 
gevulde tankcontainer in het tussendek plaatst, begaat een stuwingsfout; 
indien er, - om welke reden ook -, een ongeval gebeurt, worden de 
goederen die in hetzelfde dek of in het onderruim liggen, onvermijdelijk 
bezoedeld (Hrb. Antwerpen, 10 juni 1974, R.H.Antw., 1974, 265). 

8TUWINGSGETUIGSCHRIFTEN 

87. In Antwerpen gebeurt het heel dikwijls dat rederijen de Voorzitter 
van de rechtbank van koophandel verzoeken drie deskundigen van de 
Nautische Commissie aan te wijzen met opdracht een beschrijving te 
geven van de wijze waarop de goederen in het zeeschip gestuwd werden. 
Het gaat hier uiteraard om een onderzoek aan boord bij aankomst van het 
schip. Het verzoek heeft niets te maken met het eenzijdig verzoekschrift 
waarvan artikel 584 Ger.W. of artikel 267 Zeewet gewaagt. Zo wordt het 
zelfs niet door een advokaat opgemaakt en beantwoordt het niet aan de 
vereisten die voor de geldigheid van eenzijdige verzoekschriften gesteld 
worden. De beschikking die de Voorzitter velt, wordt trouwens niet aan de 
verschepers of ontvangers van de goederen betekend. Het onderzoek van 
de stuwing is ook niet contradictoir : de ladingbelanghebbenden worden 
zelfs niet uitgenodigd. We staan hier allicht voor een vorm van willige 
rechtspraak, - in het bijzonder voor een Antwerps gebruik dat uit de noden 
van de praktijk is geboren. 

De deskundige die zich ingevolge het bevel van de Voorzitter aan boord van 
het schip begeeft, heeft natuurlijk noch de tijd noch de middelen om de 
stuwing grondig te onderzoeken. Hij kan slechts een vluchtige blik werpen 
op de talloze partijen die in de scheepsruimen gestuwd werden. 
De stuwingsgetuigschriften zijn dan ook uiterst beknopt en kunnen niet 
vergeleken worden met de verslagen die de nautische deskundigen over de 
oorzaken en omstandigheden van averijen uitbrengen wanneer zij krachtens 
de toepasselijke artikels van het gerechtelijk wetboek werden aangesteld. 
Gewoonlijk vermelden zij slechts dat de koopwaar volgens de regels van 
goede zeemanschap gestuwd, gegarnierd en geschoord werd, dat er vol
doende stuwhout werd gebruikt enz. Zij vestigen de aandacht op de in 
het oog springende gebreken van de stuwing. 

De aard van de procedure en van het onderzoek bepalen de waarde van 
de stuwingscertificaten. Daar er aan de onpartijdigheid van de nautische 
deskundigen niet kan worden getwijfeld (zij mogen slechts hun diensten 
verlenen indien zij door rechterlijke beslissing of in der minne door de 



partijen zijn aangesteld), kunnen sommige vaststellingen achteraf moeilijk 
betwist worden : bv. het feit dater stuwhout gebruikt werd. Maar de ge
tuigschriften hebben slechts een beperkte waarde : van. een deskundige, 
-hoe bekwaam hij ook zij -, kan inderdaad niet verlangd worden dat hij 
op enkele minuten tijd voor elk soort goederen nagaat of de stuwing vol
maakt is, of de qualiteit van het schoor- en stuwhout niette wensen overlaat 
enz. Hoe moeilijk is soms de vraag of een bepaalde stuwtechniek wel ge
schikt en doeltreffend is! Hoeveel uiteenlopende en mekaar bestrijdende 
theorieen worden niet verkondigd ! 
Wij denken o.m. aan de wijze waarop personenwagens, stortgoederen en 
vleeskwartieren moeten gestuwd worden. 
Om uit te maken of een bepaalde stuwingswijze voor een welbepaalde 
koopwaar geschikt is (bv. hoe hoog men sommige kisten of paletten mag 
opstapelen), zal men vaak heelwat berekeningen en proeven moeten doen, 
de vaktechnische literatuur moeten raadplegen :en dikwijls zal men slechts 
een voorzichtig besluit kunnen formuleren. 
Hieruit volgt dat uit een gunstig stuwingsgetuigschrift nog niet mag af
geleid worden dat een averij haar oorzaak niet kan vinden in een gebrek 
van de stuwing. 
Voor ogen houdend dat het onderzoek eenzijdig en oppervlakkig is, heeft 
de rechtspraak bij herhaling geoordeeld dat deze certificaten slechts een 
beperkte waarde en bewijskracht bezitten : Brussel, 27 maart 1957, R.H. 
Antw., 1957, 362; Brussel, 9 maart 1961, R.H.Antw., 1961, 400; Brussel, 
25 mei 1972, R.H.Antw., 1972, 130; Hrb. Antwerpen, 25 februari 1955, 
R.H.Antw., 1955, 268; Hrb. Antwerpen, 2 januari 1973, R.H.Antw., 
1973, 52. Vermelden wij nog twee vonnissen: Hrb. Antwerpen, 10 de
cember 1963, The Marine Ins. Cy. t. kapitein Stapnes, s.s. ,Black Tern" : 
,overwegende dat het verslag van de stuwingsdeskundigen niet als af
doende bewijs kan beschouwd worden; overwegende dat de stuwings
deskundigen de stuwing slechts op zeer algemene en oppervlakkige wijze 
kunnen nazien; overwegende dat deze verslagen daarenboven eenzijdig 
worden opgesteld en de ontvanger niet de gelegenheid heeft de aan
dacht der stuwingsdeskundigen op bepaalde feiten, gebreken of schaden 
te vestigen; overwegende dat, door aldus te oordelen, de stuwingsverslagen 
niet alle zin verliezen, doch nog steeds enige waarde behouden betreffende 
de algemene wijze van stuwing enz."; een ander vonnis heeft betrekking 
op tractoren die reeds na de eerste windstoten van 10 Beaufort ontstuwd 
geraakten : ,dat het door het College van stuwingsdeskundigen te Ant
werpen afgeleverd rapport, dat niet alleen een eenzijdig karakter bezit 
doch tevens opgesteld werd na een algemeen en vluchtig onderzoek, niet 
vermag afbreuk te doen aan het vaststaand feit dat de tractoren tijdens de 
zeereis ontstuwd geraakten" (Hrb. Antwerpen, 7 mei 1975, R.H.Antw., 
1974. 479). 
Dit alles betekent niet dat de stuwingsgetuigschriften waardeloos zijn : 
de rechter zal hun waarde in het licht van de concrete omstandigheden 
van elke zaak beoordelen. 
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LADEN, STUWEN EN LOSSEN, FOUTIEF UITGEVOERD DOOR RESP. 

BEVRACHTER EN ONTVANGER, ,fREE IN AND OUT" EN ARTIKEL 9I 

88. De door artikel 91, A, § III omschreven verplichting (,zorg dragen 
voor de behoorlijke en zorgvuldige lading, behandeling, stuwing, vervoer, 
bewaking, verzorging en lossing van de door hem vervoerde goederen") 
rust op de zeevervoerder. Hij draagt verantwoordelijkheid voor deze ver
richtingen en mag deze niet op derden afwentelen. Het staat hem vrij in 
de bevrachtingsovereenkomst te bedingen dat de koopwaar zal geladen, 
gestuwd en gelost worden door resp. de bevrachter en de ontvanger ; maar 
ten opzichte van de derde cognossementshouder blijft hij aansprakelijk. 
De Haagse regels voorzien niet in een ontheffingsgrond voor schade die 
haar oorzaak vindt in het feit dat de bevrachter en de ontvanger de goederen 
resp. slecht geladen, gestuwd en gelost hebben. Bovendien draagt de zee
vervoerder verantwoordelijkheid voor de koopwaar vanaf de inontvangst
neming tot aan de aflevering : artikel 9I, A, § VII bepaalt uitdrukkelijk 
dat hij zich slechts mag ontheffen voor schade die v66r het laden of na 
het lassen ontstaat. Zie in dit verband : Smeesters en Winkelmolen, II, 
nr. 63o en 67o; G. Van Blade!, Connaissements et regles de La Haye, nr. 
139; Brussel, 13 juni 1963, ]. Port. Anv., 1964, 215. De weerslag die de 
F.I.O.-clausule heeft op de tussen vervrachter en bevrachter bestaande 
rechtsverhouding, wordt sub nr. 57 besproken. 

Volgende beslissingen brengen deze beginselen in herinnering : de F.I.O.
clausule houdt een kostenregeling in en doet geen afbreuk aan het aan
sprakelijkheidsstelsel dat in artikel 91 ter bescherming van de derde 
cognossementshouder werd uitgebouwd (Hrb. Antwerpen, 23 november 
1972, R.H.Antw., I972, 437; Hrb. Gent, I I september I973, E. T.L., 
1973, 736; Brussel, 8 maart I968, E. T.L., 1971, 645). Een woord nog over 
dit atrest van 8 maart 1968 : de koop-verkoopsovereenkomst bevatte de 
clausule ,loading under any weather"; al werd de eis die de koper, ontvanger 
van de goederen, tegen de verkoper had ingesteld, op grand van dit beding 
ongegrond verklaard door een scheidsgerecht, tach werd de zeevervoerder 
aansprakelijk gesteld voor de regenschade die de koopwaar tijdens de laad
verrichtingen had opgelopen; het hof oordeelde dat noch vermelde 
clausule, noch deze scheidsrechterlijke beslissing impliceren dat de derde 
cognosementshouder geen schade geleden heeft en er geen oorzakelijk 
verband meer zou bestaan tussen die schade en het foutief uitvoeren van 
de op de vervoerder gelegde verplichtingen. 

WISSELWERKING TUSSEN VREEMDE OORZAAK EN OMSTANDIGHEDEN 

DIE EEN ONTHEFFINGSGROND VORMEN 

89. De algemene beginselen werden in een vonnis van 21 december 
1967 (Hrb. Antwerpen, R.H.Antw., 1968, 57) correct toegepast : om tot 
aansprakelijkheidsontheffing te leiden, moet de vreemde oorzaak ,zuiver" 
zijn. Heeft een door de zeevervoerder gepleegde fout tot het ontstaan van 
de schade bijgedragen, dan is deze ten valle aansprakelijk, - tenzij men 



te doen heeft met een fout van de inlader, de ontvanger of met een gebrek 
van de koopwaar, in welk geval de vervoerder slechts voor een deel aan
sprakelijk zal zijn (Cass., 6 maart 1873, Pas., 1873, I, 122; Smeesters en 
Winkelmolen, II, nr. 568 en 566; Van Rijn, III, nr. 2343). 

De rechtspraak eist bovendien dat de zeevervoerder · zou aantonen dat, 
zelfs indien hij zijn zorgverplichting had nageleefd, het eigen gebrek of 
de fout van de ladingbelanghebbenden in elk geval schade zou veroorzaakt 
hebben (Hrb. Antwerpen, 21 december 1967, R.H.Antw., 1968, p. 57; 
Brussel, 5 december 1969, R.H.Antw., 1970, 18; Hrb. Gent, 13 oktober 
1971, R.H.Antw., 1971, 187; Brussel; 10 december 1970, R.H.Antw., 
1971, I14; Hrb. Gent, 7 september 1971, R.H.Antw., 1971, 173, bevestigd 
door het hof van beroep te Gent; Hrb. Antwerpen, 23 november 1972, 
R.H.Antw., 1972, 437 enz.). 

§ 3 De ontheffingsgronden 

FoUTEN BIJ DE NAVIGATIE EN RET BERANDELEN VAN RET SCRIP (ART. 91, A, 

§IV, 2°, a) 

90. Voor schade die uit nautische fouten voortspruit, is de zeevervoerder 
ontheven. De nautische fouten omvatten zowel de navigatiefouten sensu 
stricto (foutief uitvoeren van maneuvers, culpose aanvaring, enz.) als 
de fouten in het ,beheer" van het schip (,mismanagement of the vessel"). 
Traditiegetrouw en gemakkelijkheidshalve moeten de ,mismanagements 
of the vessel" zorgvuldig onderscheiden worden van de , mismanagements 
of the cargo", waarvoor de zeevervoerder, behoudens het bewijs van een 
andere ontheffingsgrond, ten volle aansprakelijk is. 

Handelingen bij het behandelen van het schip zijn diegene die vereist zijn 
door ,de eigen aard van de fenomenen schip en scheepvaart en die bijgevolg 
zelfs bij afwezigheid van de koopwaar dienen gesteld te worden" (Hrb. 
Antwerpen, 27 november 1967, R.H.Antw., 1969, 387). 

Werd als ,mismanagement of the ship" beschouwd, het bunkeren van 
stookolie met een te hoge warmtegraad, - waardoor schade werd toege
bracht aan de koopwaar die boven op de brandstoftank gestuwd was (idem) 
Aan de hand van het door de rechtbank gehanteerd criterium kunnen de 
eenvoudigste gevallen opgelost worden. Voor de grensgevallen biedt het 
echter geen sleutel : quid wanneer eenzelfde handeling tegelijkertijd op 
het schip en op de lading betrekking heeft, zoals het Ienzen van de vul
lingen? 
De Nederlandse rechtsgeleerde S. Royer wijdt een heel hoofdstuk van 
,Hoofdzaken der vervoerdersaansprakelijkheid in het zeerecht" aan deze 
vraag (hoofdstuk IX, blz. 457-520, uitgave Zwolle 1959) en legt alle theo
rien die in dit verband het Iicht zagen, onder het ontleedmes. 

Het onderscheid tussen de ,mismanagement of the vessel" en de ,mis
management of the cargo" wortelt niet in het voorwerp van de handeling 
of de bestemming van het behandelde scheepsonderdeel, maar wel in het 



doel van de handeling (Royer, o.c., blz. 516 e.v.; Smeesters en Winke
molen, Droit maritime et fluvial, II, 679 met verwijzing naar een onuit
gegeven arrest van het hof van beroep te Brussel; vergelijk met G. Van 
Blade!, Connaissements et regles de La Haye, Brussel 1929, nr. 276 e.v. : 
,interpretation intermediaire proposee"). Op deze leer van de ,primaire 
doelstelling der handeling" stoelt de uitstekende definitie van de ,mis
managements of the vessel" die Royer ons geeft : , ... het niet-plegen of 
verkeerd plegen van handelingen, welker verrichten niet in hoofdzaak het 
belang der lading ten doel heeft, en het plegen van handelingen, welker 
niet-verrichten niet in hoofdzaak het belang der lading ten doel heeft" 
(blz. 520). Dit criterium wordt in volgende rechterlijke beslissingen ge
hanteerd. 

Een eerste vonnis heeft betrekking op ladingschade die haar oorzaak vond 
in het niet peilen en lenzen van de vullingen. 
Aansluitend bij wat de rechtsleer hieromtrent voorhoudt (Smeesters en 
Winkelmolen, hoek II, nr. 681, biz. 313; G. Van Blade!, o.c., nr. 204, 
biz. 165), oordeelt de rechtbank terecht : ,Eiseressen hebben het evenwel 
juist voor dat het toezicht op de peilkokers en de werking van de pompen 
bestemd tot het ledigen van de vullings tot hoofdzakelijk doel hebben het 
beheer van de lading. De vullings zijn maar kleine driehoekige sekties die 
niet zodanig veel water opvangen waarbij zij de stabiliteit van het schip 
in het gedrang kunnen brengen. Enkel wanneer niet gelensd wordt, kan 
het in de vullings opgestapelde water op de stabiliteit van het schip een 
irivloed iiitoefeiien -met dien-verstaride da.t op dat ogenblik: de vullirigs reeds 
overlopen en de lading beschadigd is. Vandaar dat het overlopen van de 
vullings volgens de heersende Belgische rechtspraak, tot welke de recht
bank zich aansluit, niet behoort tot het beheer van het schip" (Hrb. Gent, 
29 oktober 1974, R.H.Antw., 1974, 466). 

Een ander vonnis heeft betrekking op het overlopen van ballastwater en 
kan als volgt samengevat worden. Voor de veiligheid van het schip moet 
de zeever~oerder de ballasttank met de nodige hoeveelheid water opvullen. 
Voor het behoud van de lading daarentegen moet hij er voor zorgen dat 
de mangatdeksels goed gesloten worden en dat het opvullen van de ballast
tank voorzichtig geschiedt. Hieruit volgt dat de zeevervoerder een ,mis
management of the cargo" (art. 91, A, § III, 2°) begaat wanneer hij deze 
deksels niet hermetisch sluit en de tank niet met de nodige zorg opvult, -
zodat het ballastwater langs het mangat in de laadruimen binnendringt. 
Het rechtstreeks gevolg van deze foutieve handelingen is inderdaad de 
beschadiging van de lading : zij leveren geen gevaar op voor de stabiliteit 
van het schip. De zeevervoerder kan derhalve geen bevrijdend beroep doen 
op artikel 91, A, § IV, 2, a van de Zeewet (Hrb. Antwerpen, 21 januari 
1975, R.H.Antw., 1974, 475). 
Van Blade! denkt er niet anders over (o.c., nr. 305, biz. 167). 

91. Het in ons vorig overzicht besproken, onuitgegeven vonnis van 10 



oktober 1967 van de rechtbank van koophandel in een zaak s.s. ,Gerda 
Vesta" werd inmiddels door het hof van beroep bevestigd (arrest van 22 
februari 1973, R.H.Antw., 1974, 48). Ons inziens geeft ook het arrest 
geen j uist antwoord op het door de oorspronkelijke eiseres opgeworpen 
middel. Het stand punt van de aanleggende partij kwam hierop neer: de 
door artikel 91 geregelde verdeling van risico's en aansprakelijkheid heeft 
slechts betrekking. op het welbepaalde vervoer dat het voorwerp van het 
cognossement vormt; daden die geen uitvoering van het contract uitmaken, 
zoals het innemen van stookolie nadat de vervoerde goederen de eindbe
stemming bereikt hebben, vallen buiten · deze risico-verdeling, zodat de 
vervoerder er de gevolgen van moet dragen. Er anders over oordelen komt 
erop neer de handelingen die met het behandelen van het schip verband 
houden en waarvoor de vervoerder van aansprakelijkheid ontheven is 
indien zij foutief uitgevoerd worden, uit het contractverband te rukken. 

BRAND EN ONZEEWAARDIGHEID 

92. Wanneer de brand aan onzeewaardigheid van het schip te wijten is, kan 
de zeevervoerder de in artikel 91, A, § IV, 2°, b neergelegde ontheffings
grond niet aanwenden (Cass., 19 januari 1939, Pas., 1939, I, 33). Het bewijs 
van het bestaan van de onzeewaardigheid en van het oorzakelijk verband 
tussen deze onzeewaardigheid en de schade rust op de ontvanger van de 
beschadigde goederen (Brussel, 8 december 1967, R.H.Antw., 1968, 76). 

De vervoerder hoeft dus niet te bewijzen dat hij aan zijn zorgverplichting 
betreffende de zeewaardigheid van het schip voldaan heeft. De ontvanger 
die aan de zeevervoerder het recht ontzegt zich op artikel91, A, §IV, 2°, b 
te beroepen, moet bewijzen dat de brand hetzij door de fout van de zee
vervoerder, hetzij door een gemis van ,due diligence" in verband met de 
zeewaardigheid veroorzaakt werd (Brussel, 3 maart 1972, R.H.Antw., 
1972, 21). De hier aangehaalde beslissingen hadden telkens betrekking 
op branden die tijdens het uitvoeren van herstellingen aan het zeeschip 
ontstaan waren. In beide gevallen bleef de juiste brandoorzaak onbekend. 

93. Zowel in Belgie als in de andere landen die het Brussels cognossements
verdrag van 24 augustus 1924 toepassen, oordeelt de rechtspraak eensgezind 
dat een gewone verhitting nog geen brand is; van ,brand is er inderdaad 
slechts sprake wanneer vlammen of minstens rode of witte gloeihitte 
worden waargenomen ; het hof van beroep te Brussel heeft hier nogmaals 
aan herinnerd (23 december 1971, R.H.Antw., 1972, 7). 

PERIKELEN, GEVAREN EN ONHEILEN VAN DE ZEE 

94· De in artikel 91, A, § IV, 2°, c neergelegde ontheffingsgrond heeft in 
de hier besproken periode weer een rijke rechtspraak in het leven geroepen. 

De principes ondergingen echter geen wijziging : het begrip ,zeefortuin" 
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werd immers duidelijk bepaald in het Cassatiearrest van I3 april I956 
(]. Port. Anv., I957, I I7; R.C.].B., I957, 85 met noot J. Heenen). De 
zeevervoerder die op artikel 9I, A, § IV, 2°, c een bevrijdend beroep wil 
doen, moet een driedubbel bewijs leveren: het bestaan van buitengewoon 
ongunstige weersomstandigheden, het oorzakelijk verband tussen de aan
gevoerde feiten en de ontstane schade, afwezigheid van fouten in zijnen 
hoofde (m.a.w. de zeefortuin moet een grond van overmacht vormen). 

De hierna overschouwde rechtspraak past de in het arrest s.s. ,Bruxelles" 
vastgelegde beginselen toe. Feitenkwesties laten de beoefenaars van het 
zeerecht echter niet onverschillig. Sommige schadevormen komen geregeld 
terug. Het vervoeren van nieuwe soorten goederen, het aanwenden van 
nieuwe vervoerstechnieken enz. stellen problemen die de rechter aan de 
hand van de bestaande principes ontrafelt. Meer nog dan vele andere rechts
takken is het vervoerrecht een levend recht, daar de beoefenaar evenveel 
belang hecht aan het feitelijk gegeven als aan de juridische redenering. 

Ook bespeurt men, binnen de grenzen der vertrouwde beginselen, nieuwe 
strekkingen in de rechtspraak. 

In de volgende gevallen werd geoordeeld dat de vervoerder zich op zee
fortuin kan beroepen : 

- binnendringen van zeewater langs de luiken die tijdens de reis door 
zware zeeen overspoeld werden, hoewel het schip een vrijboord van acht 
voet had enz. (Brussel, 4 oktober I968, R.H.Antw., I968, 453); 

- lekslaan van de romp door ijsschotsen, zelfs wanneer zij helemaal on
voorzienbaar waren in dat jaargetijde en op die bepaalde breedtegraad, 
indien blijkt dat de kapitein in de laatste aanleghaven inlichtingen ingewon
nen had betreffende de staat van de ijsschotsen en hij de koers gevolgd 
heeft die hem door de bevoegde administratieve diensten als de veiligste 
was aangewezen (Brussel, 30 mei I969, R.H.Antw., I969, 435); 

- tengevolge van aa_nhoudende windkrachten van 9, 1 o en I I Beaufort 
liep het schip schade op, moest herhaaldelijk op de wind gaan liggen en 
kwam met veel vertraging aan; geoordeeld werd dat de zeevervoerder een 
bevrijdend beroep op artikel9I, A,§ IV, 2°, c kon doen (Brussel, I7 januari 
I974, R.H.Antw., I974, 54). 
- ontstuwing tengevolge van een kortstondige doch hevige storm met 
windkrachten van 9 tot IO Beaufort en uitlopers van I I tot I2 Beaufort 
(Hrb. Antw., I maart I971, R.H.Antw., I971, 321); 

Werden daarentegen niet als zeefortuin beschouwd : 
- windkracht 7, 8 en 9 Beaufort tijdens de maanden november en decem
ber op de Atlantische Oceaan en vooral op het kanaal en in de golf van 
Biscaye ; het betrof schade veroorzaakt door ontstuwing (Hrb. Antwerpen, 
23 januari 1969, R.H.Antw., 1969, no); 
- windkracht 8 biedt nog geen verklaring voor het scheuren van een 
dwarsschot (Hrb. Antwerpen, 26 juni 1973, R.H.Antw., I973, 265); 
- vorming van ruimzweet (roestschade aan canned goods), tenzij het 
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bestaan van uitzohderlijk slechte weersomstandigheden bewezen wordt ; 
de zeevervoerder kan zich niet beroepen op temperatuurverschillen tijdens 
de reis wanneer deze niet lang geduurd heeft en niet bewezen wordt dat 
er op oordeelkundige wijze geventileerd werd (Hrb. Antwerpen, 25 april 
1972, R.H.Antw., 1972, 170); 
- vorming van ruimzweet tengevolge van ongunstige weersomstandig
heden wanneer de zeevervoerder de zakken koffie niet doelmatig tegen 
zweetafdrup beschermd heeft en het opslorpingsvermogen van de door 
hem gebruikte ,coffee strips;; te klein was (Hrb. Antwerpen, 16 februari 
1972, R.H.Antw., 1972, 152, bevestigd door het hof van Beroep te Ant
werpen, 9 april 1975, R.H.Antw., 1974, 424; 
- beschadiging van zakken koffie door ruimzweet wanneer de vervoerder, 
tijdens het varen in de mist, enkel de elektrische ventilatie afgezet heeft en 
de natuurlijke ventilatie niet heeft onderbroken, zodat vochtige lucht in 
het ruim binnendrong (Brussel, 17 december en 10 juni 1971, R.H.Antw., 
1971, 23); 
- het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur vormt voor het ver
schijnsel van dampcondensatie geen bevredigende verklaring; deze tem
peratuurschommelingen zijn op zee immers minder groat daar de grate 
oppervlakte zeewater als regulator optreedt; ze doen slechts op het niet 
ondergedompeld gedeelte van de scheepswand een invloed gelden (Hrb. 
Gent, 7 september 1971, R.H.Antw., 1971, 173, bevestigd door het hof 
van beroep van Gent, 27 oktober 1972, R.H.Antw., 1973, 320); 
- windkrachten van 8 en 9 Beaufort bieden op zichzelf geen verklaring 
voor het scheuren van een aantal zakken koffie (Hrb. Antwerpen, 2 januari 
1973, R.H.Antw., 1973, 52); 
- het feit dat het logboek van ,high sea" en ,moderate gale" gewaagt, 
bewijst op zichzelf niet dat de schade aan zeefortuin moet toegeschreven 
worden (Hrb. Antwerpen, 4 september 1973, R.H.Antw., 1973, 366); 
- het schip had windkrachten van 9 en 10 Beaufort ontmoet; een partij 
tabak had zweetschade geleden ; overwegende dat de onderbrekingen van 
de ventilatie niet lang duurden en, gezien het jaar"getijde, geen overmacht 
opleverden, dat het schip zelf geen schade had opgelopen en dat de koop
waar niet behoorlijk was afgedekt, heeft de rechtbank de zeevervoerder 
tot schadevergoeding veroordeeld (Hrb. Antwerpen, 27 april 1971, R.H. 
Antw., 1971, 154); 

- een partij tapioca chips had zweetschade opgelopen; de zeevervoerder 
beriep zich a.m. op het feit dat het schip met windstoten van 8 Beaufort 
had moeten kampen en dat de temperatuur tijdens de reis sterk gedaald 
was ; de rechtbank oordeelde echter dat de temperatuurschommelingen 
(van 17° max. tot 5° min. op vier dagen tijd) normaal waren en stelde 
bovendien vast dat de stuwing te wen.sen overliet (om het condensatiewater 
op te vangen had men papier gebruikt in de plaats van matten) en dat het 
schip met een gebrekkig ventilatiesysteem was uitgerust (Hrb. Antwerpen, 
23 november 1972, R.H.Antw., 1972, 436); 
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- vervoer van mais; ook hier beslist de rechtbank dat de temperatuur
schommelingen nog geen overmacht betekenen, temeer daar deze start
lading ,close-deck", d.w.z. tegen de luikhoofden, gestuwd was (Brussel, 
Io december I970, R.H.Antw., I97I, I I3); de ,close-deck" -stu wing 
verhindert een doelmatige oppervlakverluchting; 
- vervoer van rice germ cake meal ; de zweetschade vond haar oorzaak 
in ontoereikende garnering, onoordeelkundig ventileren en een niet ge
schikte ventilatieinrichting ; het beroep op zeefortuin werd dan ook ver
worpen (Hrb. Gent, I3 oktober I97I, R.H.Antw., I97I, I86); 
- weerom zweetschade geleden door een partij manioc chips; zwaar 
weder is nog geen verklaring voor de vorming van ruimzweet : er werd 
inderdaad slecht geventileerd en de goederen waren ,close-deck" gestuwd 
(Hrb. Gent, 27 maart I973, R.H.Antw., I973, 83, bevestigd door hof van 
beroep te Gent, 4 februari I974, s.s. Wiirtenberg); 
- zweetschade, door een partij pollard pellets geleden, werd aan slechte 
weersomstandigheden toegeschreven ; de zeevervoerder werd echter tot 
schadeloosstelling veroordeeld daar hij de lading ,close-deck" en tegen de 
zijkanten van het ruim gestuwd had en bij het ventileren geen rekening 
had gehouden met het dauwpunt; er werd tevens opgemerkt dat de venti
latieinrichting van een modern en degelijk uitgerust schip bij alle weers
omstandigheden moet kunnen funktioneren (Hrb. Gent, 8 januari I974, 
R.H.Antw., I973, 327); 
- een partij pollard pellets werd door condensatiewater beschadigd; bet 
schip had slechts 2 dagen windkrachten van 6, 7 en 8 Beaufort ontmoet; 
geoordeeld werd dat de zeevervoerder zich niet kon disculperen (Hrb. Gent, 
6 februari I973, R.H.Antw., I974, 335); 
- windkrachten 8 en 9 Beaufort vormen op zichzelf nog geen heirkracht 
(Hrb. Gent, I8 december I973, R.H.Antw., I973, 386); 
- windkrachten IO en I I Beaufort betekenen op zichzelf nog geen zee
fortuin ; m(m wist niet langs waar het zeewater binnengedrongen was in de 
laadruimen en uit het logboek bleek dat de goederen (houten kisten) reeds 
na de eerste windstoten ontstuwd geraakten (Hrb. Antwerpen, 8 april 
Ic}75, R.H.Antw., I974, 380; 
__j_ dank zij de moderne stuwtechnieken kan men de ontstuwing van trac
toren ook bij windstoten van Io en I I Beaufort voorkomen; de .ontstuwing 
ha:d bovendien na de eerste windstoten van kracht IO plaatsgehad (Hrb. 
Antwerpen, 7 mei I975, R.H.Antw., I974, 479; 
- een partij rij~t werd door maismeel bezoedeld; de omstandigheid dat 
de wind een halve dag lang met kracht 9 en IO gewaaid heeft, is niet de 
enige mogelijke verklaring voor deze averij en brengt op zichzelf dus geen 
ontheffing mede (Brussel, I2 maart I968, E. T.L., I2IO). 

REDELIJKE KOERSWIJZIGING 

95· Artikel 91, A, § IV, 4° bepaalt : ,generlei afwijking van de koers tot 
redding of poging tot redding van mensenlevens of goederen op zee, en 
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generlei redelijke afwijking van de koers wordt als een inbreuk op dit 
artikel of op de vervoerovereenkomst beschouwd en de vervoerder is niet 
aansprakelijk voor enig verlies of enige beschadiging daardoor ontstaan". 

De Antwerpse rechtbank besliste dat de koersafwijking redelijk was wan
neer er in de haven die in het cognossement als bestemmingsplaats was 
aangeduid, een gedeeltelijke staking heerste die de lossing problematisch 
maakte (13 mei 1972, R.H.Antw., 1973, 219). De rechtbank oordeelt tevens 
dat de cognossementsclausule die de zeevervoerder in geval van· staking 
in de bestemmingshaven machtigt de koopwaar ,at the nearest convenient 
port" te lassen, geldig is voor zover de koersafwijking redelijk is. Deze 
beslissing had betrekking op de staking die in december 1960 in Belgie 
uitgebroken was naar aanleiding 'van de beruchte eenheidswet. Ret schip 
kon niet zonder sleephulp in Antwerpen geraken. Gezien de uitbreiding van 
de staking mocht de kapitein veronderstellen dat hij de koopwaar niet 
binnen afzienbare tijd zou kunnen lassen. Door in de dichtstbijgelegen 
haven aan te leggen, kon hij de kosten tot een minimum beperken (de door 
de ontvanger gevorderde vergoeding bestond uit de extrakosten, - kosten 
van herverzending e.d. -, die de koersafwijking veroorzaakt had. 

De rechter oordeelt soeverein of een koersafwijking al dan niet redelijk is. 
Zo wordt niet vereist dat de staking een grond van overmacht :zou op
leveren: het volstaat dat de koersafwijking, gelet op de omstandigheden 
van de zaak, een gezonde beslissing was voor het gemeenschappelijk belang 
van schip en lading. Men vergelijke met het vonnis van 13 december 1966 
(R.H.Antw., 1967, 234): de staking van de havenkapiteindiensten recht
vaardigde de koersafwijking niet omdat zij de toegang tot de haven zelf 
niet verhinderde, doch uitsluitend de toegang tot de dokken, de sluizen 
en de bruggen. In dit geval kon men de koopwaar, aldus de rechtbank, 
met de hand lassen en op de kaai brengen. 

VERBORGEN GEBREK, B1JZONDERE AARD OF E1GEN GEBREK VAN DE KOOPWAAR 

96. Bij vervoer van gestort graan (ma1s, manioc chips, pollard pellets e.d.) 
werd deze ontheffingsgrond veelvuldig aangewend. Merkwaardige rechter
lijke beslissingen zagen het licht, die begrippen als ,eigen aard" of ,eigen 
gebrek" raak omschrijven, de feiten grondig uitdiepen en tenslotte uit
weiden over de zorg die de vervoerder, vooral in verband met stu wing 
en verluchting, verschuldigd is. 

Eigen gebrek is niet alleen de ,gebrekkigheid" of de ,ondeugdelijke 
samenstelling" van de zaak, maar ook elke beschadiging waaraan het goed, 
- al behoort het tot de beste qualiteit -, tengevolge van zijn aard of natuur 
onderhevig is (Hrb. Antwerpen, 21 december 1967, R.H.Antw., 1968, 57). 
In vervoeraangelegenheden spreekt men van ,eigen gebrek" wanneer de 
lading tegen de reis niet hestand is (ibidem; zie ook Smeesters en Winkel
molen, II, nr. 572). 

Komt deze vatbaarheid voor beschadiging slechts aan het licht wanneer 
de zeevervoerder aan zijn zorgverplichting tekort schiet, dan vindt deze 
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ontheffingsgrond echter geen toepassing (Smeesters en Winkelmolen, 
ibidem). Van de Gentse rechtbank van koophandel stamt deze uitstekende 
en adequate omschrijving: ,De geschiktheid van een koopwaar averij 

\ op te lopen, maakt geen gebrek uit wanneer zij slecht verzorgd of slecht 
geyentileerd wordt, wanneer zij ontwikkeld wordt door een onvoorziene 
verlenging van de reis, tenzij de vervoerder het bewijs Ievert van hetzij 
uitzonderlijke omstandigheden, hetzij van een door een derde gestelde 
onrechtmatige daad". 

De rechter zal dan ook niet gemakkelijk oordelen dat het vochtgehalte van 
de koopwaar, de temperatuurschommelingen tijdens de reis enz. een be" 
vrijdend beroep op de hier besproken ontheffingsgrond rechtvaardigen. 
T elkens gaat hij na of aan de koopwaar wel de vereiste zorg werd besteed : 
waren de goederen wel goed gestuwd (zo .moet de dampige Iucht die uit 
stortgoederen opstijgt door een goede oppervlakverluchting langs de lucht
kokers worden afgevoerd; de close-deck stuwage wordt algemeen afge
keurd)? Was het schip met een voor dergelijke goederen geschikt venti
latiesysteem uitgerust? Werd er oordeelkundig geventileerd? Liet de gar
niering niet te wensen over? Heeft de scheepsleiding de koopwaar behoorlijk 
verzorgd? Werden er geen schadelijke goederen in hetzelfde laadruim 
gestuwd? (zie Hrb. Antwerpen, 21 december 1967, R.H.Antw., 1968, 
57; Hrb. Gent, 7 september 1971, R.H.Antw., 1971, 175; Hrb. Gent, 
13 oktober 1971, R.H.Antw., 1971, 186; Brussel, 10 december 1970, 
R.H.Antw., 1971, II3; Brussel, 25 juni 1971, R.H.Antw., 1971, 36; 
Hrb. Antwerpen, 23 november 1972, R.H.Antw., 1972, 436; Gent, 27 
oktober 1972, R.H.Antw., 1973, 320; Hrb. Gent, 8 januari 1974, R.H. 
Antw., 1973, 327; Hrb. Antwerpen, 8 mei 1974, R.H.Antw., 1974, 187; 
Hrb. Antwerpen, 4 juni 1974, R.H.Antw., 1974, 195; zie ook in verband 
met vismeelvervoer: Brussel, 25 mei 1972, R.H.Antw., 1972, 30; Brussel, 
23 september 1971, R.H.Antw., 1972, 7). 

Door toepassing van dezelfde principes wordt de beschadiging van ge
zouten huiden in enkele beslissingen aan het gebrek van de goederen toe
geschreven. Uit het expertiseverslag bleek inderdaad dat stuwage en 
ventilatie in elk opzicht degelijk waren uitgevoerd (Brussel, 31 januari 
1969, R.H.Antw., 1971, 107; Hrb. Antwerpen, 22 januari 1973, R.H.Antw., 
1973, 66; Brussel, 27 oktober 1967, E. T.L., 1968, 376). Huiden worden 
minder dan voorheen langs de Antwerpse haven ingevoerd. In de periode 
1960-1967 en vroeger bestond er een rijke rechtspraak dienaangaande. 
Het betreft hoofdzakelijk feitenkwesties. Werden de huiden in goede staat 
ingescheept? Heeft de scheepsleiding ze behoorlijk verzorgd, met voldoen
de zout en pekel besproeid? Op een geschikte plaats gestuwd, - liefst 
onder de waterlijn en ver van warmtebronnen? Zo werd de zeevervoerder 
tot schadeloosstelling veroordeeld daar hij een stuwingsfout begaan had 
(Brussel, 2 april 1971, E. T.L., 1972, 820). 

Vermelden wij verder een arrest dat op 5 april 1968 door het hofvan beroep 
te Brussel werd geveld (R.H.Antw., 1968, 143). Geoordeeld werd dat een 
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partij magnesium staven met een gebrek behept was: ,Aangezien aldus 
vaststaat dat de geconstateerde schade door een eigen gebrek van de zaak 
kan verklaard worden, maar de vrijstelling van de zeevervoerder desomtrent 
slechts kan verworven worden door het bewijs dat hij de koopwaar tijdens 
de reis degelijk verzorgd heeft, zodat zij door geen abnormale vochtigheid 
kan aangetast zijn geworden". De oxydatie werd, aldus het hof, slechts 

· veroorzaakt door het feit dat de goederen aan de Iucht werden blootgesteld. 

Een partij gegalvaniseerde draad was door een witte stof bezoedeld. De 
zeevervoerder hield voor dat deze , white rust" aan een gebrek van de 
goederen moest worden toegeschreven en steunde hierbij op het Lloyd's 
Survey Handbook, waarin vermeld wordt dat dit soort goederen aan 
oxydatie onderhevig is. Dit verweer werd in volgende bewoordingen on
gegrond verklaard: ,Overwegende dat het de rechtbank moeilijk voorkomt 
uitsluitend op dergelijke algemeen geldende bevindingen te steunen om 
te aanvaarden dat ook ter zake de schade uitsluitend aan het oxydatie
proces van de goederen zelf client te worden toegeschreven." (Hrb. Ant
werpen, 3 september 1974, Azevedo Bento t. Skou Navigation, s.s. ,Petra 
Skou"). 
Nog in verband met roestschade (geleden door een partij canned goods): 
concensatie is niet onvermijdelijk; de zeevervoerder begaat een fout 
wanneer hij, in tropische gebieden, de luiken bij lage temperatuur opent 
(Hrb. Antwerpen, 6 februari 1973, E. T.L., 1973, 595). 
Verhitting van graan in zakken die zelf geen spoor van beschadiging ver
toonden, werd als eigen gebrek aangemerkt (Hrb. Antwerpen, 13 decem
ber 1973, R.H.Antw., 1973, 373). 
Tenslotte zij verwezen naar een arrest waarin geoordeeld wordt dat een 
partij Panama pine met een te hoog vochtgehalte werd ingescheept, op 
grond van de vaststelling dat andere goederen die in hetzelfde laadruim 
gestuwd waren, - waaronder hout en koffie -, geen zweetschade vertoon
den (Brussel, 15 december 1966, E. T.L., 1969, 765). 

0NVOLDOENDE VERPAKK1NG 

97• Gedurende een bepaalde periode werd de Indonesische thee wegens 
de tussen dit land en Nederland bestaande politieke spanningen langs de 
Antwerpse haven ingevoerd. Op nagenoeg elke zending werd er schade 
vastgesteld. Niet aileen ging een grote hoeveelheid thee verloren, maar ook 
de herstellingskosten van de kisten liepen hoog op (de oorspronkelijke 
verpakking had een handelswaarde). Steeds weer schreven de in kort 
geding aangestelde deskundigen de schade toe aan de zwakheid van de ver
pakking. De rechtspraak dacht er echter anders over: ,Aangezien trouwens, 
voor zover zij enige relatieve zwakheid zouden aanduiden in de konkrete 
verpakkingen aan boord van de Nausicaa, bewuste vermoedens in hun 
voor de zeevervoerder bevrijdende kracht erg ontzenuwd worden door de 
vaststelling dat de lading uit standaard kisten bestond, zoals deze gebruike
lijk sedert jaren ten tijde der feiten voor overzees vervoer van thee werden 
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aangewend, en dat geen inlichtingen voorhanden zijn nopens de al dan niet 
vakkundige wijze waarop de Nausicaa in Indonesie zou geladen zijn ge
worden en evenmin nopens de uiterlijke staat waarin de koopwaar ter 
inscheping werd aangeboden zodat, waar betreffende deugdelijkheid der 
kisten of uiterlijke conditionering der goederen bij inscheping geen re
serves in de cognossementen voorkomen, wel moet verondersteld worden 
dat de kapitein desaangaande geen opmerkingen had te formuleren" 
(Brussel, 13 juni 1969, R.H.Antw., 1969, 238; zie ook Hrb. Antwerpen, 
19 oktober 1967, R.H.Antw., 1968, 24). 

Tevergeefs voert de zeevervoerder aan dat de verpakking (kisten en balen 
kledingstukken) niet deugde, wanneer vaststaat dat het verlies aan diefstal 
te wijten is (Hrb. Antwerpen, 9 januari 1973, R.H.Antw., 1973, 36). 

De vraag of de zeevervoerder aansprakelijk is voor lichte schade die on
verpakte wagens oplopen, is nog een twistpunt (Hrb. Antwerpen, 24 sep
tember 1974, R.H.Antw., 1974, 289; Hrb. Antwerpen, 14 januari 1975, 
R.H.Antw., 1974, 375). Het eerst aangehaald vonnis geeft op deze vraag 
een ontkennend antwoord, het tweede vonnis veroordeelt de zeevervoerder 
tot schadevergoeding. 

RE1SVERLIES 

98. Voorwerp van deze ontheffingsgrond is het onvermijdelijk verlies dat 
sommige goederen tijdens de reis tengevolge van hun eigen aard onder
gaan alsook het verlies dat aan laad- en losverrichtingen rhoet toegeschre
ven worden, - weerom op voorwaarde dat het niet kon vermeden worden. 

Breukschade in kisten Indonesische thee is nog geen reisverlies (Brussel, 
13 juni 1969, R.H.Antw., 1969, 238): kisten moeten immers in goede staat 
afgeleverd worden; behoudens het bewijs van een eigen gebrek, is de ver
voerder tot schadevergoeding gehouden. 

Rekening houdend met de evolutie die zich op technisch gebied heeft voor
gedaan, had de rechtspraak reeds in de sub nr. 57 van ons vorig overzicht 
behandelde periode vastgesteld dat het scheuren van enkele zakken niet 
meer onvermijdelijk is. Deze zienswijze schijnt thans vaste voet gekregen 
te hebben in de rechtspraak van de Antwerpse rechtbank van koophandel 
(zie in verband met juten zakken en zakken met polythenen voering: 
Hrb. Antwerpen, 7 september 1971, R.H.Antw., 1972, 31 met verwijzing 
naar een onuitgegeven vonnis van dezelfde rechtbank van 18 juli 1962; 
Hrb. Antwerpen, 22 juni 1971, La Braban9onne t. Kapitein Nygren, s.s. 
,Ango"; Hrb. Antwerpen, 2 januari 1973, R.H.Antw., 1973, 52; Hrb. 

Antwerpen, 15 april 1975, R.H.Antw., 1975-1976, 84; Hrb. Antwerpen, 
22 april 1975, R.H.Antw., 1974, 384; het hof van beroep te Antwerpen 
heeft deze rechtspraak bevestigd in een arrest van 28 januari 1976, Char
geurs Reunis t. La Braban9onne, m.s. ,Ango"). Het scheuren van 40 papie
ren zakken op de zooo werd echter als reisverlies bestempeld (Hrb. Ant
werpen, 7 september 1971, R.H.Antw., 1971, 461). 
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Bij een vervoer van houten planken kunnen breukschade en tekorten niet 
als reisverlies beschouwd worden (Brussel, 26 april 1973, R.H.Antw., 
1973, I I4; Hrb. Antwerpen, 24 oktober 1973, E. T.L., 1974, 136). 

DE IN §IV, 2°, q NEERGELEGDE ONTHEFFINGSGROND 

99· Littera q formuleert het abstract beginsel van het bevrijdend karakter 
van de overmacht. Sub c tot ken m tot p werd dit principe reeds in concreto 
toegepast. 
Letterlijk beschouwd, veronderstelt de tekst van littera q (,iedere andere 
oorzaak ontstaan buiten wezenlijke schuld of medeweten van de ver
voerder ... ") dat de schadeoorzaak gekend is. In ons vorig overzicht wezen 
wij er tevens op dat er hieromtrent onenigheid bestond in de rechtsleer 
(n° so). Een arrest van 5 december 1969 (R.H.Antw., 1970, r8) beslist, 
- zonder hier nochtans een verklaring voor te geven -, dat vorenge
noemde wetsbepaling geenszins eist dat een welbepaald schadeveroorzakend 
feit wordt aangeduid, doch wel dat het bewijs zou geleverd worden ,des
noods door vermoedens, van het feit dat de vastgestelde schade niet kan te 
wijten zijn aan enige fout in zijnen hoofde of in hoofde van zijn agenten 
of aangestelden". Het hof oordeelt echter dat de bewijslast op de zee
vervoerder rust en verwerpt het advies van de gerechtsdeskundige dat op 
al te veel gissingen en veronderstellingen steunde. 

CoNVENTIONELE AANSPRAKELIJKHEIDSONTHEFFINGEN 

100. De door artikel 91 uitgebouwde aansprakelijkheidsregeling, - die 
tot het dwingend recht behoort -, geldt slechts voor de periode gedurende 
welke de goederen zich in het zeeschip bevinden, d.w.z. vanaf het ogenblik 
waarop men ze begint te laden tot het tijdstip waarop de losverrichtingen 
beeindigd zijn. 

Luidens de Haagse regels blijft de contractvrijheid echter bestaan voor wat 
de schade betreft die v66r het laden of na het lassen ontstaat (Brussel, 
26 april 1973, R.H.Antw., 1973, n4). 

Deze wetsbepaling komt o.m. ter sprake wanneer het schip wegens de 
infrastructuur van een bepaalde haven niet langs de kade kan aanmeren 
en de goederen derhalve ter rede op lichters moeten overgeslagen worden. 
Deze lichters worden meestal door de zeevervoerder bevracht. Overeen
komstig de leer van Smeesters en Winkelmolen beslist een vonnis dat de 
lichters in dergelijk geval als een verlengstuk van de zeereis moeten be
schouwd worden (Hrb. Antwerpen, r6 februari 1973, R.H.Antw., 1973, 
63), - zodat de cognossementsclausule waardoor de vervoerder zich 
ontheft voor schade die na de lossing veroorzaakt werd, geen toepassing 
vindt. 
Anders: Hrb. Antwerpen, 10 augustus 1971, R.H.Antw., 1971, 451. 

Het cognossementsbeding , Unless Merchant's tallyclerks check the goods 
in cooperation with, the Ship's checking shall be accepted by Merchant as 
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conclusive evidence" druist in tegen de bewijslastregeling van artikel 91 
en is derhalve nietig (Hrb. Antwerpen, 4 april 1974, E. T.L., 1974, 433). 

,SUBSTITUTION, TRANSSHIPMENT AND FORWARDING CLAUSE" 

101. Hoewel de goederen luidens het cognossement in Antwerpen moesten 
gelost worden (op de voorzijde van dit document werd deze haven als 
,port of discharge" vermeld), sloeg de rederij ze in Rotterdam over op 
een lichter. Tijdens het vervoer per lichter werd de koopwaar beschadigd. 
De zeevervoerder werd door de cognossementshouder tot schadeloosstelling 
aangesproken. 

Ten einde zich te disculperen deed de zeevervoerder in de eerste plaats een 
beroep op een contractuele aansprakelijkheidsontheffing, met name de 
,substitution, transshipment and forwarding clause". In deze clausule, 
die op de rugzijde van het cognossement gedrukt is, behoudt de zeever
voerde zich het recht voor de goederen in om het even welke haven over te 
slaan en ontheft hij zich voor schade die na de overslag ontstaat. Terecht 
werd er gevonnist dat de rederij niet gerechtigd is de koopwaar zonder 
gegronde reden over te slaan en zich in geen geval op vermelde clausule 
mag beroepen: ,Ret is ten deze zonder doeltreffend belang zich te beroe
pen op de cognossementsclausule volgens welke de zeevervoerder vrij van 
aansprakelijkheid is na lossing der goederen uit het zeeschip en overslag 
toegelaten is, gezien de cognossementen als bestemmingshaven van het 
zeetransport Antwerpen aanwijzen en de zeevervoerder in ieder geval 
aa~ zijn verplichting van verzorging van de koopwaar tekort is gekomen 
wanneer hij zonder gegronde redenen tot overslag in lichter overging en de 
goederen aan bijkomende risico's blootstelde" (Hrb. Antwerpen, 30 de
cember 1974, The general accident fire and life t. K.H.L., s.s. ,Montferland"). 
Onberispelijke rechtspraak: het overslagbeding druist inderdaad in tegen 
artikel 91 (zie ook Hrb. Antwerpen, 28 april 1953, R.H.Antw., 1954,.187 
en Hrb. Antwerpen, 5 december 1941, R.H.Antw., 1942, 362; over over
slagclausules leze men: C. Katsigeras, Le deroutement en droit maritime 
compare, uitg. 1970, biz. 52, nr. 41: ,clauses autorisant le dechargement 
dans un port autre que ·celui de destination"). 

Bovendien trachtte de zeevervoerder, in de hier besproken zaak, een 
wettelijke vrijtekening, met name artikel 91, A, §IV, 2°, a (nautische fou
ten) aan te wenden. De rederij had de lading op een lichter overgeslagen 
en de averij vond haar oorzaak in een fout die de schipper bij het behandelen 
van zijn schip begaan had. De rechtbank besliste echter dat genoemde 
ontheffingsgrond geen toepassing kon vinden daar ,de schipper geen deel 
uitmaakt van het scheepspersoneel van het zeeschip, waarvan hij trouwens 
het beleid niet voerde" (ibidem). Ons dunkt dat de zeevervoerder zich 
trouwens nooit te zijner gunste op artikel 91 (aansprakelijkheidsontheffing 
of -beperking) kan beroepen wanneer hij de hem toevertrouwde goederen 
zonder gegronde reden op een ander vervoermiddel (ander schip, lichter, 
vrachtwagen, trein) overslaat. 



DE AANSPRAKELIJKHEID VAN INLADER EN VERVOERDER VAN GEVAARL1JKE 

GOEDEREN - FOUT VAN DE INLADER ENZ. 

102. Artikel 91, A, § IV, 3° bepaalt: ,De inlader is niet aansprakelijk 
wegens door de vervoerder of door het schip geleden verlies of beschadi
ging voortkomende of volgende uit enigerlei oorzaak, welke in geen verband 
staat met enige handeling, schuld of nalatigheid van de inlader of van diens 
agenten of aangestelden". 

Deze wetsbepaling streeft er naar, de inlader in verband met beschadiging 
van het schip e.d. aan een aansprakelijkheidsregeling te onderwerpen die 
gelijkenis vertoont met het rechtsstelsel dat de vervoerdersaansprak~lijk
heid beheerst. Na een grondig onderzoek van de voorbereidende werken 
komen Smeesters en Winkelmolen (deel II, nr. 710) tot het besluit dat de 
inlader ontheven is van aansprakelijkheid voor schade die voortspruit uit : 

1) een van de omstandigheden welke in artikel 91, A, § IV, 2° worden 
opgesomd (met uitzondering van de nautische fouten, - die de inlader 
immers niet kan plegen -, en van de feiten die aan de inlader te wijten 
zijn: litt. i, m, n, o); 

2) een feit waarvoor de inlader, diens agenten of diens aangestelden, geen 
schuld dragen. 

Gezien de schaarsheid van de rechterlijke beslissingen betreffende deze 
problematiek, loont het de moeite even stil te staan bij een vonnis dat op 
28 mei 1968 door de Antwerpse rechtbank geveld werd (R.H.Antw., 
1968, 16o). De inlader vergat de aandacht van de zeevervoerder te vestigen 
op de gevaarlijke aard van chemicalien die omwille van hun klasse op dek 
hadden moeten geladen worden. In het laadruim gestuwd, veroorzaakten 
zij een brand, die zowel het schip als de andere goederen teisterde. Over
wegend dat het kaaipersoneel uit de vermelding ,deck cargo" niet kon 
afleiden dat het gevaarlijke goederen waren, besliste de rechtbank dat de 
inlader aansprakelijk was. Geoordeeld werd dat noch de vervoerder, noch 
de stuwadoor een tekortkoming begaan hadden: op dit punt lijkt de uit
spraak wel onberispelijk (zie de uitvoerige uiteenzetting van de feiten). De 
zeevervoerder ging vrijuit ten aanzien van de cognossementshouders die 
hem aansprakelijk stelden. De inlader werd veroordeeld om de vervoerder 
en de cognossementshouders te vergoeden voor de schade die resp. door 
het schip en de lading geleden werd. Wat de rechtsgrond betreft, heerst 
er in het vonnis een zekere verwarring. 

In feite diende vooral § IV, 6° toegepast te worden, - bepaling krachtens 
welke de zeevervoerder het recht heeft om ontvlambare, ontplofbare of 
gevaarlijke goederen die buiten zijn weten of zonder zijn toestemmi~g 
ingeladen werden, te lossen, te vernietigen of onschadelijk te maken zonder 
schadevergoeding, en luidens welke de inlader aansprakelijk is voor ,alle 
schade en onkosten middellijk en onmiddellijk voeroorzaakt door zulk 
een inlading" (men vermelde hier ook het in het vonnis aangehaald K. B. 
van 12 december 1957 en in het bijzonder art. 108). Ten onrechte wordt 
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de inlader op grond van § III, 5° veroordeeld. Deze wetsbepaling verplicht 
de inlader de vervoerder schadeloos te stellen wanneer deze laatste, ten
gevolge van onjuistheden en onnauwkeurigheden in de opgave van merken 
of quantiteitsvermeldingen, een benadeelde cognossementshouder client 
te vergoeden. Zij voegt er trouwens aan toe: ,het recht van de zeevervoer
der op dergelijke schadeloosstelling beperkt in genen dele zijn aansprake
lijkheid en zijn verbintenissen zoals zij uit de vervoerovereenkomst voort
vloeien, tegenover elk ander persoon dan de inlader". 

Kortom, het wil ons voorkomen dat §IV, 3° (fout van de inlader) en meer 
nog, bij vervoer van gevaarlijke goederen, § IV, 6° een adequate rechts
grond bieden voor de vordering waardoor de zeevervoerder vergoeding 
beoogt voor aan het schip toegebrachte schade of voor andere door hem 
geleden verliezen. Ten aanzien van de ontvangers van de goederen die de 
schade niet veroorzaakt hebben, kan de vervoerder slechts een bevrijdend 
beroep doen op artikel 91, § IV, 2°, litt. q (,iedere andere oorzaak ont
staan buiten wezenlijke schuld of medeweten van de vervoerder of buiten 
de schuld of nalatigheid van de agenten van de vervoerder of buiten de 
schuld of nalatigheid van de agenten van de vervoerder of van de personen 
die in zijn dienst zijn"). In de juist besproken case was het aldus nood
zakeiijk na te gaan of de vervoerder, diens agenten en stuwadoor, geen 
enkele tekortkoming begaan hadden, - wat de rechtbank terecht onder
zocht heeft. 

Ons inziens is het groeperen van goederen, door verscheidene inladers aan 
de zeevervoerder toevertrouwd, geen bron van aansprakelijkheid. Welis
waar gaat het hier telkens om afzonderlijke overeenkomsten. De inladers 
weten nochtans dat talrijke goederen op het schip zullen geladen worden. 
De vervoerder die goederen groepeert, moet uiteraard voorzichtig en op
lettend zijn. Dit belet echter niet dat hij vrijuit gaat wanneer hij door een 
inlader misleid werd en de koopwaar van andere inladers daardoor schade 
opliep, - op voorwaarde dat hij zich aan geen enkele fout bezondigd 
heeft. De groepage en de hiermede verbonden risico' s vallen binnen hetgeen 
voorzienbaar is in het raam van de overeenkomst die door elke inlader 
met de zeevervoerder gesloten wordt. 
In de ,Moanda" -zaak kon de vervoerder zich in elk geval op artikel gr, 
§ IV, 2°, litt. b beroepen daar de schade door brand veroorzaakt werd. 

§ 4 Het cognossement 

ALGEMEEN 

103. Over de belangrijke funktie die het cognossement in het zeevervoer 
vervult, moeten wij niet uitweiden. De opstellers van de Haagse regels 
streefden ernaar de bewijskracht van de cognossementsvermeldingen te 
versterken, - met een tweevoudig doel voor ogen : 
- in de allereerste plaats zal het hierdoor gemakkelijker zijn nate gaan of 
de vervoerder zijn verplichting tot conforme aflevering van de hem toe
vertrouwde koopwaar nageleefd heeft ; 
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1 
- verder zal in het zeehandelsverkeer de waarde van het cognossement als 
titel die de goederen dekt, verhoogd worden (we denken aan de koop
verkoopovereenkomst, het crediet op koopwaar, de verzekeringscontrac
ten, enz.). 

Strenge regels werden daarom ingevoerd, - die zowel op quantiteitsver
meldingen (aantal colli, gewicht ... ) alsop de beschrijving van de uiterlijke 
staat van de goederen betrekking hebben: het cognossement moet de in
geladen koopwaar weerspiegelen. Of de bestaande teksten nog steeds 
aangepast zijn aan de jongste verschepingstechnieken (containers, paletten, 
trailers ... ) blijft een open vraag. In de hier besproken periode werden de 
rechtsvragen die deze technische evolutie onvermijdelijk in het leven riep, 
voor het eerst aan de rechtsmachten voorgelegd. Voor de principes zij 
verwezen naar nr. 62 van ons vorig overzicht: zij werden o.m. vastgelegd 
is het bekend arrest in een zaak s.s. ,Delaware" (Cass., 8 juli 1955, R.H, 
Antw., 1955, 404). 

PALETVERVOER 

104. Op de gedrukte cognossementsformulieren vindt men o.m. volgende 
ruhrieken: ,number of packages" en ,description of goods furnished by 
shippers". Het aantal paletten (units) wordt in eerstgenoemde kolom 
vermeld; in het tweede vakje wordt het aantal cartons, - doorgaans 
voorafgegaan door de afkorting ,S.T.C." van ,said to contain" -, ver
meld en wordt de inhoud ervan beschreven (bv. S.T.C. 300 cartons, so tins 
each, peaches). 

Staat de vervoerder ten opzichte van de cognossementshouder slechts 
borg voor het aantal paletten, of is de vermelding van het aantal cartons 
ook bewijskrachtig? We raken hier de kern van het probleem: beantwoordt 
het voorbehoud ,S.T.C." wel aan de vorm- en grondvereisten die door 
§ III, 3° gesteld worden en in verscheidene cassatiearresten duidelijk 
omschreven werden ? 

Het grondbeginsel luidt als volgt: de quantiteitsvermeldingen binden de 
zeevervoerder. Slechts in de twee uitzonderingsgevallen die in § III, 3°, c, 
in fine opgesomd worden, mag hij een onbekendheidsclausule inlassen, 
te weten: 

1) wanneer hij bedrog vermoedt; 

2) wanneer hij geen redelijke gelegenheid heeft om de juistheid van deze 
vermeldingen aan de werkelijkheid te toetsen door de goederen te tellen, 
te wegen enz .. 

Deze restrictieve clausule moet speciaal zijn (vormvereiste): geen stijl
beding dus, maar wel voorbehoud dat op een welbepaald vervoer betrekking 
heeft en gemaakt wordt omwille van omstandigheden die aan dat vervoer 
e1gen ZIJn. 

Bovendien mag deze speciale clausule niet willekeurig ingelast worden : 
ze moet steun vinden in de feiten, d.w.z. kunnen gerechtvaardigd worden 
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( dit is de grondvereiste: zo zal de cognossementsvermelding lui dens welke 
de goederen niet konden gewogen worden, op zichzelf niet volstaan; er 
moet aangetoond worden dat het in die laadhaven inderdaad niet mogelijk 
was de lading te wegen; verwezen zij in dit verband naar Cass., 8 juli 
1955, ]. Port. Anv., 1955, 404 en Cass., 7 november 1958, ]. Port. Anv., 
1959, 195; Brussel, 20 januari 1972, E. T.L., 1972, 324). 
De paletproblematiek kan derhalve tot een enkele, eenvoudige vraag terug
gebracht worden : kon de zeevervoerder de goederen die hem, op paletten 
samengebundeld, toevertrouwd werden, wel natellen ? Daar het hier een 
feitenkwestie bij uitstek betreft, zal het antwoord bepaald worden door de 
omstandigheden van elke zaak. 

Zo wordt in een vonnis van 2 december 1969 beslist dat ,de gebruikte 
methode om de cartons (6o en 90) op de palets vast te stuwen en te bevesti
gen voor een zeetransport van San Francisco naar Antwerpen, de kapitein 
geen verificatiemiddelen overlaat" (Hrb. Antwerpen, R.H.Antw., 1971, 
68). In dezelfde zin: Hrb. Antwerpen, 12 september 1972, R.H.Antw., 
1972, 377· 

Daartegenover staan een aantal uitspraken die de vervoerder tot schade
vergoeding veroordelen: Hrb. Antwerpen, 25 april 1972, R.H.Antw., 
1972, 169; Hrb. Antwerpen, 28 augustus 1973, R.H.Antw., 1973, 355; 
Hrb. Antwerpen, 26 april 1974, R.H.Antw., 1974, 184; Antwerpen, 
19 november 1975, La Neuchateloise t. Norddeutscher Lloyd m.s. ,Blanken
stein". 

Het staat buiten kijf dat de ,paletisatie" het natellen van de cartons door
gaans vergemakkelijkt. De meeste beslissingen die zojuist werden aan
gehaald, hadden betrekking op het vervoer van grote hoeveelheden opge
legd fruit (,canned goods"), verscheept te San Francisco of in andere 
havens van de Amerikaanse westkust. Vroeger werden de cartons een 
voor een op laadborden of in netten geplaatst : om de cognossements
vermeldingen na te zien, moest de scheepsleiding duizenden cartons 
foutloos tellen... Thans worden voor elke partij van een bepaald merk, 
paletten mechanisch in de fabriek vervaardigd. Om het aantal cartons te 
tellen, volstaat het na te gaan hoeveel cartons groot de lengte, de breedte 
en de hoogte van deze balken zijn, en deze drie gegevens met elkaar te 
vermenigvuldigen. Het ligt wel voor de hand dat het gemakkelijker is 
homogene cartons te tellen die netjes op een palet opgestapeld werden dan 
cartons die ongebundeld aan de zeevervoerder worden afgeleverd: ,over
wegende dat het voorkomt dat het veel eenvoudiger is 4026 colli te tellen, 
samengebracht in eenheden van so pakken, dan wanneer de zeevervoerder 
eenzelfde aantal colli ware aangeboden die ieder afzonderlijk dienen geteld; 
overwegende dat verwerende partijen het vervoer op palets zoeken gelijk 
te schakelen met containervervoer, doch de vergelijking niet opgaat". 
Volkomen logische rechtspraak. Het wil ons voorkomen dat vele vergissin
gen aan onvoldoende kennis van de feiten en van de praktijk te wijten zijn. 
De koopwaardeskundigen die te Antwerpen zowel voor vervoerders als 
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voor ontvangers optreden, kunnen het aantal ontbrekende cartons van een 
ontmantelde palet in een handomdraai bepalen. 

Stel echter dat de scheepsleiding de cartons in de laadhaven niet zou kunnen 
tellen, dan nog zou zulks slechts een omkering van de bewijslast mee
brengen: indien het cognossement een naar vorm en inhoud geldig on
bekendheidsbeding bevat, kan de ontvanger nog steeds bewijzen dat de 
op het cognossement vermelde hoeveelheden wel degelijk met de werke
lijkheid overeenstemmen. 
Dit tegenbewijs wordt uiteraard aan de hand van de verkoopsfacturen, 
de packing-list enz. geleverd, - juist zoals de oorspronkelijke inhoud van 
opengescheurde cartons of opengebroken kisten steeds door deze documen
ten bewezen wordt. Een geldige onbekendheidsclausule betekent nog niet 
dat de vervoerder straffeloos een beschadigde en lege verpakking mag 
afleveren. 

Zonder de teksten daarom geweld aan te doen, moet men oplossingen na
streven die voeling houden met de realiteit. Een herleving van het 
onbekendheidsbeding zou, in een tijd waarin de toetsing van de quantiteits
vermeldingen da:nkzij de paletisatie eenvoudiger is geworden, een eerder 
contradictorisch verschijnsel uitmaken, - temeer daar de Haagse regels 
juist de versterking van de bewijskracht der cognossementsvermeldingen 
beoogden. 

0NBEKENDHEIDSBEDING EN STORTGOEDEREN 

105. Voor de principes zij nogmaals verwezen naar de bovenaangehaalde 
Delaware-case (Cass., 8 juli 1955, gecit.). Het feit dat het stortgoederen 
betreft, is nog geen voldoende reden om tot de geldigheid van de ,said 
to contain" clausule te besluiten (Hrb. Antwerpen, 9 november 1973, 
R.H.Antw., 1973, 225). 

HET ONBEKENDHEIDSBEDING EN MANCO IN GEBROKEN KISTEN 

ro6. Het hof oordeelde dat de ,said to weigh" -clausule niet kan aange
wend worden wanneer het verlies in gebroken kisten Indonesische thee 
door de experten berekend werd op grond van het gewicht dat op elke kist 
vermeld stond (Brussel, 13 juni 1969, R.H.Antw., 1969, 238). 

UITERLIJKE STAAT EN GESTELDHEID DER GOEDEREN- BEWIJSLAST 

107. Op de vervoerder rust de strenge verplichting om de uiterlijke staat 
en gesteldheid van de hem toevertrouwde goederen te beschrijven. Vaak 
rijst de vraag of de averij of het gebrek waarneembaar was. De ontvanger 
draagt de bewijslast: op dit punt bleef de rechtspraak ongewijzigd (Brussel, 
9 november 1967, R.H.Antw., 1968, II8; Hrb. Antwerpen, 30 september 
1970, R.H.Antw., 1970, 163, Hrb. Antwerpen, 12 septe~ber 1972, R.H. 
Antw., 1972, 380; Hrb. Antwerpen, 25 mei 1971, R.H.Antw., 1971, 82; 
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Brussel, 5 december I968, R.H.Antw., I968, 47I; Hrb. Antwerpen, 21 
oktober I974. R.H.Antw., I974, 292; Brussel, IS december I966, E. T.L., 
1969, 765). 

108. De kapitein is geen goederendeskundige; wel mag een zekere kennis 
en ervaring van hem verwacht worden. Deze oude regel wordt toegepast 
in twee arresten van het hof van beroep te Brussel (Brussel, 24 juni 
197I, R.H.Antw., I97I, 3:i:; 3 juni I967, E. T.L., I87o, 677). 

109. De rechtbank client na te gaan in welke mate de bij de ontvangst 
vastgestelde averijen door de restrictieve congnossementsclausule gedekt 
zijn (Hrb. Antwerpen, I7 april 1972, R.H.Antw., I972, 164; Hrb. Ant
werpen, jr oktober I972, R.H.Antw., 1973, 36). 

De stelling luidens welke het bestaan van een dergelijk beding een omkering 
van de bewijslast voor gevolg heeft, berust o.i. op een vergissing: om het 
aansprakelijkheidsvermoeden te weerleggen, moet de vervoerder zelf aan
tonen dat de schade waarvoor het cognossement geclausuleerd werd, over
eenstemt met de schade die bij de aflevering werd vastgesteld. 

no. Een restrictieve clausule die met een stempel op het cognossement 
was aangebracht, werd als stijlclausule gebrandmerkt (Hrb. Antwerpen, 
19 december 1972, R.H.Antw., 1973, r6s). Volgend beding werd daaren
tegen als geldige restrictieve clausule beschouwd: ,the wrapper packing 
applied to this bales, altough sufficient fQr carriage at sea, 111ay not have 
protected the goods from suffering preshipment damage not apparent at 
the time of loading" (Hrb. Antwerpen, 3 I oktober 1972, R.H.Antw., 
I973. 36). 

ScHRIFTELIJK VOORBEHOUD EN CONTRADICTOIRE VASTSTELLINGEN 

III. Het voorbehoud dat geldig betekend wordt aan de scheepsagent in 
de loshaven door de bevrachter aangesteld, bindt de scheepseigenaar 
(Brussel, 25 januari I968, R.H.Antw., I968, 226; vergelijk: Antwerpen, 
23 april 1975, R.H.Antw., I974, 428). 

RECHTSGEVOLGEN VAN LAATTIJD1G OF ONVOLDOEND VOORBEHOUD 

II2. In nr. 66 van ons vorig overzicht bespraken wij artikel91, A, §Ill, 6°. 
Wat de rechtsgevolgen van laattijdig of onvoldoend voorbehoud betreft, 
blijft de rechtspraak op haar standpunt: bij ontstentenis van geldige reser
ves, geniet de vervoerder een vermoeden van conforme aflevering. Waarin 
bestaat echter, in dit geval, het door de ontvanger verschuldigd tegenbewijs ? 
Luidens de rechtspraak moet de geadresseerde aantonen dat de schade aan 
de zeevervoerder moet toegeschreven worden (vaak wordt in dit verband 
de uitdrukking ,toerekenbaarheid van de schade" gebezigd). Aan de 
hand van o.m. het cassatiearrest in de , Villafranca" -case hebben wij steeds 
voorgehouden dat deze ,toerekenbaarheid" (imputabilite) bewezen is 
zodra door de geadresseerde aangetoond wordt dat de vastgestelde schade 



reeds op het ogenblik van de ontvangst ex zeeschip hestand (o.i. rust 
m.a.w. een vermoeden van aansprakelijkheid op de zeevervoerder zodra de 
ontvanger bewijst dat de averij bij de afl.evering bestond: om zijn aan
sprakelijkheid af te wimpelen moet de zeevervoerder zijn ontheffing be
wijzen door, in voorkomend geval, b.v. aan te tonen dat de schade na lossing 
ontstond). Op dit punt blijven vonnissen en arresten echter zeer vaag: 
in vele zaken kan deze problematiek immers omzeild worden: 

- zo gebeurt het vaak dat de cognossementshouder die niet tijdig pro
testeerde of die de schade niet tijdig deed vaststellen, er niet in slaagt te 
bewijzen dat de averijen reeds bij de afl.evering bestonden; 

- anderzijds blijkt dikwijls uit de feiten dat de schade zich tijdens de 
zeereis heeft voorgedaan (bv. zoutwaterschade); de aansprakelijkheids
vraag wordt dan in het licht van de feiten opgelost (de rechter zal bv. 
onderzoeken of de averij aan het zwaar weder dan wel aan slechte stuwing 
te wijten is); de rechtsgevolgen van het ontbreken van geldig protest komen 
in dergelijke zaken niet ter sprake. 

Volgens de interpretatie die sommigen aan de op dit stuk bestaande recht
spraak geven, zou de ontvanger niet enkel moeten bewijzen dat de tekorten 
en averijen reeds bij de afl.evering bestonden, maar bovendien moeten aan
tonen dat de schade tijdens het zeevervoer veroorzaakt werd en moet toe
geschreven worden aan omstandigheden die de aansprakelijkheid van de 
zeevervoerder meebrengen. De rechtspraak gaat niet zover: het door haar 
voorgeschreven , toerekenbaarheidsbewijs", - het zij herhaald -, volgt 
automatisch uit het bewijs van niet-conforme afl.evering: de bewoordingen 
van § III, 6° sluiten elke andere interpretatie uit. 
Enkele uitspraken: Hrb. Antwerpen, 8 april 1970, R.H.Antw., 1971, 
252; Hrb. Antwerpen, 28 november 1972, R.H.Antw., 1973, 44; Hrb. 
Antwerpen, 27 juli 1972, R.H.Antw., 1972, 275; Brussel, I7 januari 
1974, R.H.Antw., 1974, 54; Hrb. Brugge, 15 april 1975, R.H.Antw., 
1974. 340). 
De motivering van het net geciteerd arrest lijkt ons niet van innerlijke 
tegenspraak gespeend. In eenzelfde considerans aanvaardt het hof dat de 
cognossementshouder het vermoeden van conforme afl.evering weerlegt 
door aan te tonen dat de schade zich tijdens het vervoer heeft voorgedaan, 
doch voegt hier onmiddellijk aan toe dat dit bewijs ,geenszins volstaat om 
een aansprakelijkheidsvermoeden op de rederij te doen rusten, en het in
tegendeel aan oorspronkelijke aanlegsters, thans appellanten, behoort, ter 
rechtvaardiging van hun eis, het bewijs aan te brengen van de toereken
baarheid der schade aan de zeevervoerder" (arrest, biz. 59). Voortbouwend 
op de leer die het hoogste hof in de Villafranca-case verkondigde (Cass., 
4 december 1964, R.H.Antw., 1975, 99), menen wij dat volgende beginse
len een grondslag bieden voor de stelling die wij huldigen. 
I) Slechts het vermoeden van con forme aflevering wordt expressis verbis 
in de Haagse regels behandeld. Het hof van beroep oordeelde dat dit ver
moeden door het bewijs van het bestaan van de schade weerlegd werd. Ons 
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inziens heeft het voorbehoud slechts betrekking op het bewijs van de staat 
waarin de goederen bij de aflevering verkeren. Het protest vergemakkelijkt 
dit bewijs. Daar het voorwerp van het vermoeden waarvan sprake in ar
tikel 91, A, § III, 6°, hierin bestaat dat de goederen afgeleverd werden in 
de staat die in het cognossement beschreven is, heeft het tegenbewijs, 
d.w.z. het weerleggen van dit vermoeden, uiteraard hetzelfde object, 
met name de vraag of de goederen conform werden afgeleverd. 

2) De zeevervoerder is tot een resultaatsverbintenis gehouden (men leze 
in dit verband de diepborende tekstontleding die S. Royer in hoofdstuk IV 
van ,Hoofdzaken der vervoerdersaansprakelijkheid in het zeerecht", Zwolle 
1959, blz. 162 tot 229, aan de inhoud der vervoerdersverbintenissen gewijd 
heeft en die tot het besluit leidt dat de Haagse regels op de zeevervoerder 
een resultaatsverbintenis leggen). Dit betekent dat een aansprakelijkheids
vermoeden op de zeevervoerder rust zodra bewezen is dat de schade reeds 
tijdens de duur van de vervoerovereenkomst bestond,- bewijs dat auto
matisch volgt uit een tijdig en geldig voorbehoud en anders door alle 
rechtsmiddelen kan geleverd worden. Maar de zeevervoerder kan dit ver
moeden weerleggen door een bevrijdend beroep te doen op wettelijke ont
heffingsgronden of nog door te bewijzen dat de schade die bij de aflevering 
werd vastgesteld, zich na de lossing heeft voorgedaan (indien het cognosse
ment hem natuurlijk voor dergelijke schade ontheft). Ons dunkt dat het 
ontbreken van tijdige of geldige reserves de aard van de vervoerdersver
bintenis niet kan wijzigen. 

II3. W ANNEER MOET ER GEPROTESTEERD WORDEN? 

Wanneer goederen op de rede ex zeeschip worden overgeslagen in 
lichters die door de zeevervoerder bevracht worden, moet de cognosse
mentshouder voorbehoud maken op het ogenblik waarop hij de koopwaar 
effectief ontvangt (d.i., in vele Middellandsezeehavens, de ontvangst ex 
doeane), en niet op het ogenblik van de overslag (Hrb. Antwerpen, 16 
januari 1973, R.H.Antw., 1973, 63). 

De vervoerder die beweert dat het protest laattijdig is, moet zulks ook 
bewijzen (Hrb. Antwerpen, 20 oktober 1966, E. T.L., 1969, 131). 

In havens waar de koopwaar niet onder takel, doch na inklaring ex doeane 
ontvangen wordt, vindt de aflevering, in de juridische betekenis van het 
woord, dus plaats op het ogenblik van de ontvangst ex doeane. Van de 
ontvanger kan niet verlangd worden dat hij v66r dat ogenblik zou proteste
ren (Hrb. Antwerpen, 7 mei 1975, R.H.Antw., 1974, 479). 

VooRBEHOUD EN CONTAINERVERVOER 

II4. Hoe client men artikel91, A, §III, 6° toe te passen wanneer de goede
ren in een house to house container vervoerd werden? Gewoonlijk wordt 
de koopwaar dan aan de invoerder afgeleverd, die ze naar de eindbestem
ming laat doorvervoeren. De schade die bij het openen van de laadkist 
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in de stapelhuizen of fabrieken van de ontvanger wordt vastgesteld, kon 
natuurlijk niet opgemerkt worden bij de ontvangst ex-zeeschip. Daar we 
dus voor ,niet zichtbare schade" staan, moet de ontvanger overeenkomstig 
de Haagse regels binnen een termijn van drie dagen na de aflevering pro
testeren. Maar dikwijls is deze termijn reeds verstreken wanneer de con
tainer de eindbestemming bereikt ... Toch bestaat er dan een vermoeden 
dat de koopwaar in goede staat werd afgeleverd. Bij de ontvangst ex zee
schip reserves formuleren betreffende de slechte staat van de container 
(spleten, barsten enz.) helpt niet: het voorbehoud moet immers op de koop
waar slaan, - en niet op de container (wat nogmaals bevestigt dat con
tainers meestal niet als verpakking kunnen beschouwd worden). De 
cognossementshouder zal dus wijs handelen door de staat van de goederen 
onmiddellijk te onderzoeken wanneer hij vaststelt dat de container be
schadigd is (Hrb. Antwerpen, 4 md I973. R.H.Antw., I973, 242). 

BEWIJS VAN DE SCHADEOMVANG 

us. De hoegrootheid van de schade mag door alle rechtsmiddelen be
wezen worden, - feitenkwestie waarover de rechter soeverein oordeelt. 
Over dit principe is iedereen het eens. Meestal wordt nochtans geoordeeld 
dat de schade op wederspraak moet begroot worden. De zeevervoerder 
moet minstens worden uitgenodigd de expertise bij te wonen (Brussel, 
s december I968, R.H.Antw., I968, 47I ; Hrb. Antwerpen, 28 september 
I972, R.H.Antw., I972, 4I5; Hrb. Antwerpen, 27 juli I972, R.H.Antw., 
I972, 276; zie nochtans voor bijzondere gevallen: Hrb. Antwerpen, I9 
december I972, R.H.Antw., 1973, I65; Hrb. Antwerpen, 28 juni I973, 
R.H.Antw., I973. 274; Hrb. Antwerpen, I7 november I972, R.H.Antw., 
I973. ISS). 
Het bestaan van tekorten in beschadigde kisten of calli wordt voldoende 
bewezen door de afgeleverde inhoud met de packing list te vergelijken 
(Hrb. Antwerpen, 9 januari I973, R.H.Antw., I973, 56). De zeevervoerder 
werpt dikwijls op dat hij de inhoud van de calli niet kent en niet hoeft te 
kennen; hierbij beroept hij zich dan op onbekendheidsclausules als ,said 
to contain". Het ligt nochtans voor de hand dat hij verantwoordelijkheid 
draagt voor de inhoud van de hem toevertrouwde kisten, pakken, cartons: 
wordt bij de ontvangst vastgesteld dat de calli beschadigd (gescheurd, 
opengebroken ... ) zijn en een gedeelte vari hun inhoud verloren hebben, 
dan kan hij natuurlijk niet vrijuit gaan: de ontvanger bewijst de tekorten 
aan de hand van de facturen of van de packing list en levert m.a.w. het tegen
bewijs. Deze rechtspraak doet derhalve geen afbreuk aan de geldigheid 
van de aangewende onbekendheidsclausule, - wel integendeel (Cass., 
I april I966, R. W., 1965-1966, 344; R.H.Antw., I966, 206). 

BEREKENING VAN HET SCHADEBEDRAG 

n6. Het vonnis van I3 oktober I97I van de rechtbank van koophandel 
te Gent (R.H.Antw., I97I, I86) poneert het beginsel van het recht op 



integrale vergoeding voor de geleden schade; hieruit volgt dat de ,gezonde 
marktwaarde" (marktwaarde van gezonde goederen) op het ogenblik van 
de aflevering voor de berekening van het schadebedrag in aanmerking 
komt (ibidem). In dezelfde zin: Hrb. Brugge, 15 april 1975, R.H.Antw., 
1974· 340. 
Deze vonnissen sluiten aan bij een rijke rechtspraak en een eensgezinde 
rechtsleer: P. Wildiers, Le connaissement maritime, uitg. 1959, nr. 85; 
Smeesters en Winkelmolen, Droit Maritime et Fluvial, II, nr. 552, en 579; 
Van Bladel, Le contrat de transport par bateuax d'interieur et l' affretement 
en sejour, I, blz. 231, nr. 453; Hrb. Antwerpen, 19 mei 1952, ]. Port. 
Anv., 1952, 78; Hrb. Antwerpen, 25 augustus 1964, R.H.Antw., 1964, 
465; Hrb. Gent, 3 augustus 1968, R.H.Antw., 1968, 490; Brussel, 27 
juni 1955, geciteerd in D.M.F., 1955, 628. 
Ret principe van de integrale vergoeding stamt uit het gemeen recht 
(Cass., 23 februari 1928, Pas., 1928, I, 85). Ret wordt o.m. toegepast 
wanneer de goederen met vertraging worden afgeleverd. Het ligt aan de 
grondslag van volgende beslissingen: Hrb. Antwerpen, 13 juli 1921, 
]. Port. Anv., 1922, n8; Brussel, 13 november 1926, ]. Port. Anv., 1926, 
27; Brussel, 24 februari 1926 en 26 december 1927, ]. Port. Anv., 1928, 
139; Brussel, 26 december 1934, ]. Port. Anv., 1937, 120. 
Cognossementsclausules luidens welke de vergoeding op grond van de 
factuurwaarde moet berekend worden, zijn nietig (men leze in dit verband : 
L. Tricot, Nullite de la clause du connaissement limitant la responsabilite de 
l' armement d la valeur de facture des marchandises transportees, D.M.F., 
1955, 628). Op te merken valt dat het uit prijsstijgingen tijdens de zeereis 
voortvloeiend verlies, een rechtstreeks en voorzienbaar gevolg is van de 
schade. Wat de door artikel IISO B.W. gestelde vereiste van voorzienbaar
heid betreft, oordeelde het hof van beroep te Brussel: ,Considerant 
qu'invoquant une abondante doctrine et jurisprudence, le premier juge a 
tres exactement repondu a cet argument que seule la nature du dommage 
dont la reparation est exigee doit pouvoir etre prevue par le debiteur et 
non la cause ni le montant de ce dommage" (Brussel, 27 juni 1955, geci
teerd door L. Tricot, o.c.). 

Steunend op deze beginselen oordeelde het hof van beroep te Antwerpen 
terecht dat, wanneer de waarde van de goederen in vreemde valuta is 
uitgedrukt, de omrekening in Belgische munt moet geschieden volgens de 
koers die op het ogenblik van de aflevering bestond (Antwerpen, 5 maart 
1975, R.H.Antw., 1974, 320). 

DE BEPERKING VAN DE VERVOERDERSAANSPRAKELIJKHEID TOT 

17.500 F. PER COLLO OF EENHEID: REIKWIJDTE 

II7. Artikel91, A, §IV, 5° bepaalt: ,Noch de vervoerder, noch het schip 
zal ooit aansprakelijk zijn of worden voor verlies of beschadiging van of 
met betrekking tot de goederen, tot een bedrag hoven drieduizend vijf-
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honderd helga's of zeventienduizend vijfhonderd frank per colla of eenheid, 
tenzij de aard en de waarde van de goederen zijn aangegeven door de in
lacier voordat de goederen zijn ingeladen en deze aangifte is opgenomen 
in het cognossement''. 

In een tijd waarin nieuwe verpakkings- en vervoerstechnieken (containers, 
paletten, trailers ... ) ingang vinden, baart het geen verwondering dat deze 
bepaling van het Brussels cognossementsverdrag veel inkt uit de pen doet 
vloeien. 

Om de reikwijdte van deze tekst te bepalen, dienen wij in de allereerste 
plaats de betekenis te doorgronden van de woorden ,colla" en ,eenheid" .. 
Het begrip ,colla" veronderstelt een verpakking of minstens het samen
bundelen van goederen met het oog op het vervoer. Smeesters en Winkel
molen schreven reeds: ,Le colis implique un emballage ou tout au moins 
un assemblage dans des liens aux fins de transport" (deel II, biz. 391, 
nr. 731). Van het woord ,package" wordt een soortgelijke definitie gegeven 
in de Amerikaanse rechtspraak die door J. Libouton wordt aangehaald in 
,Is a container or a trailer a package within the meaning of U.S. Carriage 
of Goods by Sea Act, Sec. 4(5) ?" (R.H.Antw., 1972, 203). Vereist is niet 
dat de koopwaar volledig in een verpakking gehuld wordt: een ,gedeelte
lijke" verpakking zal soms volstaan (bv. het vasthechten van de colli aan 
een laadbord). Daartegenover staat dat we niet noodzakelijk met een colla 
te doen hebben wanneer een voorwerp van een bepaalde bescherming 
voorzien werd (bv. een in waterdicht papier verpakt machineonderdeel). 
Na de Amerikaanse rechtspraak doorploegd te hebben, besluit ]. Libouton: 
, ... a package is regarded as such when in respect of its size or its weight, 
it facilitates transportation and handling by the Carrier, and not only when 
its whole purpose is to protect the goods". 

Zo besluit het Hanseatisches Oberlandsgericht Hamburg dat een onver
pakte transformator geen colla uitmaakt (arrest van 30 mei 1968, R.H. 
Antw., 1968, 361). 

Het begrip ,eenheid" daarentegen heeft, zoals dit Duits Hof het terecht 
onderstreept, , wegen seiner U nklarheit der Rechtsprechung und der 
Lehre viele Schwierigkeiten bereitet". 

Smeesters en Winkelmolen verwijzen naar Littre die het woord , unite" 
omschrijft als , une quantite prise arbitrairement pour servir de terme de 
comparaison a des quantites de meme espece". Deze auteurs vervolgen: 
,L'unite est done un etalon de mesure ou d'enumeration (Scrutton, blz. 
518, note's; Temperley, blz. 81 en 82, 2° suggestion; MacLachlan, blz. 381). 
Le connaissement doit, nous l'avons vu, (n° 720), enoncer le nombre de 
colis, ou de pieces ou la quantite ou le poids, suivant le cas. Le nombre 
est l'unite, ou collection d'unites, ou les parties de l'unite (Littre). Le 
transporteur sera done tenu a concurrence d'autant de fois 17.500 francs 
qu'il y a d'unites de pieces, de quantite ou de poids ou les parties de I' unite". 

Volgens deze leer, -die in Belgie nooit bestreden werd -, moet dus als 



eenheid beschouwd worden wat als eenheid in het cognossement beschre
ven wordt. Het Hanseatisches Oberlandsgericht Hamburg dacht er niet 
anders over: ,Den genannten Urteilen ist gemeinsam, class in allen Fallen 
die Verschiffungseinheit der Bestimmung der Haftungssumme zugrunde 
gelegt wurde, ohne dass dieser Begriff in den Entscheidungsgrunden genannt 
wird". Een locomotief of een niet verpakte transformator zullen als stuk 
of entiteit vermeld worden en derhalve een eenheid vormen en geen ,bulk". 
Voor losse goederen komt de eenheid in aanmerking die voor het berekenen 
van de vracht gediend heeft: ton, bushel, m 3, standard enz .. Niet alle staten 
die tot het ·Brussels cognossementsverdrag zijn toegetreden, huldigen deze 
zienswijze. 

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN CONTAINERVERVOER 

uS. Het containervervoer is een kluwen van problemen. De vraag rijst 
trouwens of het nog mogelijk is de jongste vervoerstechnieken in het 
keurslijf van het bestaand juridisch instrumentarium te drijven. Of is de 
rekbaarheid en soepelheid van de teksten groot genoeg om voor deze nieuwe 
rechtsvraagstukken een bevredigende oplossing te bieden ? 

Voor een exhaustieve aanpak van de gehele containerproblematiek is er in 
een overzicht van rechtspraak uiteraard geen plaats : vele twistpunten 
werden nog niet aan de rechtsmachten voorgelegd. Tenzij de wetgever 
ingrijpt, zal geen synthese van deze problematiek kunnen uitgebouwd 
worden zolang de rechtspraak de veelvuldige aspecten van het vraagstuk 
niet belicht heeft. En de verscheidenheid van mogelijkheden en situaties 
is groot : behoort de laadkist toe aan de vervoerder of aan de inlader ? 
wie laadt en stuwt de goederen in de container ? is het een gewoon zee
vervoer, house-to-house vervoer, gecombineerd vervoer? hoe wordt de 
koopwaar in het cognossement beschreven ? 

Bovendien kunnen talloze rechtsvragen te berde komen : wie draagt 
verantwoordelijkheid voor de in de container zelf uitgevoerde stuwing? 
quid in verband met de door § Ill, 1° voorgeschreven zorgverplichting ? 
welk is, in het licht van § III, 3° de bewijskracht van de quantiteitsver
meldingen ten opzichte van de cognossementshouder ? quid in verband 
met de in § IV, 2°, litt. i en q neergelegde ontheffingsgronden? welk is 
het object van de beperking der vervoerdersaansprakelijkheid tot 17.soo F 
per collo of eenheid ? 

Gezien de schaarsheid van rechterlijke beslissingen betreffende het con
tainervervoer (en dit zowel in Belgie als in het buitenland, tenzij misschien 
in de Verenigde Staten), is men in het raam van een overzicht van recht
spraak wel gedwongen slechts op enkele facetten van dit nieuw rechts
probleem een zoeklicht te werpen. 

II9. Wanneer goederen door de inlader zelf, in diens eigen pakhuis, 
gestuwd worden in een door de zeevervoerder house-to-house ter be-



schikking gestelde container, rijst onmiddellijk de vraag of deze laadkist 
moet beschouwd worden als een verpakking dan wel als een onderdeel van 
het schip, of nog als stuwage- en vervoermaterieel. Naargelang van de 
categorie waarin men de container thuisbrengt, ziullen de rechtsgevolgen 
verschillen en zal de vervoerdersaansprakelijkheid anders beoordeeld 
worden. 

In Belgie werd, bij ons weten, de eerste beslissing betreffende het container
probleem op 6 november 1972 geveld: een zeer belangrijk vonnis van de 
Antwerpse Rechtbank van Koophandel, dat een uitvoerige bespreking 
waard is (Hrb. Antwerpen, 6 november 1972, R.H.Antw., 1972, 418, 
inzake s.s. ,Mormacdraco"). Vooreerst een korte schets van de feiten: 

- het betreft house-to-house vervoer; de vervoerder is eigenaar van de 
container of stelt deze ter beschikking van de inlader, - wat ophetzelfde 
neerkomt; 

- in Duitsland worden, in de magazijnen van de inlader, 148 balen rubber 
in de laadkist geplaatst; 

- terwijl men hem op het schip ,Mormacdraco" aan het laden is, valt 
de container ; 

- ook de inhoud ervan is zwaar beschadigd en kan niet meer verscheept 
worden: er wordt dan ook geen cognossement uitgegeven; 

- zoals dit gewoonlijk het geval is, verwees de laadbrief naar de cognosse
mentsvoorwaarden van de lijn; krachtens clausule I 3 wordt de vervoerders
aansprakelijkheid tot 500 $ per colla beperkt; 

- op het door de vervoerder tijdens de debatten overgelegd model
exemplaar van de lijncognossementen werd een gestempelde clausule aan
gebracht krachtens welke de aansprakelijkheid voor de gehele inhoud van 
de container tot 500 $ beperkt wordt; 

- op dit cognossementsformulier wordt de toepassing van de Carriage 
of Goods by Sea Act of the United States bedongen (deze U.S. Cogsa 
houdt de Amerikaanse versie van het Brussels cognossementsverdrag in). 

De gedachtengang van het vonnis kan nu als volgt worden samengevat: 

- in de laadbrief word t de koopwaar beschreven als 148 balen rubber; 
de mer ken, de nummers en het gewicht van de balen wordt vermeld; 

- de container en het nummer van de container worden niet vermeld 
om ,de te vervoeren koopwaar te identificeren, maar om het gebezigde 
groeperings-, laad-, stuwage- en vervoermiddel aan te duiden"; 

- de onbekendheidsclausule ,said to contain" heeft slechts tot doel de 
bewijslast betreffende de juistheid van het aantal calli te leggen op wie 
zich op dat aantal beroept en heeft niets uitstaande met de vraag of de 
container zelf dan wel elk erin geplaatst goed als colla moet beschouwd 
worden; 

- hieruit volgt dat de clausule van de laadbrief luidens welke de calli 
die meer dan 1000 kg. wegen, op risico van de ladingbelanghebbenden ver-
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scheept worden, geen toepassing vindt daar het individueel gewicht van 
de balen minder dan rooo kg. bedroeg; 

- daar de U.S. Cogsa van toepassing is, moet men de gestempelde clau
sule van de laadbrief, rekening houdend met de Amerikaanse rechtspraak, 
nietig verklaren (het vonnis steunt vooral op het , Mormaclynckx" arrest 
dat door United States Court of Appeals for Second Circuit op 29 oktober 
1971 werd uitgesproken, R.H.Antw., 1972, 470; d.i. de bekende Leather's 
Best case). 

De rechtbank hanteert in feite twee criteria: 

1) de wijze waarop het ,vervoerobject" in het cognossement beschreven 
wordt; 

2) het feit dat een container die door de vervoerder ter beschikking wordt 
gesteld, niet als vervoerobject, doch wel als groeperings-, laad-, stuwage
en vervoermiddel moet aangemerkt worden ; in dit verband merkt de rechter 
op dat ,het gebruik van containers ongetwijfeld ook de afzender ten goede 
komt, maar de vervoerder tot 90 % op de voor het laden en lossen van een 
schip vereiste tijd kan uitsparen". 

Deze bedenking sluit aan bij de, ons inziens, rake beschouwingen van het 
Amerikaanse Mormaclynckx-arrest: ,Still we cannot escape the belief 
that the purpose of § 4 (5) of Cogsa was to set a reasonable figure below 
which the carrier should not be permitted to limit his liability and that 
,package" is this more sensibly related to the unit in which the shipper 
packed the goods and described them than to a large metal object, functio
nally a part of the ship, in which the carrier caused them to be contained. 
We therefore hold that, under the circumstances of this case, the legend 
in the lower-left hand corner of the Bill of Lading was an invalid limitation 
of liability under the cogsa" (de rechter zinspeelt hier op een gestempelde 
cognossementsclausule luidens welke de container zelf voor de aansprake
lijkheidsbeperking als collo moest beschouwd worden). 

Het Mormacdraco-vonnis geeft, zo dunkt ons, een juiste oplossing, - met, 
zoals het hoort, de nodige kleurschakeringen: de rechter wijst op de grote 
verscheidenheid van situaties die zich in de werkelijkheid kunnen voordoen 
en die natuurlijk niet alle over eenzelfde kam kunnen geschoren worden; 
hij sluit de deur niet voor andere oplossingen, die bevrediging kunnen 
schenken in zaken waarin de feiten anders liggen. 

Het wil ons voorkomen dat de container die door de vervoerder ter beschik
king wordt gesteld en door de ,shipper" beladen wordt, geen verpakking is. 
De verpakking is immers een stuk van het vervoerde goed en werd voor 
het vervoer speciaal geconcipieerd. De container daarentegen behoort niet 
tot de lading zelf en is op zichzelf het object niet van de door de vervoerder 
beloofde vervoerprestatie daar hij meestal aan de vervoerder zelf toebe
hoort of door hem ter beschikking gesteld wordt. Bovendien heeft een 
laadkist standaardafmetingen en wordt niet voor het vervoer van een 
welbepaald soort goederen ontworpen. Met het oog op het containerver-
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voer zal de koopwaar zelf vaak een eigen, aangepaste verpakking hebben : 
kisten, cartons, zakken. Hoe zou men overigens de frigo-containers die 
met een eigen koelinstallatie zijn uitgerust en tijdens de zeereis aan de 
elektrische leiding van schip gekoppeld worden, als een verpakking kun
nen aanzien? 

Met de werkelijkheid wordt evenmin rekening gehouden wanneer men de 
container met een scheepsdeel tracht gelijk te schakelen: scheepsdelen die 
een eigen bestaan hebben, -los van het zeeschip -, die over de baan kun
nen vervoerd worden, die met de toestemming van de inlader op dek 
kunnen worden geladen enz., bestaan eenvoudigweg niet, - indien wij 
tenminste aan het woord ,schip" een zinvolle betekenis willen geven. 

Eenvoudiger is het, de container als groepage-, laad- en stuwingsmaterieel 
te definieren: zo wordt noch aan de taal, noch aan de werkelijkheid ge
weld gedaan: de betekenis van alledaagse woorden (verpakking, schip) 
wordt niet uitgehold en de werkelijkheid wordt van dichterbij benaderd: 
de container is, zoals het meer beeldrijke Nederlandse synoniem het uit
drukt, een ,laadkist" . . . Aldus beschouwd, kan het containerprobleem 
gemakkelijk in de matrijs van de bestaande wetteksten gegoten worden. 

120. In volgende gevallen moet de container uiteraard als een collo be
schouwd worden : 
- wanneer hij aan de inlader toebehoort: men kan hem dan met een ver
pakking gelijkschakelen; 

- wanneer de inhoud van de container in het cognossement niet om
schreven of gespecificeerd wordt ; zo gebeurt het dat het vervoerdocument 
vermeldt dat de laadkist kledingstukken, removal goods enz. inhoudt, 

zonder deze voorwerpen te individualiseren; dit zijn echter uitzonde
ringsgevallen: veelal gaat het dan om bijzondere of persoonlijke goede
ren die geen commerciele verpakking hebben; daar ze natuurlijk niet 
zomaar in het ruim kunnen geladen worden, plaatst men ze in een container, 
die dan een echte verpakking is ; niets belet trouwens dat de vervoerder 
een ,verpakking" aan de inlader zou uitlenen. 

121. Een container waarin losse goederen geplaatst worden, is bij uitstek 
,groeperings-, laad-, stuwage- en vervoermaterieel". Voor de berekening 
van de aansprakelijkheidsbeperking komt dan de ,eenheid" in aanmerking 
die in het cognossement voor de beschrijving van de goederen werd aan
gewend (zie nr. 117). 
De container zelf zal o.i. slechts dan als eenheid moeten beschouwd worden 
wanneer bijvoorbeeld ,een container vlees" ten vervoer wordt aangeboden 
zonder nadere bepaling van de aard en van het stukstal der goederen. 

122. De wijze waarop de goederen in het cognossement beschteven wor
den en de funktie die de container vervult, zijn twee criteria die een sleutel 
bieden voor het oplossen van het container-vraagstuk. 



Het Mormacdraco-vonnis hanteert deze criteria. Dit betekent niet dat men 
zich moet blind staren op de in het cognossement gemaakte indelingen 
en gebezigde terminologie : deze indelingen zijn vaak willekeurig en lopen 
dooreen. 

Ons dunkt dat het er enkel op aan komt of de goederen al dan niet als 
vervoerobject, - d.w.z. met vermelding van aard, merk, aantal, gewicht, 
volume, naargelang van het geval -, in het cognossement worden aan
geduid. 

Men vergete trouwens niet dat de regel krachtens welke de vervoerders
aansprakelijkheid tot 17.500 F. per collo of eenheid kan beperkt worden, 
tot het dwingend recht behoort : -men mag de wet niet omzeilen door op 
het cognossementsformulier subtiele onderverdelingen aan te brengen 
(we denken aan de rubrieken ,number of packages", ,description of goods 
by shipper") of door er clausules op te stempelen zoals diegene waarvan 
hoger sprake, die niet stroken met de nauwkeurige omschrijving van het 
werkelijk vervoerobject. 

Het beding ,one container said to contain ... " (waarop,_er dan een beschrij
ving van de koopwaar volgt) betekent niet dat de container een collo zou 
vormen, maar wel dat de vervoerder het vervoerobject niet heeft kunnen 
onderzoeken. 

Is dit beding geldig? Ja, indien het aan de voorwaarden die voor de geldig
heid van onbekendheidsclausules gesteld worden, beantwoordt. 
Deze problematiek is dus zeker niet eigen aan het containervervoer. 
Aan de hand van de geldende principes kunnen we stellen dat dit on
bekendheidsbeding geldig is wanneer de zeevervoerder niet aanwezig was 
bij het beladen van de shipper's container,- quod plerumque fit. De door 
artikel91, A, §III, 3°, c in fine gestelde voorwaarden zijn in dergelijk geval 
vervuld. De ontvanger die vergoeding vordert voor verlies of averij, zal 
dan de samenstelling van de lading moeten bewijzen. Tenslotte zij op
gemerkt dat de beginselen die de geldigheid van de onbekendheidsclausule 
,said to contain" beheersen, ook in het Mormacdraco-vonnis juist worden 
toegepast. Het onbekendheidsbeding heeft betrekking op de quantiteits
vermeldingen van het cognossement en houdt derhalve geen verband met 
de vraag of de container als een collo moet beschouwd worden. 

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN GROVE FOUT 

123. De regel die de vervoerdersaansprakelijkheid tot 17.500 F. per collo 
of eenheid beperkt, is wel in zeer algemene bewoordingen geformuleerd: 
,noch de vervoerder, noch het schip zal ooit aansprakelijk zijn ... ". 

Op de regel bestaat er een uitzondering : de vervoerder die met opzet een 
fout pleegt, verliest het recht op aansprakelijkheidsbeperking (zie overzicht 
van rechtspraak, 1960-1967, T.P.R., 1968, blz. 506, nr. 71). Het overbekend 
cassatiearrest van 25 september 1959 (Pas., 1960, I, 113; R.C.].B., 1960, 
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s, met noot J. Dabin) heeft aan het agadium ,culpa lata dolo aequiparatur" 
de genadeslag gegeven. 
Zo beslist een arrest van 22 december I967 (Brussel, R.H.Antw., 1968, 
I23) dat de zeevervoerder zijn aansprakelijkheid zelfs mag beperken 
wanneer hij een zware fout beging. Verrassende uitspraak, wanneer men 
bedenkt dat het hof had vastgesteld dat de tussen inlader en vervoerder 
bestaande juridische verhouding niet door artikel 91 maar dom: de laad
brief .beheerst werd en dat artikel IO van dit document geen ontheffing 
bedong voor zware fouten I Waarom dan aan de zeevervoerder toch het recht 
gegund zich op artikel 9I, A, § IV, S0 te beroepen? In nr. 75 oefenen wij 
kritiek uit op deze erg contradictorische uitspraak : de problematiek die 
het voorwerp van onze kritiek vormt, houdt inderdaad geen verband met 
de aansprakelijkheidsbeperking, maar met de werkingsfeer van artikel 91. 
Van dit arrest moeten wij vooral onthouden dat slechts de met opzet 
gepleegde fout (,dolus") verval van het in artikel9I, A, §IV, S0 toegekend 
recht meebrengt. 
Maar wat is nu een met bedrog gelijk te schakelen fout ? Het is de fout 
die met opzet gepleegd wordt, d.i. met de bedoeling schade te veroorzaken, 
of de handeling die zodanig roekeloos is dat zij haast onvermijdelijk be
schadiging voor gevolg heeft, - aldus de Antwerpse rechtbank van koop
handel (4 november I97I, R.H.Antw., I97I, 283; E. T.L., I972, SI2; 
R.C.].B., I973, 6o, met noot J, Putzeys). In deze merkwaardige noot wijst 
J. Putzeys erop dat zelfs in Frankrijk, waar culpa lata nog steeds gelijk 
is aan dolus, de grove fout de zeevervoerder het recht niet ontzegt zijn 
aansprakelijkheid te beperken: ,II s'agit en effet d'un systeme clos, in
dependant, se suffisant a lui-meme dans un cadre de droit materiel bien 
defini. L'appel a des principes generaux pour interpreter un texte formel 
est superflu, des lors qu'il est certain que telle fut la volonte du legislateur 
(blz. 78). De auteur verwijst hierbij naar een arrest dat op I I maart I96o 
door het Franse hof van cassatie werd geveld (I I maart I96o, D.M.F., 
I96o, 33I en B. T., I96o, 115 en 119). 
Tenslotte zij aangestipt dat de Haagse regels (Brussels cognossements
verdrag van 2S augustus I924) gewijzigd werden door het Protocol dat 
op 23 februari I968 te Brussel ondertekend werd (zie in dit verband: 
Roland, R., Het Brussels cognossementsverdrag en het protocol van 23 februari 
1968, in ,Recht in beweging. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ridder 
R. Victor", Kluwer, Deurne-Antwerpen, blz. 8o7 e.v.). Dit protocol 
wordt wei eens , Visbyse regels" genoemd. In Belgie is het nog niet van 
kracht. Luidens deze nieuwe versie van de Haagse regels kan de vervoerder 
zijn aansprakelijkheid niet beperken ,s'il est prouve que le dommage resulte
d'un acte ou d'une omission du transporteur, qui a eu lieu, soit avec !'in
tention de provoquer un dommage, soit temerairement et avec conscience 
qu'un dommage en resulterait probablement". 

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN DEKLADING 

124. Is de vervoerder gerechtigd zich op artikel9I, A, §IV, S0 te beroepen 



wanneer hij goederen op het dek laadt zonder toelating van de inlader en 
zonder deze koopwaar op het cognossement als deklading te vermelden ? 
Twee vonnissen geven op deze vraag een verschillend antwoord (Hrb. 
Antwerpen, 4 november 1971, R.H.Antw., 1971, 280; Hrb. Antwerpen, 
29 februari 1972, R.H.Antw., 1972, 356). De feiten waren nochtans de
zelfde : reddingsboten werden zonder toelating van de inlader op dek 
geplaatst ; uit het cognossement bleek verder niet dat zij op dek vervoerd 
werden. In het eerste vonnis wordt geoordeeld dat ,het feit een reddings
boot op dek te vervoeren, zeker niet gebeurde met de bedoeling deze boot 
te beschadigen en ook niet dusdanig roekeloos was dat de schade met 
waarschijnlijkheid kon verwacht worden, vermits reddingsboten die deel 
uitmaken van de uitrusting van een schip, toch ook gebruikelijk op dek 
staan". Volgens deze beslissing heeft de zeevervoerder een fout begaan 
door de reddingssloepen op dek te laden, - fout die echter nog geen 
bedrog is daar hij de bedoeling niet had deze vaartuigen te beschadigen, 
en die evenmin uit winstbejag werd gepleegd. De rechter schakelt de uit 
winstbejag gepleegde fout dus impliciet gelijk met bedrog. 

Daartegenover staat het bovenaangehaald vonnis van 29 februari 1972. 
In deze beslissing wordt geoordeeld dat de zeevervoerder gerechtigd is de 
hem toevertrouwde goederen op dek te laden wanneer de inlader hiermede 
instemt. Bovendien wordt aan de zeevervoerder het recht ontzegd zijn 
aansprakelijkheid te beperken: ,Wanneer partijen akkoord gaan goederen 
op dek te laden, mag de zeevervoerder in het cognossement desbetreffend 
een andere aansprakelijkheid bedingen en v~lt zulks niet onder toepassing 
van artikel 91. Deze regeling is gesteld in zijn voordeel en daarom is ver
melding op het cognossement noodzakelijk. Wanneer de vervoerder in 
het cognossement geen speciale outlasting voorziet voor de aan dek ge
laden goederen, dan is hij volledig aansprakelijk en geniet van de aan
sprakelijkheidsbeperking van zelfde artikel. Door de vermelding van 
deklading eenvoudig van het cognossement weg te laten, in strijd met zijn 
verplichting desbetreffend, kan hij niet ontsnappen aan zijn volledige aan
sprakelijkheid. Hij kan zijn eigen fout niet in zijn voordeel inroepen. 
In die omstandigheden is de eis gegrond" (R.H.Antw., 1972, 359). 

Het wil ons voorkomen dat de begrippen zware fout, met opzet of uit 
winstbejag gepleegde fout geen houvast bieden. Ons dunkt dat de sleutel 
voor deze problematiek elders ligt. Het feit dat de zeevervoerder die de 
hem toevertrouwde koopwaar op eigen houtje en naar eigen goeddunken 
op het scheepsdek plaatst, zijn aansprakelijkheid nog tot 17.500 F per 
collo zou mogen beperken, kan natuurlijk tot de ergste misbruiken leiden. 

De ontvanger van de beschadigde goederen zal er vrijwel nooit in slagen 
te bewijzen dat de zeevervoerder met kwade bedoelingen handelde of 
althans wist dat de kans op averij zeer groot was. De verplichting om de 
goederen in het scheepsruim te laden, verliest hierdoor haar inhoud en 
haar zin: daar het bewijs van opzet of bedrog slechts zelden kan geleverd 
worden, zal de zeevervoerder steeds de hoop koesteren zich met I7·500 F 
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per colla of eenheid uit de slag te trekken. De oplossing ligt ons inziens 
op een ander vlak. De sub § IV, 5° bepaalde aansprakelijkheidsbeperking 
veronderstelt inderdaad dat het vervoer binnen de werkingsfeer van de 
Haagse regels valt. Welnu, deklading ontsnapt aan deze regels. De Haagse 
regels vormen een geheel. Zij omschrijven de minimumverplichtingen 
waartoe de zeevervoerder in verband met de zeewaardigheid van het schip, 
het stuwen van de lading enz. gehouden is. Strenge verplichtingen zijn het, 
die uiteraard veronderstellen dat de goederen in de laadruimen vervoerd 
worden. Op dek is de koopwaar immers aan grotere risico' s blootgesteld. 

Van de zeevervoerder kan niet geeist worden dat hij voor deklading even 
zware verplichtingen zou aangaan als voor ruimlading. Op deklading zijn 
de Haagse regels derhalve niet van toepassing: de partijen kunnen de aan
sprakelijkheidsregeling dus vrij bepalen. In verband met ruimlading heeft 
de vervoerder oak een aantal rechten, die als het ware een tegenhanger zijn 
van de strenge verplichtingen welke op hem rusten : de wettelijke onthef
fingsgronden en de mogelijkheid om zijn aansprakelijkheid tot J7.soo F. 
per colla of eenheid te beperken. Deze regeling vormt, - steeds in de 
veronderstelling dat de goederen in het ruim geplaatst werden ~,een 
onsplitsbaar geheel. Het heeft derhalve geen zin de in artikel 91 Zeewet 
uitgebouwde aansprakelijkheidsregeling toe te passen op goederen die op 
dek vervoerd worden. Artikel91, A, §I, c luidt als volgt: ,Onder goederen 
wordt verstaan: goederen, waren, koopmanschappen en voorwerpen van 
welke aard oak, met uitzondering van levende dieren en van de lading die 
bij de vervoerovereenkomst is opgegeven als deklading en feitelijk op het 
dek wordt vervoerd". De ratio legis van deze bepaling bestaat hierin: 
de strenge voorschriften van de Haagse regels, -en de daarbij horende 
,verzachtingen" (aansprakelijkheidsbeperking en -ontheffing) -, mogen 
geen toepassing vinden wanneer goederen op dek vervoerd worden. M.a.w. 
een vervoer wordt door artikel 91 beheerst wanneer een aantal voorwaar
den vervuld zijn, en in het bijzonder een plaatsvoorwaarde: de goederen 
moeten zich in het laadruim bevinden. 

Wie beslist nude lading op dek te vervoeren? Twee gevallen kunnen zich 
voordoen: 

- Ofwel sluiten de partijen hieromtrent een overeenkomst. Deze overeen
komst is echter op zichzelf niet voldoende om het vervoer buiten het bereik 
van de Haagse regels te houden : krachtens artikel 91, A, § I, c moeten de 
goederen ,feitelijk'' op dek vervoerd worden. Aan de stelling die wij aan
kleven en in het verder betoog nog zullen ontwikkelen, wordt hierdoor 
kracht bijgezet: bepalend is wel degelijk de plaats waar de koopwaar zich 
effectief bevindt. 

- Ofwel plaatst de zeevervoerder of zijn aangestelden de lading op het 
scheepsdek zonder hiervoor de toestemming van de ladingbelanghebbenden 
bekomen te hebben. Daar de door artikel 91 uitgebouwde aansprakelijk
heidsregeling niet afgestemd is op deklading en de goederen zich effectief 
op het scheepsdek bevinden, zal dit artikel evenmin toepasselijk zijn. On-
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middellijk rijst dan de vraag: door welk recht wordt dergelijk vervoer dan 
wel beheerst ? Het antwoord ligt voor de hand. 

I) De ontvanger wordt beschermd door de titel waarvan hij houder is, met 
name het cognossement. Hij vertrouwt erop dat zijn goederen in het ruim 
geladen worden, wetend dat zij daar beter beschut zijn tegen zee en weer 
en een aangepaste verzorging genieten. Dit vertrouwen in de titel vertbont 
echter niet alleen een praktisch, maar oak een juridisch aspect: de derde 
cognossementshouder weet dat zijn rechten door het Brussels cognosse
mentsvedrag en meer bepaald door artikel 9 I van de Belgische Zeewet 
bepaald worden en dat cognossementsclausules die van deze wetsbepalig 
afwijken, nietig zijn. De ontvanger, die aldus vertrouwen stelt in zijn titel, 
mag niet om de tuin geleid worden. 

2) De zeevervoerder zal zich echter, om bovenvermelde redenen, niet op 
artikel 9I mogen beroepen en zal zijn aansprakelijkheid dus niet kunnen 
beperken. 

Samenvattend kunnen wij dus besluiten dat deklading steeds buiten de 
werkingsfeer van artikel 9I Zeewet valt, maar dat de cognossementshouder 
in elk geval mag aanspraak maken op de rechten die zijn titel hem schenkt. 

Of de fout die de zeevervoerder pleegt door de hem toevertrouwde goede
ren zonder toelating van de inlader op dek te laden, nu een zware fout,een 
commerciele fout of bedrog is, doet derhalve niets ter zake. Door onder
havige problematiek tot een qualificatievraagstuk te herleiden, geraakt 
men op een dwaalspoor. De sleutel ligt inderdaad elders: artikel 9I is 
niet van toepassing op deklading. 

Hoewel de hier besproken vonnissen betrekking hadden op gevallen die 
niet zo dikwijls voorkomen (vervoer van reddingssloepen op dek), behoeft 
het wel geen betoog dat het probleem zeer belangrijk is. Het container
vervoer heeft dit weer doen aanvoelen. Op de containerschepen worden 
de laadkisten inderdaad zowel op het dek als in het ruim geplaatst. Op het 
cognossement wordt gewoonlijk niet vermeld dat de goederen op dek 
zullen vervoerd worden. Wel vindt men vaak clausules waarin de vervoer
der zich het recht voorbehoudt de containers op het scheepsdek te laden. 
Zijn dergelijke bedingen geldig? Ons dunkt van niet. Zij lijken ons strijdig 
met artikel 9I (vergelijk: ,Transshipment, substitution and forwarding 
clause"). In een overzicht van rechtspraak kunnen wij hier niet verder op 
ingaan. We denken wel dat deze clausules in de toekomst nag stof zullen 
doen opwaaien. 
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HooFDSTUK III 

ZEEVERZEKERING 

TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST 

125. In verband met het verblijf van de koopwaar op stapelplaatsen, 

- tijdens de reis of ter eindbestemming -, vindt men in vele verzekerings
overeenkomsten, en vooral in abonnementspolissen, vaak volgend beding : 
, , . . . latere periodes gedekt gehouden door stilzwijgende vernieuwing mits 
nader te bepalen bijkomende premie". Deze clausule betekent dat het ver
zekeringscontract slechts dan zal tot stand komen, wanneer de partijen een 
overeenkomst treffen over het bedrag der bijkomende premie (Scheidsr. 
besliss., 19 oktober 1970, R.H.Antw., 1970, 438). 
Het gaat hier inderdaad om een nieuw of bijkomend contract, - zodat 
het noodzakelijk is dat de partijen over zijn essentiele bestanddelen akkoord 
gaan. 

VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE BIJ HET TOT STAND KOMEN 

VAN DE OVEREENKOMST- ARTIKEL 9 VERZEKERINGSWET 

126. Voor de algemene beginselen zij verwezen naar nr. 79 van ons vorig 
overzicht en naar nr. 79 van het in ditzelfde tijdschrift verschenen over
zicht van de rechtspraak betreffende het verzekeringsrecht (Fredericq, S., 
T.P.R., 1969). 

Het hoofdbeginsel luidt als volgt: de verzekerde moet zijn assuradeuren 
inlichten over alle elementen van het verzekeringsobject. 

Deze laatsten mogen passiefblijven: zij hoeven geen informatie in te winnen 
en hebben evenmin tot plicht het gevaarsobject te Iaten onderzoeken 
(Scheidsr. besliss., 22 juni 1967, R.H.Antw., 1967, 451; Brussel, 24 de
cember 1969, R.H.Antw., 1970, 108). 

De inlichtingsverplichting heeft echter steeds die omstandigheden tot 
voorwerp, die de verzekerde op het ogenblik van de contractsluiting kent 
of behoort te kennen. Feiten waarvan hij het bestaan slechts achteraf 
verneemt, vallen niet onder de toepassing van artikel 9 van de Verzekerings
wet. (Brussel, 24 december 1969, R.H.Antw., 1970, 107; Cass., 26 oktober 
1973, R.H.Antw., 1973, 314: een abonnementspolis verleent een automa
tische dekking; het hoogste hof oordeelt dat de verzwijging van feiten die 
zich voordeden nadat de goederen reeds aan het risico waren blootgesteld, 
geen nietigheid meebrengt). De verzekerde die aan deze inlichtingsver
plichting tekortkomt, pleegt verzwijging of doet een valse verklaring. 

Luidens artikel 9 van de Verzekeringswet van II juni 1874 is er nietigheid 
wanneer de verzwijging of de valse verklaring ,de waardering van het risico 
verminderen of het voorwerp ervan wijzigen, derwijze dat de verzekeraar, 
had hij ervan kennis gedragen, niet aan dezelfde voorwaarden zou ge-

173 



contracteerd hebben". W egens de grote verscheidenheid en de specificiteit 
der gevaarsobjecten in de zeeverzekering, zal dikwijls de vraag rijzen of de 
assuradeuren door hun verzekerde voldoende ingelicht werden over de 
eigenschappen van het gevaarsobject. 

Wordt het gevaarsobject als ,olieverschilderijen" in de polis omschreven, 
dan moet aangenomen worden dat de verzekeraars akkoord gingen om 
,anonieme" schilderijen te verzekeren; dat de verzekerde het kunstwerk 
zelf gemaakt heeft, is een omstandigheid die de beoordeling van het risico 
niet ernstig kon beinvloeden, - aldus het hof van beroep te Brussel in 
een arrest van I2 oktober I967 (R.H.Antw., I968, Io5). 

Ook had een verzekerde aan zijn assuradeuren niet meegedeeld dat de 
koopwaar niet door een verhandelbaar cognossement gedekt was -
hetgeen de regresvordering in hun ogen moeilijker maakte. Door het hof 
werd deze opwerping als zuiver ,theoretisch" bestempeld daar de goederen 
schade hadden opgelopen nadat zij uit het zeeschip gelost waren. Dit 
antwoord lijkt ons niet juist: zodra de door artikel 9 van de Verzekerings
wet gestelde voorwaarden vervuld zijn, is de overeenkomst nietig: of er 
tussen de ramp en de verzwegen omstandigheid al dan niet een oorzakelijk 
verband bestaat, doet niets terzake (vaste rechtspraak en rechtsleer; zie 
Brussel, 24 december I969, R.H. Antw., 1970, I07). 

Tenslotte halen wij nog een vonnis aan dat betrekking heeft op de verzeke
ring van een jacht en de verzwijging van een v66r de contractsluiting ge
le-den en niet behoorlijk herstelde averij (Hrb: Antwerpen, 29 mei I967, 
R. W., 1967-I968, 2o66). 

127. Steeds in verband met de verzwijging, kunnen wij even bij volgend 
geval stilstaan. 

In een gewoon binnenschip plaatst de verzekerde losse tanks die met de 
romp van het vaartuig geen geheel vormen. Aan de assuradeuren wordt 
dit vaartuig, - dat geen klassiek tankschip is-, als ,TMS" voorgesteld. 
Dit wordt door een scheidsrechterlijk college niet als verzwijging be
schouwd (Scheidsr. besliss., 24 november I970, R.H. Antw., I970, 444). 

Artikel 8, a van het Regentbesluit van I augustus I948 (bijzonder regle
ment voor het vervoer van vloeibare brandstoffen op de binnenwaterwegen), 
uitgevaardigd ter uitvoering van de Haagse Conventie van I februari I939, 
heeft het over tankschepen ,waarvan de TMS deel uitmaken van de romp 
of er onafhankelijk van zijn". Daar het kenteken , TMS" juist is, kan er 
slechts verzwijging zijn indien met inachtneming van de voor- en nadelen 
van elk van beide soorten tankschepen blijkt dat de assuradeuren de over
eenkomst niet, of althans niet volgens dezelfde voorwaarden, zouden ge
sloten hebben als ze precies geweten hadden tot welk type het vaartuig 
behoorde, - aldus het scheidsgerecht. Deze scheidsrechterlijke uitpsraak 
werd, op dit punt althans, bevestigd door arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 6 september I974, R.H.Antw., I974, 227. 
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128. Wanneer de partijen een bijkomende premie bepalen voor het verblijf 
van de koopwaar ter bestemming bij toepassing van de clausule ,latere 
periodes gedekt gehouden door stilzwijgende vernieuwing mits nader te bepalen 
bijkomende premie", ontstaat een nieuwe overeenkomst die, zoals het 
oorspronkelijk contract, beheerst wordt door de beginselen van het ver
zekeringsrecht en, in het bijzonder, door het in artikel 9 van de Ver
zekeringswet uitgebouwd rechtstelsel. Zo beslist een scheidsgerecht dat 
dergelijke nieuwe overeenkomst wegens verzwijging nietig is wanneer de 
verzekerde bij de aanvraag tot verlenging van de dekking voor de risico's 
die met het verblijf van de koopwaar in de magazijnen van de doeane 
verbonden zijn, nagelaten heeft aan zijn assuradeuren mede te delen dat 
de doeane de goederen in beslag had genomen en ze in minder geschikte 
magazijnen had opgestapeld (Scheidst. besliss., 19 oktober 1970, R.H.Antw., 
1970, 438). 

129. De verzekerde die zijn assuradeuren niet op de hoogte brengt van 
het feit dat het schip zich tengevolge van opgelopen averijen' in slechte 
staat bevindt en dat het getuigschrift van zeewaardigheid werd ingetrok
ken, pleegt verzwijging (Scheidsr. besliss., van 22 juni 1967, R.H.Antw., 
1967, 451, bevestigd door Brussel, 24 december 1969, R.H.Antw., 1970, 
107). 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

130. Steunend op de vermoedelijke wil van de contractpartijen, oordelen 
rechtsleer en rechtspraak meestal dat de verzekeringsovereenkomst, bij 
ontstentenis van uitdrukkelijke of stilzwijgende rechtskeuze in de polis, 
door de lex loci contractus beheerst wordt. 

In zee- en binnenvaartverzekeringen zal het dikwijls moeilijk zijn uit te 
maken of de overeenkomst al dan niet naar een bepaalde wet verwijst. In 
Antwerpen gebruikt men bij het sluiten van deze verzekeringen dikwijls 
de tekst van de Lloyds' Policy of van de Rotterdamse Beurs-Binnenvaart
Cascopolis. Deze polissen bevatten vaak verwijzingen naar bepalingen van 
de wet van de plaats waar zij het licht zagen. Hetzelfde geldt voor abonne
mentspolissen. Betekent dit dat de partijen de toepassing van deze wet 
bedongen hebben? Het opsporen van de wil der partijen komt meestal 
neer op het beoordelen van feiten en het interpreteren van teksten. De 
rechtspraak hecht echter veel belang aan de lex loci contractus. Zo werd 
beslist dat de Belgische wet van toepassing is op een verzekeringsovereen
komst die door bemiddeling van een Belgische makelaar in Belgie gesloten 
werd tussen een Belgische firma en Belgische verzekeringsagenten voor 
een in Belgie teboekgesteld binnenschip, - contract dat bovendien voor 
het samenstellen van het scheidsrechterlijk college bevoegdheid toe
kende aan de Belgische rechtsmachten; het feit dat de tekst der Rotter
damse Beurs-Cascopolis gebruikt werd, is nog geen reden om Nederlands 
recht toe te passen (Scheidsr. besliss., 12 mei 1966, R.H.Antw., 1966, 
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417 bevestigd door het hof van beroep van Brussel in een arrest van 8 mei 
1968, R.H.Antw., 1968, 232; rechtsleer en rechtspraak worden in deze 
scheidsrechterlijke uitspraak grondig onderzocht). In dezelfde zin, eveneens 
uitstekend gemotiveerd: Hrb. Antwerpen, r8 december 1969, R.H.Antw., 
1970, 239: het gebruik van een type-polis houdt niet in dat de partijen 
de wet kiezen van het land waarvan de tekst afkomstig is, - zelfs indien 
deze tekst naar vreemde wetsbepalingen verwijst. 

Wij delen deze zienswijze: het gaat inderdaad niet op, te stellen dat de 
partijen de grondbeginselen der lex loci contractus (wij denken aan de 
fundamentele principes van het verzekeringsrecht in verband met de weder
zijdse verplichtingen, de omvang van de dekking, dubbele verzekering, 
subrogatie, verjaring ... ) zouden prijsgeven door de tekst van een type
polis te gebruiken die uit een vreemde rechtssfeer stamt. 

Terecht werd een vonnis waarin de tegenovergestelde stelling gehuldigd 
werd, door het hof van beroep hervormd (Brussel, 25 februari 1969, The 
African Guaranty & Indemnity t. White). 

0VERDRACHT VAN DE POLIS 

131. De derde houder van de polis heeft ten aanzien van de assuradeuren 
geen andere rechten dan diegene die uit de door de verzekeringsnemer ge
sloten overeenkomst voortspruiten. De in het verzekeringscertificaat 
voorkomende verwijzing naar het ,imprime du 17 aout 1944" betekent 
dat oak een Belgische houder van het verzekeringscertificaat gebonden is 
door de algemene voorwaarden van de ,Police Fran~aise d'Assurance 
Maritime sur Facultes", en in het bijzonder door het bevoegdheidsbeding 
waarin deze conditien voorzien (Hrb. Gent, 12 mei 1970, R.H.Antw., 
1970, 292). 

Het zij opgemerkt dat de excepties die de assuradeuren op grand van de 
verzekeringsovereenkomst mogen opwerpen, tegenstelbaar zijn aan de derde 
houder. Voorbeelden van dergelijke excepties zijn: de verzwijging, het 
niet betalen van de premies, fouten in hoofde van de verzekeringsnemer 
(zie in dit verband Desmet, Robert, Traite theorique et pratique des assuran
ces maritimes, I, nr. 82). 

VERZEKERBAAR BELANG (ART. 4 VERZEKER1NGSWET) 

132. Artikel 4 van de Verzekeringswet bepaalt: ,een zaak kan worden 
verzekerd door ieder die belang heeft bij haar behoud, ter wille van het 
recht van eigendom of een ander zakelijk recht, of ter wille van de aan
sprakelijkheid waartoe hij gehouden is met betrekking tot de verzekerde 
zaak". 

Artikel 191 van de Zeewet geeft een niet limitatieve opsomming van ver
zekeringsobjecten. De rechtspraak leidt hieruit af dat elk economisch 
belang bij het behoud van de zaak in het zeeverzekeringsrecht volstaat 



(Cass., r6 april 1953, R.H.Antw., 1953,203; Cass., I7 mei 1957, R.H. Antw., 
1957, 297; zie ook nr. 8o van ons vorig overzicht). 

De C.I.F.- of F.O.B. verkoper die de koopprijs niet ontving en de docu
menten behield, heeft een verzekerbaar belang in de zin van artikel 4 van 
de Verzekeringswet, aldus een scheidsgerecht (Scheidst. besliss., 19 ok
tober 1970, R.H.Antw., 1970, 438). Hoewel de eigendom reeds in de laad
haven aan de koper wordt overgedragen, heeft de verkoper een retentie
recht, - steeds volgens dezelfde beslissing. Terloops zij opgemerkt dat 
de koop-verkoopovereenkomst volgens de rechtspraak van rechtswege 
ontbonden is wanneer de koper de documenten niet afhaalt tegen betaling 
van de prijs. 

Bet belang dat een bank heeft bij het degelijk uitvoeren van haar man
daat,- zij was uitsluitend belast met het instellen van een rechtsvordering 
tegen de assuradeuren, lang na de ramp -, is geen verzekerbaar belang 
(Scheidsr. besliss., ro maart 1967, R.H.Antw., 1967, 103). 

VERZWARING VAN RET RISICO (ART. 31 VERZEKERINGSWET) 

133· Is er risicoverzwaring wanneer de bemanning van een binnenschip 
niet samengesteld is overeenkomstig de reglementen die op de bevaarbare 
waterlopen van toepassing zijn? Vraag die in het binnenscheepvaartrecht 
dikwijls te berde komt. In een vonnis van 32 juni 1969 besliste de Ant
werpse rechtbank van koophandel dat dit wei het geval is wanneer de ver
zwaring een bestendig karakter opievert (R.H.Antw., 1969, 471). De 
feiten kunnen als voigt geschetst worden. Een binnenschip onderneemt 
een reis vanuit Rotterdam naar Zelzate. Op Nederlands grondgebied vindt 
het ongeval piaats. Het vaartuig was bemand voigens de voorschriften van 
het Nederlands recht. Op te merken vait dat de rechtbank oordeelt dat 
men in dergelijk gevai geen rekening moet houden met de Beigische 
regiementen (in dezelfde zin: Hrb. Antwerpen, 18 december 1969, R.H. 
Antw., 1970, 239). 

Laatstgenoemd vonnis heeft betrekking op een niet regiementair bemand 
schip dat van nr. 5 r naar nr 364 van de dokken voer; de rechtbank oordeelt 
dat zuiks geen bestendige wijziging van het verzekerd risico uitmaakt 
daar ,men inderdaad niet kan veronderstellen dat de eigenaar van de 
'Frank' steeds op die wijze zou blijven varen". Een kortstondige risico
verzwaring valt, - steeds voigens de rechtbank -, binnen de werkingsfeer 
van artikel r6 van de Verzekeringswet en artikel 206 van de Zeewet (fout 
van de verzekerde); (zie S. Fredericq, Overzicht van rechtspraak 1905-
1968, Verzekeringen, T.P.R., 1969, biz. ooo, nr. 22). 

Voigens een scheisrechterlijke uitspraak van 12 mei 1966 (R.H.Antw., 
1966, 417) zou daarentegen het varen op de Neckar met een niet-regie
mentaire bemanning het verzekeringsrisico verzwaren (het schip voer 
van Straatsburg naar Stuttgart). Voigende passus handeit over de bestendig
heid: ,Overwegende dat het ondernemen van een vrij Iangdurige reis 
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met een schip dat niet volgens toepasselijke wettelijke voorschriften be
mand is, niet als de loutere toevallige en kortstondige risicoverzwaring 
die volgens voornoemde rechtspraak onvoldoende voor de toepassing van 
artikel 31 wordt geacht, kan aangezien worden" (biz. 432). 
Volgende principes strekken het hof van beroep te Brussel (Brussel, 
8 mei I968, R.H.Antw., I968, 232) tot richtsnoer: 

I) om de toestand te beoordelen moet men zich niet plaatsen op het 
ogenblik van ,het ondernemen van de reis" van Straatsburg naar Stuttgart, 
maar wel op dat van het binnenvaren van de Neckar en meer bepaald op 
het tijdstip van de aanvaring zelf; 

2) de risicoverzwaring moet een ,daad van de verzekerde" zijn; in dit 
verband zij aangestipt dat de polis de schade dekte die door ,nalatigheid 
en verzuim van schipper en scheepsvolk" veroorzaakt werd; daar het hof 
de partijen om nadere toelichting betreffende de feiten verzocht heeft, werd 
echter nog geen antwoord gegeven op de vraag of de assuradeuren met 
inachtneming van deze clausule wel tot dekking zouden gehouden zijn 
indien kwam vast te staan dat de ,onderbemanning" in dit welbepaald 
geval haar oorzaak zou vinden in een door de zetschipper gepleegd verzuim. 

Daar de schrijver van onderhavig overzicht echter als scheidsrechter op
trad in de zojuist besproken zaak, - welke overigens nog niet beeindigd 
is -, lijkt het hem niet gepast zijn persoonlijke mening uiteen te zetten 
betreffende de rechtsvragen die in verband met onvoldoende bemanning 
te berde komen. 

Steeds in verband met deze problematiek verwijzen wij naar een arrest 
van I4 mei I975 van het hof van beroep te Antwerpen (R.H.Antw., I974, 
432). Geoordeeld werd dat de ,onderbemanning" bij toepassing van 
artikel 3 I van de Verzekeringswet een risicoverzwaring vormt. Het be
trof een sleepschip van meer dan rooo en minder dan I500 ton, - zodat 
de minimum-bemanning krachtens artikel 5 van het Algemeen Reglement 
der Scheepvaartwegen moest bestaan uit: de schipper, een matroos en 
een scheepsjongen. Aan deze voorwaarden werd er niet voldaan daar er 
geen matroos aan board was en daar het roer door de echtgenote van de 
schipper bediend werd hoewel zij in dit welbepaald geval luidens vermeld 
artikel de scheepsjongen niet mocht vervangen. De eigenaar had tot plicht 
het schip voldoende te bemannen, - aldus het hof. Daar het schip met 
deze onvoldoende bemanning minstens een gehele reis van Kessenich 
naar Antwerpen afgelegd had, gaat het om een permanente, minstens lang
durige risicoverzwaring. 

FouT VAN DE VERZEKERDE (ART. 205, 206 ZEEWET) 

134. Artikel 205 van de Zeewet bepaalt: , Verandering van koers, reis 
of schip, die door de verzekerde wordt bevolen, en verlies of schade, door 
zijn daad veroorzaakt, komen niet ten laste van de verzekeraar, en deze 
behoudt zelfs de premie, indien het risico voor hem is begonnen te lopen". 



Artikel 206 vervolgt: ,Schade veroorzaakt door de daad en de schuld 
van de eigenaars, bevrachters of inladers, komt niet ten laste van de ver
zekeraars". 

Deze wetsbepalingen huldigen een principe dat een schrille tegenstelling 
vormt met de in artikel r6 van de Verzekeringswet vervatte gemeen
rechtelijke regeling: in de zeeverzekering zijn de assuradeuren ontheven 
van hun verplichting tot schadeloosstelling wanneer de verzekerde per
soonlijk om het even welke fout gepleegd heeft, - met uitzondering noch
tans van culpa levissima. - Artikel 206 voegt niets toe aan artikel 205 
(zie Smeesters en Winkelmolen, I, nr. 269). 

NAVIGATIEFOUT VAN DE SCHIPPER-EIGENAAR 

135· Artikel 1 van de algemene voorwaarden der Antwerpse Zeever
zekeringspolis dekt schade en verliezen die hun oorzaak vinden in onacht
zaamheid van kapitein en bemanning, schipbreuk, schelmerij van de 
schipper enz .. Luidens een scheidsrechterlijke beslissing wijkt deze clausule 
niet af van artikel 20 5 en 206 van de Zeewet : met de woorden, kapitein" 
en ,schipper" worden de aangestelden bedoeld aan wie het bevel over het 
schip werd toevetrouwd, - en dus niet de reder-eigenaar (Scheidsr. 
besliss., 24 november 1970, R.H.Antw., 1970, 444). Deze beslissing werd 

. echter door het hof van beroep te Brussel hervormd: het hof kent aan 
artikel r een algemene reikwijdte toe en beslist aldus dat de assuradeuren 
ook dekking rnoeten verlenen wanneer de kapitein de verzekerde is (Brussel, 
6 september 1974, R.H.Antw., 1974, 227; tegen dit arrest werd cassatie
beroep aangetekend). 

Uit de clausule volgens welke de verzekeraars de schade niet vergoeden 
welke voortspruit uit ongevallen die met opzet door een bernanningslid 
worden veroorzaakt, volgt impliciet dat aile andere fouten van de be
rnanningsleden, ook die van de scheepseigenaar-bemanningslid, in af
wijking van artikel 205 en 206 Zeeverzekeringswet, gedekt zijn (Hrb. 
Oostende, 19 oktober 1965, R. W., 1965-1966, 315; R.G.A.R., 1967, 
nr. 7, 773). 

VERJARING 

136. Het door partijen ondertekend scheidsrechterlijk verdrag stuit de 
verjaring (Scheidsr. besliss., 10 maart 1967, R.H.Antw., 1968, 103). Aan 
de in artikel 2244 B.W. gebezigde uitdrukking ,dagvaarding voor het 
gerecht" mag geen letterlijke of enge betekenis gegeven worden : elke 
vordering waardoor de erkenning van een bedreigd recht beoogd wordt, 
client als een gerechtelijke dagvaarding in de zin van dit artikel beschouwd 
te worden. Vertrekpunt van de driejarige verjaringstermijn is de dag 
waarop de ramp ,voltooid" is (Brussel, 5 maart 1970, R.H.Antw., 1970, 
31). Deze regel geldt voor de zakenverzekering. 
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De verjaringstermijn van drie jaar die de regresvordering beheerst welke 
de verzekerde tegen zijn aansprakelijkheidsassuradeuren instelt, loopt 
daarentegen vanaf de gerechtelijke eis van het slachtoffer (Hrb. Antwer
pen, 26 april 1973, R.H.Antw., 1973, 173). 

De gedeeltelijke betaling gedaan door de leidende verzekeraars wier be
slissing door de mede-assuradeuren goedgekeurd werd, is een erkenning 
van recht in de zin van artikel 2248 B.W. De verjaringstermijn wordt 
hierdoor gestuit zodat de verzekerde over een nieuwe periode van drie 
jaar beschikt om de eis tot dekking in te stellen (idem, ibidem en aldaar 
aangehaalde rechtsleer: Carton de Tournai et P. Vander Mersch., Precis 
des Assurances Terrestres en Droit Belge, I, nr. 414; Monette, de Ville et 
Andre, Traite des Assurances Terrestres, II, nr. 478, b). 

De schorsingsoorzaken worden limitatief opgesomd en dienen eng ge
interpreteerd. Het feit dat tegen een derde een procedure wordt ingesteld 
met medeweten en zelfs door toedoen van door de verzekeraars aangestelde 
advocaten, schorst de verjaring niet van de vordering die de verzekerde 
tegen zijn assuradeuren aanspant tot vergoeding van de door hemzelf 
geleden schade (ibidem). 

137. In een verzekeringspolis vindt men volgende clausule :, Toute action 
en remboursement de perte, a varies et frais est non recevable si elle n' est pas 
presentee dans le delai d'un mois, d compter dujour du sinistre. La prescription 
de cette action sera d'un an d compter de la notification du rejet total au 
partie! de la reclamation. Cette notification sera valablement faite par lettre 
recommandee adressee au domicile indique dans les conditions particulieres". 
Het hof van beroep te Gent (Gent, 16 december 1969, E. T.L., 1970, 48) 
beslist dat dit beding geen bepaalde vormen of modaliteiten voor de ver
goedingsaanvraag voorschrijft en dat een vertrouwelijk schrijven aan een 
makelaar gericht, hetwelk de deur voor verdere onderhandelingen schijnt 
open te Iaten, niet als een duidelijke afwijzing kan beschouwd worden. 

U1TGESLOTEN R1S1CO's: E1GEN GEBREK 

138. Artikel r van de bijzondere voorwaarden der Antwerpse Casco
Verzekeringspolis voor de Binnenvaart van 28 maart 1952 dekt het risico 
van ontploffingen, ,door welke oorzaak ook" teweeggebracht. Niettemin 
blijft de ontploffing die aan het gebrek van het schip te wijten is, een uit
gesloten risico: zowel artikel 3 van de bijzondere voorwaarden van ge
noemde polis als artikel 7 van de algemene voorwaarden van de Antwerpse 
Zeeverzekeringspolis van 1859, - waarnaar de cascoverzekeringspolis 
verwijst -, bepaalt dat de assuradeuren in geval van eigen gebrek geen 
dekking verschuldigd zijn. Een afwijking van het beginsel krachtens het
welk het gebrek van de zaak buiten het verzekerd risico valt, moet op 
ondubbelzinnige wijze bedongen worden. De bewoordingen ,door welke 
oorzaak ook'' betekenen derhalve nog niet dat de partijen van dit principe 
hebben willen afwijken en de door een eigen gebrek veroorzaakte ont-
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ploffingen als verzekerde risico's beschouwd hebben (Hrb. Antwerpen, 
9 april 1970, R.H.Antw., 1970, 148). 

Niet elke beschadiging die het schip tengevolge van een ongeval oploopt, 
is in deze uitsluitingsgrond begrepen. En, omgekeerd, is het voorwerp 
van de uitsluiting niet beperkt tot het gedeelte van het schip waarvan het 
gebrek schade veroorzaakt heeft. Artikel 18 van de Verzekeringswet 
beschikt weliswaar dat enkel de beschadiging en het verlies die ,onmiddel
lijk" uit het gebrek voortspruiten, buiten de dekking vallen. De cascover
zekering moet niettemin als een geheel beschouwd worden, - in dier 
voege dat de machines,, de motor enz. een integrerend bestanddeel van 
haar voorwerp vormen (ibidem). Het woord ,onmiddellijk" heeft in artikel 
I 8 slechts betrekking op de samenloop van het eigen gebrek met schade
oorzaken die een gedekt risico uitmaken. 

,ALLE R1S1CO's" -CLAUSULE 

139· Wanneer een verzekering gesloten wordt die aile risico's, - met 
inbegrip van diefstal, lekkage en niet-aflevering -, dekt, komt het ge
wichtsverlies waarvan de oorzaak niet kan opgespoord worden, ten laste 
van de assuradeuren (Scheidsr. besliss., 2 oktober 1970, R.H.Antw., 
1970, 329, In tegengestelde zin: Scheidsr. besliss., 6 november 1954, 
R.H.Antw., 1955, 309). 

ScHADEOMVANG 

140. Motorschade is vaak een bron van betwistingen. De eigenaar eist 
dat de beschadigde onderdelen vervangen worden. De assuradeuren ant
woorden dat een degelijk uitgevoerde herstelling volstaat. In een arrest 
van 13 april 1967 (R.H.Antw., 1968, 40) hanteert het hof van beroep van 
Brussel volgend criterium: van de verzekerde kan niet verlangd worden 
dat hij zich met een herstelling tevreden stelt waarvan het resultaat twijfel
achtig is en die nieuwe moeilijkheden kan veroorzaken en nieuwe gevaars
situaties scheppen. 

L1TTERA EVAN DE CLAUSULES VAN 1900 (ZOALS IN 1931 GEW1JZIGD) 
DER ANTWERPSE ZEEVERZEKERINGSPOLIS 

141. Artikel ro en II van de Antwerpse Zeeverkeringspolis van r juli 
1859 werden in§ I van de clausules 1900 (1931) opgeheven en vervangen; 
§ II van deze clausules bevat een aantal artikels, waarvan littera e de 
landrisico's behandelt: ,Van de onder deze verzekering vallende land
risico's nemen de verzekeraars tijdens vervoer per spoor en over land, en 
tijdens het verblijf te land, in de stations en andere plaatsen, te hunnen 
laste : alle schaden en verliezen, hoe gering ook, die veroorzaakt worden 
door brand, overstroming, het buiten de oevers treden van rivieren, water
hoes, lawine of sneeuwstorting, smelting van ijs of ijsgang, bergstorting, 
verzakking van wegen, instorting van bruggen, gebouwen, rails, tunnels 
en andere spoorwegwerken, botsing van vervoermiddelen, ontplof:fingen 
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van stoomketels, ontsporing, omslaan of breken van wagens of rijtuigen, 
breking der koppelingen van spoorwagens, val van goederen in water of 
afgronden en andere ongevallen, die aan het vervoer per spoor of over 
land verbonden zijn. De schade veroorzaakt door de weersgesteldheid, 
en met name door regen en sneeuw, komt ten laste van de verzekeraars, 
indien zij een gevolg is van een ongeval dat door deze polis is gedekt". 

Zowel voor de landrisico's in het zeeverzekeringsrecht als voor de ver
zekeringen die voor het bezoldigd baanvervoer worden gesloten, is de 
interpretatie van deze clausule uiterst belangrijk. 

Artikel 55, § I van het K.B. van 22 september I96o, uitgevaardigd ter 
uitvoering van de wet van I augustus I96o, legt aan de baanvervoerder de 
verplichting op de vervoerde goederen o.m. te laten verzekeren tegen de 
risico's die in littera e worden opgesomd. Dit geldt zowel voor het binnen
lands als voor het internationaal vervoer. Verrassend is deze verwijzing 
naar de Antwerpse Zeeverzekeringspolis! Wanneer de ladingschade aan 
een vreemde oorzaak moet worden toegeschreven, kan de baanvervoerder 
steeds een bevrijdend beroep doen op artikel 4 van de Vervoerswet van 
25 augustus I89I (in geval van binnenlands vervoer) of op artikel I7 van 
het C.M.R.-verdrag (bij internationaal vervoer). Bij de risico's die sub 
littera e worden opgesomd, komen nochtans heelwat gebeurtenissen voor 
die de vervoerdersaansprakelijkheid niet meebrengen en, integendeel, 
gronden van overmacht vormen ... 

Onmiddellijk rijst dan de vraag of de verplichte verzekering waarvan 
artikel 55 van genoernd Koninklijk Besluit gewaagt, een aansprakelijkheids
verzekering (assurantie van de vervoerdersaansprakelijkheid voor lading
schade) is dan wel een zakenverzekering (goederenverzekering door de 
vervoerder gesloten met een beding ten gunste van de ladingbelanghebben
den). Belangrijke problematiek, die zich nochtans beweegt buiten de 
grenzen, aan het onderwerp van een overzicht van rechtspraak gesteld. 
Wij beperken er ons toe hier enkel te wijzen op het uitermate ruirn gebied 
dat in de praktijk door littera evan de clausules van I9oo (I93I) bestreken 
wordt. 

142. Of het woord ,ongeval" in littera e ruim dan wel eng client gei:nter
preteerd, is ook een twistpunt: slaat dit woord op elke ramp (sinistre) die 
zich tijdens het baanvervoer voordoet of gaat het integendeel enkel om ge
beurtenissen die door een onvoorzienbare en van buiten komende kracht 
veroorzaakt worden ( ongevallen in de betekenis van ,accidents carac
terises") ? 
Artikel I, al. I van de Antwerpse Zeeverzekeringspolis luidt als volgt: 
,De verzekeraars nemen voor hun rekening, tot beloop van de bedragen 
door elk hunner hieronder getekend, alle schaden en verliezen, die het ge
volg zijn van storm, schipbreuk, stranding, toevallige aanvaring, gedwon
gen aandoen van een noodhaven, gedwongen verandering van koers, 
reis en/of schip, werping, brand, plundering, kaping en molest door zee-



rovers, zeerisico's gedurende de quarantaine, nalatigheid van de kapitein 
en van het scheepsvolk, schelmerij van de schipper, en over het algemeen, 
van alle ongevallen en gevaren der zee". Volgens een algemeen aanvaarde 
interpretatie, gaat het hier orn elk verlies en elke beschadiging die zich op 
zee voordoen. Zo leren Smeesters en Winkelmolen: ,Pour qu'il y ait 
fortune de mer, il n'est pas necessaire que le sinistre soit directement cause 
par la mer ou par une cause maritime ; il suffit que la mer soit le theatre 
du sinistre pour que l'assureur soit responsable envers l'assure'' (III, 
nr. 996). 
In het juist aangehaald artikel is er zowel sprake van ongevallen als van 
zeefortuin. De voorbereidende werken werpen geen Iicht op de werkelijke 
bedoeling van de opstellers van de clausule (men leze in dit verband: 
Thomas, P., La police maritime d' Anvers sur facultes et le recours de tiers, 
R.H.Antw., I970, 403). 

Na de inwerkingtreding van de clausules van I900 ontstond er onenigheid 
in de rechtspraak betreffende de vraag of sneeuw- en regenschade door 
littera e gedekt is. Zo beslist een scheidsgerecht dat de assuradeuren tot 
dekking gehouden zijn (Scheidsr. besliss., IS oktober I920, ]. Port. Anv., 
1920, 94). Het hof van beroep te Brussel dacht er anders over (Brussel, 
20 maart I9I6, ]. Port. Anv., I92I, 267). Daarom werd littera e in I93I 
aangevuld met volgende tekst : 

,De schade veroorzaakt door de weersgesteldheid, en met name door regen 
en sneeuw, komt ten laste van de verzekeraars, indien zij het gevolg is 
van een ongeval dat door deze polis is gedekt". 

Wanneer men de aldus gewijzigde clausule in haar geheel leest, stelt men 
vast dat zij uitsluitend de ongevallen sensu stricto dekt, d.w.z. het risico 
dat wij hoven omschreven als onvoorzienbare gebeurtenissen die door een 
uitwendige kracht veroorzaakt worden (,accidents caracterises"). M.a.w.: 
wijl artikel I zowel op de gevaren der zee als op deze ongevallen betrekking 
heeft, wordt slechts laatstgenoemd risico door littera e gedekt. Of dit wel 
de bedoeling van de assuradeuren was, is echter niet duidelijk (zie Thomas, 
P., o.c.). 
Het wil ons voorkomen dat de vraag naar de intentie van de opstellers van 
deze clausules niet zo belangrijk is : zelden kan hun bedoeling met gewisse 
zekerheid achterhaald worden. En zelfs indien men ze kende, zou zulks 
niet veel aarde aan de dijk brengen: vaak hebben de opstellers niet eens 
gedacht aan deze en gene vragen, - die slechts achteraf, bij de toepassing 
van de teksten in de praktijk zouden rijzen. Men vergete ook niet dat het 
hier gaat om de interpretatie van een contract en niet van een wettekst. 
De verzekerde mag op de tekst van zijn polis voortgaan en hoeft zich niet 
te bekommeren om wat de assuradeuren precies gewild hebben: de uit
gedrukte wil, d.w.z. de bedoeling die uit de bewoordingen van de polis 
zelf voortvloeit, primeert. 
Welnu, uit de tekstontleding blijkt dat littera e., zoals in 193I gewijzigd, 
niet meer vatbaar is voor interpretatie. Over de ,uitgedrukte bedoeling" 



kan er niet getwijfeld worden: uit het tweede lid van littera e blijkt dat deze 
clausule slechts de eigenlijke ongevallen in de gewone betekenis van het 
woord ( d.i. door een uitwendige kracht veroorzaakte gebeurtenissen) dekt. 
Gebeurtenissen als sneeuw- of regenschade, - die het interpretatie
probleem in 1900 in het leven hebben geroepen -, zijn als dusdanig uit
gesloten en vormen slechts een verzekerd risico wanneer zij uit een kennelijk 
ongeval voortspruiten (Smeesters & Winkelmolen, III, nr. 1013; Sohr 
en Van Doosselaere, Les assurances transport, nr. 1200; Buisseret, C., 
Assurances Maritimes, R.P.D.B., nr. 242 e.v.; deze auteurs zijn voorstan
ders van een enge interpretatie). 

R. De Smet pleit daarentegen voor een ruime uitlegging ( Traite theorique 
et pratique des assurances maritimes, I, nr. 354) en houdt voor dat er tussen 
de tekst van littera e en deze van artikel r van de Antwerpse Zeeverze
keringspolis een wezenlijk verschil bestaat. Verder haalt hij een arrest 
van het hof van beroep te Gent aan hetwelk door het combineren van de 
artikelen r6, r8 en 19 van de Verzekeringswet oordeelt dat elke schade en 
elk verlies gedekt is (Gent, 30 april 1923, ]. Port. Anv., 1923, 239). 

Wij kunnen deze zienswijze niet delen. Het gaat niet op beide clausules 
met elkaar te vergelijken. Het woord ,ongeval" komt weliswaar ook voor 
in artikel I van de Antwerpse Zeeverzekeringspolis maar naast het woord 
,gevaren der zee" (,fortunes de mer"). Aan laatstgenoemd begrip wordt 
op het continent traditiegetrouw de ruimste betekenis gegeven. Ook de 
in geciteerd arrest ontwikkelde beschouwingen overtuigen niet. Het hof 
oordeelde dat, krachtens de wet, elk verlies ten laste van de assuradeuren 
komt tenzij het te wijten is aan een zware fout in hoofde van de verzekerde 
(art. I6 Verzekeringswet), aan een gebrek van de verzekerde zaak (art. I8) 
of aan oorlog en oproer (art. I9). Littera e zou hier, - steeds volgens dit 
arrest van 1923 -, niet van afwijken. In de landverzekering moeten de 
partijen zelf het verzekerd risico nochtans omschrijven daar de wet hier
omtrent niets bepaalt. De omvang van de dekking a-contrario uit de 
artikelen I6, I8 en I9 van de Verzekeringswet afleiden, is een drogrede
nering. De wetgever heeft de risicobepaling trouwens uitdrukkelijk aan 
de partijen overgelaten: artikel I van de Verzekeringswet laat hieromtrent 
geen twijfel bestaan : , .. . de verzekerde schadeloos te stellen voor verlies 
of schade die deze zou lijden tengevolge van bepaalde toevallige of uit 
overmacht ontstane gebeurtenissen" (in de Franse tekst: , ... certains 
evenements fortuits ou de force majeure"). 

Tegen de enge interpretatie voert R. De Smet nog aan dat de dekking van 
de landrisico's ruimer is dan die van de zeerisico's (waar o.m. de Iichte fout 
een uitsluitingsgrond vormt). Ons inziens neemt dit nochtans niet weg 
dat littera e, - verre van een algemeen normenstelsel voor de landver
zekering uit te bouwen -, integendeel een zeer bescheiden plaats inneemt 
in de Antwerpse Zeeverzekeringspolis en in het licht van deze polis moet 
geinterpreteerd worden. Eigenaardig is wel dat deze auteur slechts terloops 
vermeldt dat littera e in I93I met een alinea werd aangevuld, zonder op 



te merken dat de in deze toevoeging vervatte gedachte aan de gehele 
clausule een welbepaalde, duidelijke betekenis geeft. 

Er anders over denken, zou betekenen dat de opstellers van de tweede 
alinea van littera e in I93 I van de in het eerste lid vervatte regel hebben 
willen afwijken door voor twee welbepaalde risico's, met name sneeuw- en 
regenschade, de dekking te beperken. Dergelijke interpretatie, die de tweede 
alinea als een beperking of een uitzondering beschouwt, schendt de uit
drukkelijke bewoordingen van het tweede lid van littera e: " ... indien zij 
een gevolg is van een ongeval dat door deze polis is gedekt" (in de Franse 
tekst: ,, ... s'ils sont la consequence d'un accident couvert par la presente 
police"). 

De tweede alinea houdt geen uitzondering of beperking in, maar is, zoals 
reeds uitvoerig betoogd, een soort interpretatieve clausule die naar het 
eerste lid van littera e verwijst en er een zinvolle betekenis aan geeft. 

Bovenstaande beschouwingen lei den tot volgend besluit : 

I. Het woord ,ongeval" in littera e, eerste alinea volgt op een opsomming 
van gebeurtenissen die zowel in het dagelijks spraakgebruik als in de rechts
taal ,ongevallen" genoemd worden: een eiusdem genetis-interpretatie is 
noodzakelijk. 

2. in I93 I werd hier een alinea aan toegevoegd, die elke twijfel betreffende 
de ware toedracht van het eerste lid wegneemt, - voor zover er v66r deze 
datum twijfel kon bestaan; overbodig en nutteloos is het dus, met inter
pretaties voor de dag te komen die op de voorbereidende werken e.d. 
steunen. 

143· Littera e van de clausules van I9oo (I93I) der Antwerpse Zeever
zekeringspolis heeft in de hier overschouwde periode weer stof doen 
opwaaien. Daarom leek het ons nuttig even uit te weiden over de rechts
strijd die rond deze clausule werd gevoerd (zie vorige nummers). 

Tijdens het baanvervoer kantelt een machine om. Oorzaak daarvan was 
het feit dat de vervoerder zelf ze slecht gestuwd en vastgemaakt had. De 
ladingassuradeuren weigeren hun verzekerde, - eigenaar van het ver
voerde voorwerp -, te vergoeden. 

De eis die de verzekerde tegen zijn assuradeuren instelde, werd door een 
scheidsgerecht afgewezen (Scheidsr. besliss., Brussel, 19 januari I968, 
R.H.Antw., 1968, 285). De scheidsrechters oordeelden dat het woord 
,ongeval" in het licht van de sub litt. e, al. I voorkomende opsomming 
moet geinterpreteerd worden en men hierbij rekening moet houden met 
de gewone betekenis van dit woord in het verzekeringsrecht: een onvoorzien
bare gebeurtenis die door een plotseling van buiten komende kracht wordt 
veroorzaakt. Beslist werd dat de litigieuse averijen hun oorzaak niet vonden 
in dergelijk ongeval, maar dat zij integendeel het normaal gevolg waren van 
de grove nalatigheid van de vervoerder. die de goederen slecht gestuwd had. 



Deze uitspraak werd hervormd (Brussel, I7 februari 1970, R.H.Antw., 
1973, 440). Voor het hof vond de sch'!-de haar oorsprong in de plotse wer
king van een uitwendige kracht daar de verzekerde de stuwage niet had 
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het hof de leer der restrictieve interpretatie 
van het woord ,ongeval" weliswaar belijdt maar aan dit woord een zeer 
bijzondere betekenis geeft, te weten: ,elk voorval dat het gevolg is van een 
oorzaak met welke de verzekerde niets uitstaande heeft". Zo beschouwd, 
kan echter elke schade die door een derde, in casu een vervoerder, wordt 
toegebracht, als ,ongeval" bestempeld worden en is slechts de beschadiging 
waarvoor de verzekerde zelf schuld draagt, door dit woord niet gedekt. 
M.a.w., eenzelfde gebeurtenis is nu eens een ongeval en dan weer niet. 
Kortom, ongeval is niet de gebeurtenis zelf, maar wei het feit dat de ver
zekerde aan de gebeurtenis geen schuld heeft. Dit criterium kan onze goed
keuring niet wegdragen. In een zaakverzekering is het risico de gebeurtenis 
zelf, d.i. een materieel feit waarvan de verwezenlijking ,ramp" genoemd 
wordt. Tussen de begrippen ,risico" en ,fout" bestaat er dus geen logisch 
verband. Of de verzekerde zelf dan wel een derde schuld draagt voor de 
ramp, doet derhalve niets terzake, - in dier voege dat de inhoud zelf van 
het begrip ,risico" hier niet door bepaald of be1nvloed wordt. De ver
zekerde risico's zijn materiele feiten; de schuldvraag komt hier niet bij 
kijken. De verzekerde die een grove fout pleegt, verliest weliswaar het 
recht op schadeloosstelling (art. r6 Verzekeringswet): maar dit houdt geen 
verband met de kwalificatie van het risico en doet derhalve geen afbreuk 
aan de juistheid van de hier ontwikkelde beschouwingen. 

144· Een plezierboot die op een aanhangwagen vervoerd wordt, valt in 
een afgrond. Een scheidsgerecht beslist dat de hieruit voortspruitende 
schade door literra e gedekt is (,val van goederen in water of afgronden"): 
Scheidsr. besliss., ro mei 1971, R.H.Antw., 1971, 127. 

BEWAREND BESLAG OP SCHEPEN BIJ NIET-BETALING VAN DE 

VERZEKERINGSPREMIE 

I45· De casco-assuradeuren die een schuldvordering hebben op hun ver
zekerde wegens het niet-betalen van de premien, zijn niet gerechtigd 
bewarend beslag te leggen op de schepen van de schuldenaar,- zelfs niet 
op een Belgisch schip (Voorz. rb. Antwerpen, Kort ged., 2 oktober 1969, 
E. T.L., 1970, 238). Deze schuldvordering is inderdaad geen zeeschuld
vordering. Terecht wordt geoordeeld dat de wet van 4 december 1961, 
die artikel I van de wet van 4 september 1908 wijzigde om het in overeen
stemming te brengen met het Brussels verdrag van 1 o mei 19 52, geen 
onderscheid maakt tussen vreemde en Belgische schepen. 

Luidens artikel 8, § 4 van deze conventie wijzigt of be1nvloedt het verdrag 
de interne wetgeving der verdragsluitende staten niet die betrekking heeft 
op het in beslag nemen van een zeeschip in het. rechtsgebied van de staat 
waarvan het de vlag voert, door schuldeisers wier woonplaats of hoofd-
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zetel in deze staat gelegen is. Welnu, de in 1961 gewijzigde tekst van de 
wet van 1904 maakt geen onderscheid. De wetgever heeft dus geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid die artikel 8, § 4 van het verdrag hem hood. 

VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE NA DE RAMP (art. 17 Verzekeringswet). 

146. Een polis legt de verzekerde volgende verplichtingen op : ,a varies: 
pour les a varies en cours de route, s' adresser d ... " Zelfs wanneer geen 
verval van rechten bedongen werd, moet de eis tot vergoeding worden af
gewezen als de verzekerde deze verplichting niet naleeft (Hrb. Antwerpen, 
10 juni 1970, R.H.Antw., 1970, 3489 met verwijzing naar De Smet, R., 
nr. 481, blz. 506: ,La jurisprudence considere que les clauses relatives 
la constatation des dommages sont de droit stricte: I' assure qui ne se 
conforme pas aux exigences de la police se rend ina pte a rapporter la preuve 
du dommage"). Zie ook, in verband met artikel 17, Scheidsrecht. besl., 
I maart 1974, R.H.Antw., 1974, 65. 

ALLERLEI POLISCLAUSULES 

147. Luidens een polisbeding wordt geen dekking verleend voor ,schade
gevallen veroorzaakt ten gevolge van. weddenschappen, uitdagingen of klaar
blijkelijk roekeloze daden". Deze clausule houdt drie uitsluitingsgronden 
in : weddenschappen, uitdagingen en roekeloze daden. De roekeloze 
daden moeten dus niet noodzakelijk gepleegd worden in verband met 
weddenschappen en uitdagingen. Bovendien sluit deze clausule elke roeke
loze daad uit, -- zelfs diegene die geen grove fout, in de zin van art. 16 
Verzekeringswet, oplevert (Scheidsr. besliss., 30 juni 1974, R.H.Antw., 
1974. 142). 

,SISTERSHIP CLAUSE" 

I48. Het gebeurt wei eens dat schepen die aan eenzelfde reder toebehoren, 
elkaar aanvaren. Welk zijn daar de rechtsgevolgen van? 

r) Indien beide schepen bij dezelfde assuradeuren verzekerd zijn, moet 
de verzekerde de verletschade en de vrijstelling zelf dragen; de verlet
schade wordt door de polissen niet gedekt; behoren de schepen niet toe 
aan dezelfde reder, dan kan de eigenaar van het aangevaren schip de 
verletschade en de vrijstelling op de eigenaar van het aanvarend schip 
verhalen, zo deze een fout heeft begaan. 

2) Indien de aan eenzelfde eigenaar toebehorende schepen niet bij dezelfde 
assuradeuren verzekerd zijn, zal de verzekeraar van het onschuldig, schade
lijdend schip geen regres kunnen uitoefenen: de subrogatie kan natuurlijk 
geen uitwerking hebben! De ,Sistership clause" die in de Nederlandse 
Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 1966 voorkomt, heeft tot doel de 
verzekerde voor de verletschade en de vrijstelling te vergoeden wanneer 
de betrokken schepen bij dezelfde assuradeuren verzekerd zijn, - precies 



also£ de aanvaring door een derde werd veroorzaakt. Indien de binnen
schepen daarentegen niet bij dezelfde assuradeuren verzekerd zijn, kan de 
verzekeraar van het beschadigde schip zich niet op deze clausule beroepen 
om van de assuradeuren van het aansprakelijk schip vergoeding te vor
deren voor casco-schade (Hrb. Antwerpen, 7 februari 1974, R.H.Antw 
1974, 163). 
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