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Bij vervoer per binnenschip onder het Verdrag van
Boedapest van 22 juni 2001 (CMNI) van een partij droog
cementpoeder ontstaat halverwege het lossen, als gevolg
van een waterlekkage in het ruim van het schip, schade
aan de aldus en aldaar nat geworden lading. Ook het deel
van de lading dat al vóór de lekkage was gelost in de land-
silo, wordt beschadigd doordat het in die silo gecontami-
neerd raakt met gelost nat cement. Ook (het leidingenstel-
sel van) de landsilo raakt beschadigd.

De koopovereenkomst tussen afzender en ontvanger was
gesloten onder het leveringsbeding DDP, zodat de goede-
ren onder de overeenkomst in beginsel geleverd waren
toen de vervoerder zich met het schip bij de ontvanger
losgereed meldde, zodat de levering dus had plaatsgevon-
den vóór het moment van lossing waarbij de schade ont-
stond. De vraag was echter of (daarmee) de schade was
ontstaan na het moment van aflevering onder de vervoer-
overeenkomst en het CMNI.

De gesubrogeerde verzekeraar van de afzender (die tevens
de vorderingsrechten van de ontvanger had verkregen)
vorderde schadevergoeding van zowel de vervoerder als
de scheepseigenaar op respectievelijk contractuele en non-
contractuele basis.

In een lezenswaardige uitspraak van september 2018 heeft
de rechtbank Rotterdam deze legpuzzel van schades, vor-
deringsrechten, grondslagen en partijen uitgebreid gelegd,
waarbij zij een nieuwe regel lijkt te hebben willen introdu-
ceren met betrekking tot het moment van aflevering en
lossing onder het CMNI.

Feiten

MBI te Kampen kocht in januari 2016 ca. 450 ton cement
van Holcim (Duitsland) onder het leveringsbeding DDP
MBI Kampen. Daartoe sloot Holcim een overeenkomst met
Binnenlloyd voor het vervoer per binnenschip van Duisburg
naar Kampen. Op haar beurt sloot Binnenlloyd een bevrach-
tingsovereenkomst met de eigenaar van het binnenschip
‘Sailing Home’ als ondervervoerder.

De ‘Sailing Home’ home meldde zich op 22 januari 2016
losgereed bij MBI. Drie dagen later werd aangevangen met
de lossing. Dat gebeurde door met een scheepscompressor
lucht onderin de ladingtanks te blazen, waardoor het cement-
poeder ‘vloeibaar’ werd. Vervolgens werd het cementpoeder

met een scheepspomp onder hoge druk uit de ladingtanks
en via de walleiding naar de landsilo gepompt.

Enkele uren na aanvang van de lossing zette de matroos van
de ‘Sailing Home’ de dekwaspomp aan om het dek schoon
te spuiten, waardoor de waterleiding onder druk kwam te
staan. Die waterleiding liep deels door het voorruim, waarin
zich op dat moment nog lading bevond. Daar ontstond een
lek in de waterleiding, waardoor water in het ruim lekte en
het nog niet geloste cement nat werd. Het deel van de partij
cement dat voordien was gelost in het leidingstelsel en de
landsilo van MBI werd door contaminatie met het natte ce-
ment beschadigd, evenals het leidingstelsel en de landsilo.

Procedure

Naar aanleiding van dit incident volgde een procedure voor
de rechtbank Rotterdam tussen Holcims gesubrogeerde
Duitse verzekeraar Ergo als eiseres en Binnenlloyd en de
eigenaar van de ‘Sailing Home’ als gedaagden. Ergo had
middels cessie tevens de (vorderings)rechten van MBI ver-
kregen.

Ergo vorderde hoofdelijke veroordeling van Binnenlloyd en
de ‘Sailing Home’ tot betaling van schadevergoeding wegens:
i) verlies van de partij cement, ii) door Holcim gederfde winst
en iii) opruimings- en reinigingskosten van (de leidingen
van) de landsilo, plus expertise- en buitengerechtelijke kos-
ten.

Daartoe stelde zij primair dat Binnenlloyd op grond van de
vervoerovereenkomst aansprakelijk was tot vergoeding van
de schade omdat de partij cement tijdens de vervoersperiode
was beschadigd en ook de schade wegens opruiming en rei-
niging alsook de gederfde winst was ontstaan bij de uitvoe-
ring van de vervoerovereenkomst, omdat de lossing uit het
schip tot de verantwoordelijkheid van de vervoerder behoor-
de. Subsidiair stelde zij dat Binnenlloyd en de eigenaar van
de ‘Sailing Home’ aansprakelijk waren op grond van onrecht-
matige daad of (oneigenlijke) aanvaring omdat het schip
wegens het lek in het leidingenstelsel niet voldeed aan de
eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mocht
stellen.

Het verweer van de gedaagden kwam er, kort samengevat,
op neer dat met de losgereedmelding op 22 januari 2016 de
aflevering onder de vervoerovereenkomst had plaatsgevon-
den, nu de losgereedmelding het moment van aflevering
onder de (onder)vervoerovereenkomst tussen de ‘Sailing
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Home’ en Binnenlloyd, alsook onder de (hoofd)vervoerover-
eenkomst tussen Holcim en Binnenlloyd was.

Omdat de lekkage via het verborgen lek zich eerst op 25 ja-
nuari 2016 voordeed en de gevorderde schade dus niet eerder
dan toen kon zijn ontstaan, dus ná aflevering, was geen van
de gedaagden ingevolge het CMNI dan wel Nederlands recht
aansprakelijk voor de schade.

Daarnaast verweerden gedaagden zich met de stelling dat de
vervoerder en ondervervoerder zich ingevolge art. 18 lid 1
CMNI kunnen beroepen op een bijzondere ontheffing van
aansprakelijkheid omdat de schade het gevolg is van lekkage.
Ook stelden zij: a) dat zij niet wisten en er ook niet op be-
dacht hoefden te zijn dat de waterleiding deels door het
voorruim liep, en b) dat het lek was ontstaan door corrosie
van binnenuit op een met het oog niet waarneembare plaats,
zodat sprake was van een verborgen gebrek, zodat noch het
lek noch het aanzetten van de dekwaspomp een onjuiste be-
handeling van de lading of een fout of onrechtmatige daad
oplevert.

Schade aan het cement

Bij de beoordeling van de vordering tot vergoeding van
schade aan de partij cement maakt de rechtbank onderscheid
tussen het cement dat op het moment dat de dekwaspomp
werd aangezet nog niet was gelost (en dus in het ruim van
het schip beschadigd (nat) raakte), en het cement dat al
voordien in de landsilo was gelost en daar vervolgens door
contaminatie met nat cement beschadigd raakte. Daarnaast
maakt de rechtbank onderscheid in de vorderingen tegen
Binnenlloyd en tegen de ‘Sailing Home’.

Cement in het ruim – aansprakelijkheid Binnenlloyd

Met betrekking tot het bij het aanzetten van de dekwaspomp
nog in de ‘Sailing Home’ aanwezige cement overweegt de
rechtbank, dat uit art. 16 lid 1 CMNI volgt dat Binnenlloyd
als vervoerder ten opzichte van Holcim resp. MBI aanspra-
kelijk is voor schade aan de lading die is ontstaan na belading
in Duisburg en vóór het ogenblik van aflevering in Kampen.

Art. 10 lid 2 CMNI luidt als volgt:

‘Artikel 10. Aflevering van de goederen
(…)
2. De terbeschikkingstelling van de goederen aan de geadres-
seerde in overeenstemming met de vervoerovereenkomst of
met de in de desbetreffende handel geldende gebruiken of
met de in de loshaven geldende voorschriften wordt als afle-
vering beschouwd. De voorgeschreven overhandiging van
de goederen aan een autoriteit of aan een derde wordt even-
eens als aflevering beschouwd.’

In de procedure is door geen der partijen gesteld dat afleve-
ring in de vervoerovereenkomst is geregeld, noch is enig in
de (cement)handel bestaand gebruik noch enig in de loshaven
geldend voorschrift gesteld. De rechtbank grijpt daarom terug
op de wijze van lossen zoals die door gedaagden in de proce-
dure is beschreven. Het cementpoeder werd met behulp van
generatoren van het schip uit het schip gepompt in de land-

leiding van MBI, die bij deze handelingen aan boord zelf niet
betrokken was.

De rechtbank oordeelt dat de lossing van de partij cement
onder deze omstandigheden nog tot de verantwoordelijkheid
van de vervoerder behoorde:

‘3.11.3. (…) Van die beschrijving uitgaande, is voor de terbe-
schikkingstelling van de partij cement aan de ontvanger MBI
kennelijk die handeling van blazen of pompen vanuit het
schip, dus vanwege de vervoerder vereist. Dat duidt erop dat
“de terbeschikkingstelling van de goederen aan de geadres-
seerde in overeenstemming met de vervoerovereenkomst”
in het onderhavige geval inhoudt: de lossing van de partij
cement door middel van pompen of blazen met behulp van
werktuigen van het schip. Daaruit volgt dat de lossing van
de partij cement nog tot de verantwoordelijkheid van de
vervoerder behoorde.’

De rechtbank vervolgt dat deze uitleg spoort met art. 16 lid
2 CMNI dat bepaalt dat ‘de aansprakelijkheid van de vervoer-
der door verlies of door beschadiging van goederen die ont-
staat (…) na het ogenblik van lossing, wordt geregeld door
het op de vervoerovereenkomst toepasselijke recht van een
Staat’. Uit die bepaling, aldus de rechtbank, ‘valt, immers, af
te leiden dat het moment van aflevering pas bij de lossing
kan liggen (en niet al bij de losgereedmelding moet liggen)’.

De rechtbank sluit af met de overweging: ‘de verantwoorde-
lijkheid van de vervoerder reikt uiteraard niet verder dan het
scheepsboord, of de flens van de leiding waarlangs de partij
cement het schip uit gepompt of geblazen wordt’, omdat hij
daarbuiten geen invloed meer heeft op het wel en wee van
de goederen.

De rechtbank concludeert dat Binnenlloyd daarom als ver-
voerder verantwoordelijk bleef tot het moment waarop de
partij cement de flens van de ‘Sailing Home’ passeerde. Het
nog niet geloste cement dat in het ruim beschadigd raakte
geldt daarom als nog niet afgeleverde lading waarvoor
Binnenlloyd tegenover Holcim en BMI aansprakelijk is.

Het beroep van Binnenlloyd op art. 18 lid 1 sub d CMNI
(bijzondere ontheffing van aansprakelijkheid voor lekkage)
en art. 16 lid 1 CMNI (overmacht) wordt verworpen. Van
de ontheffing voor schade door lekkage is geen sprake omdat
die louter ziet op schade die het gevolg is van de aard van de
goederen waardoor zij blootstaat aan schade of verlies door
lekkage. Hier ging het echter om een van buiten (dus niet
uit de aard van het goed) komende lekkage. Bovendien is het
volgens de rechtbank een feit van algemene bekendheid dat
droog cementpoeder bij aanraking met water onmiddellijk
vervormt, zodat het laten stromen van water aan boord van
een met droog cementpoeder beladen schip dient te worden
vermeden. Nu er geen noodzaak was om tijdens het lossen
het dek schoon te spuiten, had Binnenlloyd het ontstaan van
de schade kunnen vermijden.

De schadebegroting vindt plaats op de voet van art. 19 lid 2
en 3 CMNI. De schadeomvang wordt, als gevolg van het
DDP-leveringsbeding, vastgesteld aan de hand van de fac-
tuurprijs nu dat de prijs is van plaats en dag van de levering.
Daarbij is geen ruimte voor het toewijzen van de gestelde
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gederfde winst van de verkoper, juist omdat wordt uitgegaan
van de waarde van de goederen ter bestemming.

Cement in het ruim – aansprakelijkheid ‘Sailing
Home’

De eigenaar van de ‘Sailing Home’ geldt ten opzichte van
Holcim en BMI, en dus ook ten opzichte van Ergo, als onder-
vervoerder. Tussen hen bestaat dus geen contractuele relatie.
Bij vervoer over binnenwateren waarbij geen cognossement
is afgegeven, verschaft noch het CMNI noch het Nederlandse
recht aan de afzender resp. ontvanger onder de hoofdvervoer-
overeenkomst een vorderingsrecht op de ondervervoerder.
Omgekeerd kan de ondervervoerder zich wel bedienen van
in het CMNI voorziene of in de (hoofd)vervoerovereenkomst
overeengekomen ontheffingen en beperkingen van aanspra-
kelijkheid (art. 4 en 22 CMNI). In dit geval kon dat de ‘Sailing
Home’ niet baten, nu duidelijk was geworden dat
Binnenlloyd hier geen beroep op kon doen.

De vraag naar de eventuele buitencontractuele aansprakelijk-
heid van de ‘Sailing Home’ dient beoordeeld te worden naar
Nederlands recht, nu de gestelde schade bij lossing in
Nederland is ontstaan (art. 4 lid 1 Rome II).1 Ten aanzien
van de vordering op grond van onrechtmatige daad/(on-
eigenlijke) aanvaring bepaalt art. 8:1005 BW dat als de
schade is veroorzaakt door schuld van het schip, de eigenaar
van dit schip verplicht is de schade te vergoeden. Ergo stelt
dat de ‘Sailing Home’ wegens het lek in de waterleiding niet
voldeed aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden
eraan mocht stellen. Daarmee beroept zij zich op het begrip
‘schuld van het schip’ zoals gedefinieerd in het arrest
Casuele/De Toekomst, als ‘de verwezenlijking van een bijzon-
der gevaar voor personen of zaken dat in het leven is geroe-
pen doordat het schip niet voldeed aan de eisen die men in
de gegeven omstandigheden daaraan mocht stellen’.2

Hiervan is in beginsel sprake omdat lekkage uit een waterlei-
ding die loopt door een ruim waarin droog te houden cement
wordt vervoerd, een omstandigheid is op grond waarvan het
schip niet voldoet aan de eisen die men daar in de gegeven
omstandigheden aan mocht stellen. Het aanwezige gevaar
voor lekkage verwezenlijkte zich toen de matroos, die ten
behoeve van het schip arbeid verrichtte, de dekwaspomp
aanzette. De eigenaar van de ‘Sailing Home’ is daarmee in
beginsel aansprakelijk voor de schade aan het cement in het
ruim.

De rechtbank laat de ‘Sailing Home’ echter toe te bewijzen
dat de loop van de waterleiding door het ruim bij de
scheepseigenaar en zijn bemanning niet bekend was noch
behoorde te zijn, en dat de (dreigende) lekkage ook bij be-
hoorlijk en regelmatig onderzoek en onderhoud niet had
kunnen worden waargenomen. Onder die omstandigheden
zou het inderdaad gaan om een verborgen gebrek waarvoor
hij zich kan disculperen.

Cement in de landsilo – aansprakelijkheid
Binnenlloyd

De beschadiging van het in de landsilo geloste cement door
contaminatie met nat geworden cement is opgetreden na het
moment van lossing. Uit art. 16 lid 2 CMNI volgt dat de
aansprakelijkheid van de vervoerder voor deze schade wordt
beheerst door het nationale recht dat van toepassing is op
de vervoerovereenkomst, in dit geval Nederlands recht. Af-
deling 2 van titel 10 van Boek 8 BW (art. 8:895 e.v.) bevat
geen regeling voor schade ontstaan na aflevering en voorziet
niet in een regeling voor aansprakelijkheid voor beschadiging
van andere dan de vervoerde goederen, maar sluit die aan-
sprakelijkheid evenmin uit.3

Binnenlloyd is niet de eigenaar van de ‘Sailing Home’ en het
schip stond ook niet tot haar beschikking als ware zij de
eigenaar. Binnenlloyd geldt daarom niet als aanvaringsdebi-
teur en Binnenlloyd kan ook geen andere fout of schuld als
bedoeld in afdeling 1 van titel 3 van Boek 6 BW worden
verweten. Binnenlloyd is daarom niet aansprakelijk voor de
schade aan het cement in de landsilo.

Cement in de landsilo – aansprakelijkheid ‘Sailing
Home’

De eigenaar van de ‘Sailing Home’ geldt daarentegen wel als
aanvaringsdebiteur. De schade aan het cement in de landsilo
is veroorzaakt door het lek in de waterleiding. Daarmee is
sprake van een omstandigheid op grond waarvan het schip
niet voldeed aan de eisen die men daar in de gegeven omstan-
digheden aan mocht stellen, terwijl het daardoor in het leven
geroepen gevaar zich verwezenlijkte toen de matroos de
dekwaspomp aanzette. De eigenaar van de ‘Sailing Home’ is
daarmee in beginsel aansprakelijk voor schade aan het ce-
ment dat op dat moment reeds was gelost en zich in de
landsilo bevond. Ook voor deze schade wordt de ‘Sailing
Home’ in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat het ging om
een verborgen gebrek waarvoor zij zich kan disculperen.

Schade aan (het leidingenstelsel van) de landsilo

Voor de schade aan (het leidingenstelsel van) de landsilo
geldt praktisch hetzelfde als voor de schade aan het cement
in de landsilo. Ook voor deze schade is Binnenlloyd niet
aansprakelijk, maar de eigenaar van de ‘Sailing Home’ in
beginsel wel, tenzij hij bovenbedoeld bewijs levert.

Commentaar

In deze uitspraak oordeelt de rechtbank over het moment
van levering onder de vervoerovereenkomst onder het CMNI
en de wijze waarop het CMNI dient te worden geïnterpre-
teerd.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade aan het
nog in het ruim aanwezige cement overweegt de rechtbank
dat art. 16 CMNI bepaalt dat Binnenlloyd als vervoerder ten

Verordening (EG) 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-
contractuele verbintenissen (Rome II), (PbEG 2007, L 199/44).

1.

HR 30 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3922, r.o. 3.3.2, NJ 2002/143, m.nt. K.F. Haak (Casuele/De Toekomst).2.
Voor het wegvervoer was dat eerder bepaald in HR 15 april 1995, ECLI:NL:HR:1994:ZC1333, S&S 1994/72 (Cargofoor/RTT).3.
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opzichte van de afzender resp. ontvanger aansprakelijk is
voor schade ontstaan na belading en vóór aflevering. Omdat
art. 16 lid 1 CMNI niet regelt wat onder ‘het ogenblik van
aflevering’ moet worden verstaan, kijkt de rechtbank naar
art. 10 lid 2 CMNI waaruit volgt dat de ‘terbeschikkingstel-
ling’ aan de geadresseerde als aflevering wordt beschouwd.
Omdat niet is gesteld dat of hoe aflevering (of terbeschikking-
stelling) in de vervoerovereenkomst (of anderszins) is gere-
geld, kijkt de rechtbank voor de invulling van dat begrip naar
de wijze van lossing. Dat is enigszins opmerkelijk omdat uit
de systematiek van het CMNI lijkt te volgen dat aflevering
en lossing los van elkaar moeten worden gezien.

Met deze benaderingswijze zou uit de wijze van lossing ‘door
middel van pompen of blazen met behulp van de werktuigen
van het schip’ dan volgen dat de nog in het ruim aanwezige
lading op het moment van de lekkage nog niet aan de ont-
vanger ter beschikking was gesteld. Deze interpretatie sluit
volgens de rechtbank ook aan op de tekst van art. 16 lid 2
CMNI (die bepaalt dat de aansprakelijkheid van de vervoer-
der voor schade aan de goederen na het ogenblik van lossing
wordt geregeld door het op de vervoerovereenkomst toepas-
selijke recht van een staat), omdat daaruit volgt dat het mo-
ment van aflevering pas bij lossing kan liggen en niet bij de
losgereedmelding, en dat de verantwoordelijkheid van de
vervoerder niet verder reikt dan het scheepsboord, althans
de flens, omdat hij daarbuiten geen invloed meer heeft op
de lading.

Hiermee lijkt de rechtbank twee criteria te geven voor de
invulling van het begrip ‘terbeschikkingstelling’: i) is er voor
de lossing (nog) een handeling vanuit het schip en vanwege
de vervoerder vereist? en ii) vanaf welk moment heeft de
vervoerder geen invloed meer op de lading?

Een eerste punt dat in het oog springt, is dat de interpretatie
van een internationaal verdrag dient plaats te vinden aan de
hand van art. 31-33 Weens Verdragenverdrag (WVV).
Daaruit volgt, kort gezegd, dat als algemene regel verdragen
te goeder trouw geïnterpreteerd dienen te worden in over-
eenstemming met de normale betekenis van termen in hun
context en in het licht van voorwerp en doel van het verdrag.
Waar de normale betekenis en de context de betekenis dub-
belzinnig of duister laat, dient teruggegrepen te worden op
de travaux préparatoires. Waar een verdrag meerdere
authentieke talen kent, bepaalt art. 33 WVV bovendien dat
alle authentieke talen in beginsel gelijkwaardig zijn en dat
interpretatie zich dient te richten op harmonisatie van de
talen, met het oog op het gestalte geven aan voorwerp en
doel van het verdrag.4

Weliswaar heeft de rechtbank voor de uitleg van het begrip
‘aflevering’ gekeken naar de context van art. 10 lid 2 CMNI
en het daar gevonden begrip ‘terbeschikkingstelling’, maar
kern van het geschil betreft de interpretatie van de begrippen
‘lossing’, ‘aflevering’ en ‘terbeschikkingstelling’ onder het
CMNI. De interpretatie van de rechtbank en de voormelde
twee criteria doen vermoeden dat die interpretatie op een
eigen casuïstisch ingegeven wijze is ontstaan.

Het begrip ‘aflevering’ wordt in art. 16 CMNI niet nader ge-
definieerd, en ook de overige authentieke verdragsteksten
leiden niet tot een verheldering (‘Ablieferung’, ‘delivery’ en
‘livraison’).
Art. 10 lid 2 CMNI schrijft voor dat het begrip ‘aflevering’
moet worden uitgelegd als de rechtsgeldige terbeschikking-
stelling van de goederen aan de ontvanger. Het moet gaan
om een terbeschikkingstelling die in overeenstemming is
met de vervoerovereenkomst of met de in de desbetreffende
handel geldende gebruiken of de in de loshaven geldende
voorschriften. Art. 3 lid 2 CMNI – dat door de rechtbank
niet in haar overweging is betrokken – bepaalt dat aflevering
van de goederen, tenzij anders is overeengekomen, plaats-
vindt aan boord van het schip. Terbeschikkingstelling lijkt
daarmee te impliceren dat de vervoerder aan de ontvanger
meldt dat deze de goederen kan afhalen en/of hem de gele-
genheid geeft over de goederen aan boord van het schip te
beschikken. Juist omdat art. 3 lid 2 CMNI bepaalt dat afleve-
ring aan boord van het schip geschiedt, is terbeschikkingstel-
ling niet hetzelfde als de materiële overhandiging of overgang
van de goederen. Ook kan hieruit niet zonder meer worden
afgeleid dat het feit, dat er vóór de lossing een handeling
vanuit het schip (vanwege de vervoerder) vereist is, in de
weg staat aan het rechtsgeldig ter beschikking stellen van de
goederen. Op grond van art. 3 lid 2 CMNI lijkt aflevering in
de regel juist vooraf te gaan aan lossing, namelijk op het
moment dat de vervoerder de goederen aanbiedt voor lossing.
In dat kader lijkt de overweging van de rechtbank dat uit art.
16 lid 2 CMNI ‘immers, [valt] af te leiden dat het moment
van aflevering pas bij de lossing kan liggen (en niet al bij de
losgereedmelding moet liggen)’ (r.o. 3.11.3) moeilijk te ver-
klaren.

In een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam uit
2009 (Auke Anton/Graf Uko) oordeelde zij dat:

‘in het licht van het CMNI als geheel en van art. 10 lid 2
CMNI in het bijzonder, het begrip “aflevering” in de zin van
art. 3 lid 2 en 16 lid 1 CMNI dient te worden uitgelegd als:
het moment waarop de vervoerder de geadresseerde (of an-
derszins rechthebbende) de gelegenheid geeft over de goede-
ren aan boord van het schip te beschikken’ (r.o. 4.9).5

In die zaak draaide het om vervoer van brouwmout over de
binnenwateren van Gernsheim (Duitsland) naar Rotterdam
met de ‘Auke Anton’ voor lossing in het zeeschip ‘Graf Uko’.
De afzender had daartoe een overeenkomst gesloten met de
hoofdvervoerder, die op zijn beurt een ondervervoerovereen-
komst sloot met Van der Molen, eigenaar van de ‘Auke
Anton’. De afzender had (via de vervoerder) aan Van der
Molen meegedeeld dat de ‘Auke Anton’ zich bij aankomst
in Rotterdam moest melden bij de stuwadoor. De ‘Auke
Anton’ meerde langszij het zeeschip af en meldde zich losge-
reed, waarna (na opening van de luiken) de stuwadoor begon
te lossen. Tijdens de lossing deed zich een hevige regenbui
voor. Omdat de luiken van de ‘Auke Anton’ niet helemaal
gesloten waren, werd het nog in het schip aanwezige
brouwmout nat. De afzender vorderde schadevergoeding
van de hoofd- en ondervervoerder op zowel contractuele als

J. Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford: Oxford University Press 2012 (8e druk), p. 387 e.v.4.
Rb. Rotterdam 30 september 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ9227, S&S 2010/27 (Auke Anton/Graf Uko).5.
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buitencontractuele grondslag. De rechtbank wees beide
vorderingen af.

De hoofdvervoerder stelde, met een beroep op art. 3 lid 2,
art. 10 lid 2 en art. 16 lid 1 CMNI, dat hij niet aansprakelijk
was omdat zijn verantwoordelijkheid voor de lading onder
de vervoerovereenkomst reeds was geëindigd op het moment
dat hij zich losgereed had gemeld: daarmee had hij de lading
ter beschikking gesteld, en daarmee zou de aflevering hebben
plaatsgevonden vóór de daadwerkelijke lossing en vóór de
regenbui.

In deze zaak overwoog de rechtbank dat ingevolge art. 3 lid
2 CMNI ‘aflevering’ plaatsvindt aan boord van het schip,
tenzij anders is overeengekomen. Zo’n andersluidende af-
spraak was echter volgens de rechtbank gesteld noch gebleken
(r.o. 4.9). Van belang is dat de instructie vanuit de afzender
dat de schipper zich bij aankomst in Rotterdam losgereed
diende te melden bij de stuwadoor, niet geldt als leveringsbe-
ding in de vervoerovereenkomst tussen de afzender en de
hoofdvervoerder.6 De rechtbank vervolgt:

‘Derhalve dient de rechtbank nader te bepalen wat moet
worden verstaan onder het begrip “aflevering” in de zin van
art. 3 lid 2 c.q. art. 16 lid 1 CMNI. Wat dat betreft bepaalt
art. 10 lid 2 CMNI: (…) In het licht van de CMNI als geheel
en van art. 10 lid 2 in het bijzonder legt de rechtbank het be-
grip “aflevering” in de zin van art. 3 lid 2 c.q. art. 16 lid 1
CMNI uit als: het moment waarop de vervoerder de geadres-
seerde (of anderszins rechthebbende) de gelegenheid geeft over
de goederen aan boord van het schip te beschikken.’ (curs.
auteurs)

De afzender had, volgens de rechtbank terecht, ter zitting
toegegeven dat hij van mening was dat hij in dit geval de
beschikking over de lading had gekregen op het moment dat
de schipper de ‘Auke Anton’ losgereed verklaarde. Deze
losgereedmelding had plaatsgevonden vóór het moment
waarop de luiken van de ‘Auke Anton’ door de schipper
werden geopend. De rechtbank beschouwde de losgereedmel-
ding daarom als het moment van aflevering, ongeacht of dit
moment eerder plaatsvond dan het moment van het openen
van de luiken. Op het moment van de regenbui was de lading
daarom al afgeleverd zodat de hoofdvervoerder geen verant-
woordelijkheid meer droeg.

In de ‘Sailing Home’ ziet de rechtbank in het feit dat er nog
een handeling vanaf het schip nodig was voordat tot lossing
kon worden overgegaan, voldoende grond om aan te nemen
dat de lading nog niet ter beschikking van de ontvanger was
gesteld. Echter, goed denkbaar is dat terbeschikkingstelling
al plaatsvindt op het moment dat de vervoerder de ontvanger
de gelegenheid geeft om over de goederen aan boord te be-
schikken. Verdedigbaar is dat die gelegenheid ook ontstaat
indien er nog een handeling aan boord van het schip nodig
is voordat de lading fysiek overgaat, zoals bijvoorbeeld het
openen van de luiken door de schipper. Mogelijk is ook dat
een dergelijke handeling niet plaatsheeft vanwege de vervoer-

der maar vanwege de ontvanger, (uitgevoerd) door de (on-
der)vervoerder. Het is immers de ontvanger die besluit
wanneer hij na de losgereedmelding feitelijk overgaat tot het
lossen.

Een dergelijke uitleg zou ook contractueel kunnen worden
vastgelegd door overeen te komen dat handelingen vanuit
het schip door de (onder)vervoerder na het moment van
losgereedmelding worden verricht voor rekening en risico
van de ontvanger. Kanttekening daarbij is wel dat daarmee
slechts de verplichtingen van de vervoerder onder het CMNI
zijn geëindigd. Dat laat onverlet dat hij op grond van natio-
naal vervoer- en aansprakelijkheidsrecht kan worden aange-
sproken.

Maar, ook indien de rechtbank door toepassing van het door
haar geformuleerde eerste criterium terecht overweegt dat
‘terbeschikkingstelling’ (en daarmee ‘aflevering’) niet kan
plaatsvinden zolang er nog een handeling vanaf het schip,
door of vanwege de vervoerder, vereist is, dan volgt daar nog
niet noodzakelijk uit dat de lading tot het passeren van de
flens van de ‘Sailing Home’ de verantwoordelijkheid blijft
van de vervoerder. Immers, met het aanzetten van generator
en pompen van het schip (door de vervoerder) is de vereiste
handeling vanaf het schip in beginsel verricht. De terbeschik-
kingstelling zou dan op dat moment zijn voltrokken, nu ná
het aanzetten van generator en pompen geen verdere hande-
lingen vanuit het schip (en/of vanwege de vervoerder) vereist
waren. De lading zou met het plaatshebben van deze hande-
ling ter beschikking van de ontvanger staan en dus zijn
afgeleverd. Dat zou dan betekenen dat aflevering had
plaatsgevonden vóór het moment waarop de matroos de
dekwaspomp aanzette, dus vóór het moment waarop de
schade ontstond.
Het tweede criterium dat de rechtbank in de ‘Sailing Home’
formuleert om het moment van terbeschikkingstelling te
bepalen, is het moment waarop de vervoerder geen invloed
meer heeft op de lading (omdat die het scheepsboord/de
flens is gepasseerd). Dit criterium lijkt echter moeilijk te rij-
men met de door de rechtbank in de ‘Auke Anton’ aan het
begrip ‘aflevering’ gegeven uitleg, in het bijzonder: ‘het mo-
ment waarop de vervoerder de geadresseerde (…) de gelegen-
heid geeft over de goederen aan boord van het schip te be-
schikken’.
Ook de andere taalversies lijken erop te duiden dat ‘terbe-
schikkingstelling’ eerder ziet op het moment waarop de
vervoerder de geadresseerde de gelegenheid geeft over de
lading aan boord te beschikken, dan dat ‘terbeschikkingstel-
ling’ ziet op het moment waarop de lading het scheepsboord
c.q. de flens passeert. In die andere taalversies (resp. ‘at the
disposal’, ‘die Bereitstellung’, en ‘la mise à disposition des
marchandises’) is juist niet te lezen dat een voor lossing nog
noodzakelijke handeling vanaf het schip in de weg zou staan
aan de ‘bereidstelling’ daartoe.

De gedachte dringt zich op dat de uitspraak in ‘Auke Anton’
in de praktijk veelal te algemeen wordt uitgelegd als inhou-
dende dat aflevering had plaatsgevonden bij de losgereedmel-

Tussen de afzender en de ondervervoerder – die door de hoofdvervoerder in vrijwaring was opgeroepen – staat overigens niet ter discussie
dat de ondervervoerder in zijn hoedanigheid van vervoerder binnen de ondervervoerovereenkomst voor aflevering van de brouwmout

6.

ten opzichte van de hoofdvervoerder kon volstaan met de ‘Auke Anton’ losgereed melden bij de stuwadoor, die zorg diende te dragen voor
het lossen van de brouwmout vanuit het schip.
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ding door de schipper omdat de lading daarmee ter beschik-
king van de ontvanger was komen te staan, en dat wordt
miskend dat in die zaak ter zitting expliciet door de ontvanger
was verklaard dat die van mening was dat hij de beschikking
over de lading had gekregen op het moment dat de schipper
het schip losgereed meldde.

Afsluiting

Of de rechtbank met deze uitspraak is teruggekomen op de
‘Auke Anton’ ten aanzien van het moment van aflevering
onder het CMNI is de vraag. Goed denkbaar is dat de regel
dat aflevering plaatsvindt op het moment dat de vervoerder
de ontvanger de gelegenheid geeft om over de goederen aan
boord te beschikken in zijn algemeenheid slechts juist is in-
dien losgereedmelding in de vervoerovereenkomst als zoda-
nig is afgesproken. Als die niet is afgesproken of volgt uit
een in de betreffende handel geldend gebruik of een in de
loshaven geldend voorschrift, dan is van terbeschikkingstel-
ling (en daarmee aflevering) pas sprake als aan twee criteria
is voldaan: i) er is voor de lossing geen handeling vanuit het
schip en vanwege de vervoerder (meer) vereist, en ii) de
vervoerder heeft geen invloed (meer) op het wel en wee van
de lading.

Het tweede criterium brengt mee dat de verantwoordelijkheid
van de vervoerder onder het CMNI in elk geval niet verder
zal reiken dan het moment waarop de lading het scheeps-
boord of de flens passeert. Tot die tijd blijft de vervoerder,
behoudens afwijkende afspraken en afhankelijk van de con-
crete wijze van lossen, eventuele (handels)gebruiken of
voorschriften, verantwoordelijk voor schade aan nog niet
geloste lading.

De overgang van beschikkingsmacht blijft echter iets imma-
terieels, waarover partijen meestal geen expliciete afspraken
maken en waarop ook niet door een onafhankelijke derde
wordt toegezien. In de praktijk betekent dat, dat wanneer
moet worden beoordeeld wanneer de beschikkingsmacht
precies is overgegaan, er bijna niet aan te ontkomen is dat
moment te bepalen aan de hand van de omstandigheden van
het geval, waaronder de wijze van lossing. In dit verband is
van belang dat (ook) in de tankvaart de pompen van het
schip nodig zijn om de lading uit het ruim en voorbij het
manifold te pompen, zelfs in die gevallen waar de terminal
over een eigen boosterpomp beschikt. Bovendien is het
aanzetten van de scheepspompen in veel gevallen slechts
voldoende voor de lossing van de lading tot aan de zuigmond
van de tank. Voor het lossen van het laatste deel van de lading
is vaak nog vereist dat de tank wordt gestript, zodat hande-
lingen vanuit het schip, door of vanwege de vervoerder, vaak
tot aan het einde van de lossing noodzakelijk blijven.
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