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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LANDSVEROOENING van 27 april 200 1 |vattende de trkst van Boek 8 voor een
pieuw Burgcrlijk Wetboek van Al|ba.
Uitgegevell. l 5 mei 200 l
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IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In ovenveging genomen hebbende:
dat het in het kader van de Ilel'ziellitlg van het Burgerlijk |Vetboek vall Aruba (AB 1 989
no. GT 100) wenselijk is dc tckst van Bock 8 vast te stellenk
l'leeû, de Raad van Advies gchoord, nlet gcmeen overleg der Staten vlkqtgcstcld
olldcrstaallde lalldsvcl'ordellillg:
ARTI K E L I
Boek 8 van het Burgerljk Wetboek van Aruba wordt als volgt v'|tgesteld:
Boek 8 Vcl.kccl'smiddelell en vervoer
I ALGEMENE BEPALINGEN
Titcl I Algtnlcnc bepalingen
Arlikel 1
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5. Behoudens afwijkende bedingen |vordt het sclleepstoebellolen tot het schip
gerekend. Een afwijkend beding kan worden ingeschreven in de openbare registers. bedoeld in titel l . afdeling 2. van Boek 3.
6. Voor de toepassiqg van het derde. het vierde en het vijfde lid wordt onder
schip mede verstaan een schlp in aanbouw.
Al-tikel 2
In dit welboek worden onder zeeschepen ve|taan de schegen die teboekst|n in
het in anikel l 93 bedoelde register, alsmede de schepen die niet In di! register teboekstaan en blijkens hun collstl'tlcl'le uitsluitelld of in hoofdzaak voor drijven in zee zijn
bcslcnld.
Artikel ja
I . 111 tlit wetboek worden onder Itlcltlvaklllltigen N'erslaan toestellen die in tle
dlllltllkl'iltg kunllen worden gel:ouden ten gevolge &.al) krachten die de lucht daarog uitoejèllt, met tlitztAlldel'illg van toestellill die blijkells llun constl'uutie bestemd zijn zlch te
vemlaatsen op een Iuclltkussec. dat wordt in stand gehouden tussen het toestel en het
oppervlak der aarde.
2. Het casco. de motoren. de lllchtschroev'en de radiotoestellen en alle andere
voonvespell, bestenld voor gebruik in of aan ilet toestel, onvellchillig of zij daarin of
daaraan zijn aallgebl'acllt. dan wel tijdelijk ervan zijn gesclleidel! zjn bestanddeel van
het Iuchtvaa|uig.
3. Bij lan|besluit, houdende algemene m|tregelen, kunnen zaken die geen
luchtvamuigen zijn voor de toepassing van bepalingen van dit wetboek als luchtvaartuig worden aangesvezen, dan wel beqalingen van dit wetboek niet van torpassing worden verklaard op zaken die luchtvamulgec zijn.
Al-tikel 5
1rt dit wetboek worden onder opvarenden 'vrrstaAn alle zich aan boord van eel)
schip l'evintlellde personen.
Anikel 6
In dit wetboek wordt de kapitein aangemerkt als lid van de |manning.
Allîkel 8
111 dit |vetbkmk Nvordell onder bagage verstaan de zakell die een vervoerder in
verband met een door hem gesloten overeenko|! van pe|onçnvervoer op zich neemt
te vervoeren met uitzondel'ing van zaken vervoerd onder een het vervoer van zaken
|treffende overeenkonst.
Anikel 10
In tlit wetboek wordt onder reder verstaan de eigenaar van een zeeschip.
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Artikel 12
In dit |ek leidt strijd met een dwingende Nvets|palîng tot nktigheid van de
recl|îshandeling.
Artikel 13
Dit Ixek laat onverlet enige hier te Iande van kracht zijnde inte|alionale overeellkollst of enige lalldsverordenillg die de aallsprakelijkheid voor kenlellergieschade
regelt.
Tittl 2 Algemene bepalingen betrelfellde vervoer
Afdeline I Ovel'cenkonvt van goederenverN'oer
Artikel 20
De tlvel'ccltktll lkst vall gotxltrcl, vtrvoer is de (lvel'eellktlllksl waall|ij tlc trne lxlt=
tij. de vel'voel.der, zich legenover de anderc pa-tij de afzender verbindt zaken te verVocren. '
Artikel 2 l
De vervoerder leven ten vervoer ontvangen zaken ter bestemming af in de staat
waarin hij hen heeft ontvangen.
Artikel 22
De vervoerder vervoell ten vervoer ontvangen zaken zonder vel4raging.
Artikel 23
De vervoerder is niet |nspl'akelil'k voor schade voor zover dezt is veroorzaak't
door een ollwtkllldigllcitl die een zot'gvttldig vcrvoerder niet heef't kunnen vennijden en
'ï't|t'lr zover zulk eelt vervoerdcr de gevolgell tlaarvan llict lleelt k ulynen vel'llilldrrell.
Allikel 24
De arzender vergoedt de vervoerder de scbade die deze lijdt doordat de overeengekomen zaken. door welke oorzaak dan ook niet op de ovel'eengekomen plaats en
tijd te zijner beschikking zijn.
Al-tikel 25
1 . Alvorens zaken ter Nschikking van de vervoerder zijn gesteld. is de afzender
bevoegd de oî'ereenko|t op te zeggen. Hij vergordî de vervoerder de schade die deze
ten gevolge van de opzegging ljdt.
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2. Dc opzegging geschiedt door een mondelinge of scllriRelijke kellnisgevillg en
dc overee|lkollst eindigt op hct ogenblik van ontvangst daarvan.
Adikel 26
Dc afzender doet aan de vervoezer omtrent de zaken alsmede omtrent de 12handeling d:tafv:wl tijdig al die opgaven, waartoe hij in staat is of |hoort te zijn, en
waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij voor de vmvoerder van belang zijn, tenzj
hij mag aannemen dat de |'el'voerder deze gegevens kent.
Artikel 27
De afzender vergoedt aan de vervoerder de schade die dcze Iijdt, doordat de documenten die van de Zjde van de afzender voor het vervoer vereist zijn door welke
oorzaak dan ook. niet naar behoren aanwezig zijn.
Artikel 28
l . Indien zich vôôr of bij de a|bieding van de zaken aan de vcrvoel'der om|gtandigheden aan de zijde van een der pal-tijen voordoen of naar voren komen. die haar wederpartij bij het sluiten van de overeenko|t niet |hoefde te kennen. doch die, indien
zij lmar wel bekend waren geweest, redelijke|ijs voor haar grond hadden opgelevel'd
de vervoerovcrerllko|t niet of op andere voo|aarden aan te gaan, is deze |vede|paallij
bevoegd de overeenko|t op te zeggen.
2. De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriûelijke kennisgeving en
de ovel'eellko|t eindig! op het ogenblik van ontvangst daarvan.
3. Naar maatstav'en van redelijkheid en billijkhcid vergoeden partijcn na opzegging der overeellkonvt aan elkaar de daardoor geledcn schade.
Al-tikel 29
De vracht is verschuldigd na aoevering van de zaken ter bestemming.
Artikcl 30
l . Dc vervocl'der is scl'cclltigd afgiftc van zakcn dic llij in verbantl ll|ct de vervoerove|'ecnko|t onder zich heeft. te weigeren aan icder die uit andercn Imofde dan de
vcl'voel'ovcl'ccnktll|t recht hccfi op anevcring van die zaken tenzij op de zakcn beslag
is gelegd en tlit de vcrvolgillg van dit beslag ccn vcl'plicllting tot afgifïe aan de bcslaglegger vool'tvlocit.
2. De vrrvoerder kalt het recllt van retentie uitoefencl! op zaken die hj in verband nlet de vel'voel'overeetlkonlt onder zich heeft voor hetgecn heln door de ontvanger vcl'sclluldigd is of zal wordcn ter zake vac llet vervoer van dic zaken. l.Ij kan dit
rechy tevens uitoerenen voor hetgeen bij wijze van rembours op die zaak drukt. Dit retentiel'ecllt vervalt. zodra aan de ver|rocrdcl' is betaald het bedrag waarover gecn geschil
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thestIb'u. en voldoende zekerheid is gesteld voor de betaling van die bedragen. waaromtrent Nvil geschil bestaat, of welker hoogte nog niet kan worden v|tgesteld. De vervoerder behoeft echter geen zekerheid te aanvaarden voor hetgeen bij wijze van rembours op
de zaak dnlkt.
3. De in dit artikcl aan de vcrvgerdcr tocgekendc rcchtcn kunxcn ilcm llîct toe
jegens een derde, indien hd op het tijdstlp dat hij de zaak ten vervoer ontving, reden had
te Etwijfelen aan de |voegdheid van de afzender jegens die derde hem de zaak ten vervoer ter beschikking te stellen.
Al4ikel 3 l
NVbrdt de vervoerder, dan wel de afzender of een olldel'gescllikle van een hunner
buhen overeenko|t aangesproken, dan zijn de arlikelen 36 l tot en met 36b van overeenko|lige loep|sing.
Artikel 32
Deze afdeling geldt slechts tcn aanzien van niet elders in dit boek gcregelde
ostreenkt3nwten van goedel'envervoel'.
Afdelinz 2 Overeenko|t van gecombillecrd goedercnvervoel'
A|ikel 40
|e overeenko|t van geco|bineerd goederenvervoer is de overeenko|t van
g|derenvervoer, vzaarbij de vervoerder geco|bineerd vervoerder, zich bij een en dezelfde overeenko|t tegenover de afzender verbindt dat het vervoer deels over zee, over
binnenqvateren, over de wey. l:ïngxs spoorstaven, door de lucht of door een pjpleiding,
dan wel door middel van en|ge andere s'ervoerstechniek zal geschieden.
Al-tikel 4 1
|ij ecn o vereenko|t van geco|bineerd gocderenvervoer gelden voor ieder
dcel van het vcrvoer de op dat dccl tocll|sclijkc voolsclll'ioen cn beplïlillgell.
Artikel 42
1 . lndien de geçombincerd vcrvoerder de zaken niet zonder vel4raging ter bestemmislg afleven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen en niet is komen vast te
staac. waar de o|talldigheid die het verlies de beschadiging of de vertraging
vcroorzaakle. is opçekomen, is hij voor de daardoor ontstane schade aanspl'akelijk !el!zij Mj bewijst dat hj op geen der delen van llet vervoer. waar het verlics de beschadi&iny of de vcrtraging kan zijn opgctleden, voor de daardoor ontstane schade aansprakeljk ls.
2. Nictig is ieder beding waarbij van het eersle lid wordt argeweken.
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Anikel 43
(' .
'. 1 . Indien de geconlbineerd vervoerder aansp|elijk is voor schade ontstaan
' loor'' beschadiging, grheel of gedeeltelijk verlies, vertraging of enig andel schadeveroorzakend feit en niet is komen vast te staan, waar de ol|t|dightid die lllertoe leidde. is
opgekomen, wordt zijn aalsprakelijkheid bepaald volgrns de bepalingen die totpasselijk zijn op dat deel of die delen van het vervoer. waarop deze o|t|dùheid kan zijn
opgekomen, en waaruit het hoopste bedrag aan schadevergoeding voonvloeit.
2. Nietig is ieder beding waarbj van het eelste Iid wordt afgeweken.
Al4ikel 44
l . De gecombineerd vervoerder kan op verlangen van de afkender. getlit alvorens zaken le zijner |schikking worden gesteld, ter zake van het vervoer een document,
hierl!a te noemea CT-document. opmaken. dat door hem wordt gedateerd en ondenekend ell aan de afzender wordt afgegeven. De onde|ekening kan worden gedrukt of
door een stempel. dan wel enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen.
2. Ot) het Cl'-tltàculllellt worden vermklld:
de alzendel''
de ten vervoer ontvangen zaken met o|chrijving van de algemene aard
daarvan, zoals deze o|cllrijving gebruikelijk is;
een of Ineer der volgende gegevens nïet betrekking tot de in onderdeel b bedoelde zakell:
l 'J aantal;
20. gewicht;
30 volume;
40. merken;
d. de plmats waar de gecombineerd vervoerder de zaken ten vervoer heeft ontvangenk
e. de plaats waarheen de gecombineel'd vervoerder op zich lleemt de zaken te vervoerenk
de geadresseerde die. ter keuze van de afzender, wordt aangegeven hetzij bij
name of andere aanduiding. hetzij alg order van de afzender of van een ander,
helzij als toonder. wa:trbj de enkelc woorden ''aan order'' worden geacht de ordttl' %.111: de afkendcr aan te gevenk
g. de gecolllbineel'd vel.voel'del'k
11. het aalltal exentplaren van llet document. indien dit in meer dan één exemplaar
is uitgegevell, en
al hetgeen overigens de afzender en de gccombineerd vervoerder gezamenljk
goeddunkt.
3. De aallduidingell, vefnleld in het tweede lid. onderdelen a tot en met c, worden in het CT-document opgenomen aan de hand van door de afzendcr te ve|trqkken
gegevens. met dien verstande dat de gecolnbillecrd vervoerder niet verplicht is m het
C'r-docunlent enig gegeven nlet betrekking tot de zaken op te geven of te noemen,
waarvan hij redelijke gronden heeft te vennoeden dat het niet nauwkeurig de in werkelijkheid door hem ontvangen zaken Sveergeeû. of tot het toetsen waarvan hij geen redeljke gelegenheid heeft gehad. De gecombilleel'd vervoerder wordt steeds venntsed geen
redelijke gelegellheid te hebben gehad de hoeveelheid en het gewicht van gestorte of
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gepompte zaken te toetsen. De afzender staat in voor de juistheid op het ogenblik van
de inonl|'|gstneming van de zaken, van de door hem vejstrekte gegevens.
4. Partijen vergoeden elkmm. de schade die zj Illden door het onlbreken van in
het tweede Iid bedoelde gegevens.
Artikel 45
De verhandelbre exemplaren van het W-document waarin is vermeld hoeveel
|al! deze exemplaren in het geheel zjn afgegeven, gelden alle voor één en één voor alle.
Niet verh|delbal'e exemplaren moden als zodanig worden aangeduid.
Artikel 46
l . Voor het deel van het vervoer dat overeenko|tig de tussen partijen gesloten
oq'el'eenkonlt zal plaatsvinden als vervoer over zee of binnenwatel'en wordt het
CT-doctllt|ellt als cognosse|llt aangemerkt.
2. Voor Ilet deel van het vervoer dat ovel'eenkollvti de tussen partijen gesloten
. te
o|'ereenkollBt over de weg zal plaatsvinden wordt het CT-docun|nt als |achtbrief
aallgenlerkt.
3. Voor het deel van het vervoer, dat overeenko|tig de tussen partjen gesloten
o|ereenkonut Iangs spoorstaven of door de Iucht zal plaatsvinden wordt het
CT-documellt, mits het mede aan de daarvoor gestelde vereisten voldoet. als voor dergelijk vervoer bestemd document aangemerkt.
Artikel 47
Indien een overeenko|t van gecombineerd goedel'ellvel'voer is gesloten en bovendien een CT-doctlmenl is afgegeven, wordt, behoudens artikel 51 . tweede Iid. tweedè volzin, de rechtsverhoudîng tussen de gecombineerd vervoerder en de afzender beheel'st door de bedîngen van de overeenko|t van gecombineerd goederenvel'voer en
niet door die van dit CT-dtnct|mel|t. Behoudens het in allikel 5 l eerste lid gestelde vert|i|t te A!:tl1 11t)tItl|l'||l1:1I) N|ëïly lltrt |.*'1- tltltz tll|l|tll. |t |t:lk : tlit 111111 tl|lll |lt: tlllt | ltlt lltl||li|| h|llll tit|
ontvangs! der zaken door de gecolllbilleel'd vet'voelder.
Artikel 48
l . I'let CT-document bewjst behoudcns tegen|wijs dat de gecoll3biîleel'd vervorrder de zaken heeû ontvangen en wel zoals deze daarin zijn onucllrevetl. TegenbeA|ijs tegen het CT-docunyent wordt niet toegelaten. ingeval het is overgedragen aan een
derde te goeder trouw.
2. lndien in het CT-doculnent de clausule! ''aard gewicht aantal volume of
merken onbekend'' of enige andere clausule van dergeljke strekking is opgenomen, binden zodanige in het CT-document voorko|nde ve|ldingen omtrent de zaken de gecombineerd vervoerder niet tenzij bewezen wordt dat hii de aard het gewicht het aant|l, het volume of de merken der zaken hee| gekend of had behoren te kennec.
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3. Een CT-document da.t de uiterlijk Zchtbare staat of gesteldheid van de œnnk
niet vermeldt. levert, |houdens tegenbewjs dat ook jegens een derde mogelijk ù. een
vermoeden op dat de gecqmbineerd vervoerder die ynlk. voor zover uiterlijk zichtbaar,
in goede staat qf gesteldhmd heeft ontvangen.
4. Een In het CT-document opgenomen waarde-opgave scbept, behoudens tegenbcwijs, eell vcrmoeden doch Nndt niet de geconlbiîlecrd vervocrder dic haar kan
Lxtwistcn.
5. Venvijzingen in het CT-document worden geacht slechts die bedingen daarin
te voe|en, die voor degene jegens wie daarop een beroep wordt gedaan, duidelijk kenbaar zlp. Een dergelijk beroep is slechts mogelijk voor hem die op scllri|elijk verlangen van degene jegens |vïe dit beroep wordt gedaan of kan worden gedaan aan deze
onverwijld dîe bedillgen hecft doen toekomen.
6. Dit al|ikel Iaat onvcrlet de |palingen dic aan cogllossenwllt ot- vrachtbrief
een grotere |w|skracht toekennen.
7. Nietig is ieder beding waarbj van hd vjfde Iid wordt afgeweken.
Artikel 49
Een CT-doctlnlent aal ordm' wordt gelevcrd op de Tvijze als aangegeven in litcl
4. afdeling 2, van Boek 3.
Al-tikel 50
Levering van het C'Fdocu|nt vô6r de atlevering van de daarin vermelde zaken
door de vervoerder geldt als Ievering van die zaken.
Artikel 51
1 . jndien een W-document is alktgeven. hee| uitsluitend de regelnmtige houder dnnfvan. ttnzij hij niet op recht|tige wiia houder is geworden, J'egens de gecombineerd vcrvoerder hct recht aflevering van de zaken overecnko|ti dc op dezc rustende vepliclltillgel) te vorderen. Onvelnllindel'd dit recht op agcvcrlng. hcclt alleen hj.
voor zovcr de gecomllillccrd vervoerder aansprakelijk is wegens hct niet nakomen val!
tlt: $31) 1:|2111 l'kl|t|lltl| h! t|l'llli|lllitk| i'|ï| (211 kstdlltl|l' l?ttl'trlk|il|| l t:l' llt: |t |lllll|ill| ltl' t (t 1(: ïttl't|l,
ill te (: |tlkklt %b' klltrill Ilij 1tt:Il lllrt|lt tlllt 3!lhl1|; (:11. llt,t 1.() |I1l ttl tlitrl' |l:,|k (: |(2l1lIt1| hl (:1.à;t) (ltlill!l î te
$?t3I'(l|l'|11.
2. Jegens de houder van het CT-doclllllent. die niet de afàender wkks. is de
gccombi|ïctrd vcrvocrder jwhoudcn aan en kan llij ccn bcroep doct| op de bcdingen vall
hct Cl'-document. Jegens ledcre houder van hct C'r-docu|llt kan IliJ de daaruit duidelijk kenbare rechten tot bctaling geldend nmken. Jegens de houder van he:
CT-documcnl die ook de arzrnder was, kan de gecombineerd vcrvoerder zich bovendien op de bedingcn van de ovel'eenko|t van gccombineerd goedelenvel'voer en op
zjn pelsoonlijke verhouding tot de afzender beroepen.
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Artîkel 52
Van de houders van ve|chillende exenplaren van hetzelfde CT-docu=nt hleft
hij het beste recht. die houder is van het exemplaar waarvan nà de gemeenjcllappelçke
voorn'k'ln die houder was van al die exemplren, het eerst een ander houder Is geworden
te goeder trouw en onder bemarende litel.
Afdelin? 3 Overeenko|! tot hvt doen vervoeren van goederen
Artikel 60
De overeenko|t tot het doen vervoeren van gocderen is de overeenkolmt waarbij de ene pallj. de expediteur. zich jegcns zijn wederpadj, de opdl'achtgevel', verbindt
tot het te haren behoeve met een vervoerder sluiten van ecn of meer ok.el'cellkonutell
van vervoer van door deze Nvedemal4j ter bescllik'killg tc stcllm! zakcn. dan wel tot hel
te haren bchoeve maken van een beding in een of meer zodanige vel.voel'os'cl'eellkt|nlsten.
Allikel (1l
1 . Voor zover de expeditcul. de ovel'cellktlnlt tot hel sluitell waarvan 114 zich
vcrbond. zelf uitvoert, wordt hj zell- aangenlcrkt als de vervocrder uit dic overeenkomst.
2. Nietig is ieder beding waarbj van dit artikel wordt afgeweken.
Al-tikel 62
1. Indien de zaken niet zonder v|rtraging ter bestemming worden atkeleverd in
de Maat waarin zij ler bescl|ikkillg zijn gesteld. deelt de expediteur. voor zover hij een
N'ervoerovereellko|t die hj mct ecn ander zou sltliten, zelf tlitvoerde, zulks onverwijld
mede aan de opdl'k|clltgevel' die hcm kennis gaf van de schade.
2. Doet de expediteur de mededcling niet. dan is hij, ingeval Ilj daardoor niet
tijdig als vervoerder is aangesproken, naast vergoeding van de schade die de opdrachlgever overigcns dietltenqcN'olge lced, ecn sclladeloosstelliTlg vclsclltlldiyd gelijk aan de
scllade|'rryoetlillg. die 1!ll zou hcbbcn moclcn voldoen, indicn Ilij wcl tildig als vcrulcr(1(|1* |:1) 11 ;r (111 11êlI1h; t2|)) |l)1û t2I1.
3. Nietig is icdcr beding waarbij van he! eerste en het tweede lid wordt afgeweken.
Artikel ()3
l . Indien de zakcn niet zonder vcrtraging ter Nstemming wordrn argeleverd in
de staat waaùn zij ter lschikking zijn gesteld. doet de expediteur, voor zover hij de
vervoerovel'eenko|t die hij met een ander zou sluiten niet zelf uitvoerde. de opdrachtgever onvellvijld weten, welke vervoeroverecnko|ten hij ter uitvoering van zijn verbintenis aanging, Hij stelt de opdraclltgever tevens alle documcnten en gegevens ter beschikking, waarover hij beschikt, of die hij redeljkersvijs kan velschaffen. voor zover
deze althans kunnen dieaen tot verhaal van opgekomrn schade.
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2. De opdrachtges'el' verkrjgt jegens degene met wie de expediteur heeft gehandeld. vanaf het ogenblik waarop hij de expediteur duideljk kenbaar mmakt dat hij hen
wil uitoetèllell, de rechten en bevoegdhedec, die hem zouden zijn toegekomen. ingrval
hijzelf als afzender de o&'el'eenko|t zou hebben g|loten. Hij kan ter zake in reshte
optreden, indien hij overlegt een door de expediteur - of in geval van diens failllssement door diens curator - af te geven verklarillg dat tussen hem en de expediteur ten
aanzien van de zaken een overeenko|t tot het doen vtrvoeren claIwvan werd gesloten.
3. Konlt de expediteur een velplichting als bedoeld in het eerste lid, niet na. dan
is hij. naast N'ergoedillg van de schadq die de opdl'achlgever os'el'igens dientengevolge
Ieed, een schadeloosstelling verschuldlgd. gelijk aan de scllades'ergoeding die de opdrachtgever van hem had kunnen verkrijgen, indien bij de ovel'eenko|t die hij sloot,
zelr had uitgevoerd. velmlinderd met de schadevergoeding die de opdrachtgevel' mogeIijkenv'ijs van de vervoe|der verkl'eeg.
4. Nietig is ieder beding waarbij van het eerste tot en met derde Iid wordt atkeweken.
Artikel 64
De opdl'aclltgev'el' vergocdl de expeditetll' de scllade die deze lijdt , doordat de
overeengekomell zaken. door welke oorzaak dan ook niet op de overeellgekomen plaats
en tijd ter bescllikking zijn.
Al-tikel 65
l . Alvorens zaken ter bescllikkillg zjn gesteld. is de olldraclltgever bevoegd de
overeenkolmt op te zeggen. Hij vergoedt in zodanig geval de expediteur de schade die
deze ten gevolge van de opzeggillg Iijdt.
2. De opzegging geschiedt door schri|elijke kennisgeving en de overeenko|t
eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.
Al-tikel 66
l . De opdraclltge&'er doet de expediteur omtrent de zaken, alsmede omtrent de
thellalldeliny daarvan tijdig al die opgavell. |vaanoe hij in staat is of behoort te zijn. en
waarvan IIIJ weet of behoort te weten dat ze voor de expediteur van belang zijn, lenzij
llij nmg alknnelllel! dat de expeditctlr dezc gegvvens kent.
2, De expediçeur is nie! verplicht, doch wel gerechtigd te ondel'zoeken. of de
hen! gedane opgaven juist en volledig zijn.
Artikel 67
De opdraclltgever vergoedt de expediteur de schade die deze lijdt. doordat de
documenlcl! die van de zjde van de opdl'achtgevel' voor het tlitvoeren van de opdracht
vereist zijn, door welke oorzaak dan ook, niet naar behoren aanwezig zijn.
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Allikel 68
1: Ingeval voor of bij de terbeschikkingstelling van de zaken o|tandigheden
aan de zljde van een der pallijen zich voordoen of naar voren koînen, die haar wederpanij bij het sluitec van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die. indien zij
haar w'el bekend waren geweest. I'edeljkmvijs voor haar grond hadden opgeleverd de
overeenko|t niet of op andere N'oo-a|den S|sn te gaan, is deze wedelpœlij bevoegd
de os'ereenko|t op te zeggen.
2. De opzegging geschiedt door sçhù|eliAe kennkgeving en de ovel'eenko|t
eindig! op het ogenblik van ontvangst daarvan.
3. Naar m|tstavtl! van redelijkheid en billijkheid vergoeden partijen na opzegging der o|'ereenko|t elkaar de daardoor geleden scbade.
Allikel 69
I . De expediteur is gerechtigd afgifte van zaken of decunAenten, die hij in verlxllltl met de o|'eree|lkunvt onder zicll heeft te weigeren aan ietler. die klit anderen hooftle dan de (lvel'eenktllnst tot doen vervoel'en rrcllt hecfl op allrvering daarvalt trnzij
daart:p îuslag is gelegd en uit de vervolging van dit beslag een velmliclltillg tot alkilte
aan de beslagleggel. voo|vloeit
2. De expedileur kan het recht v:m retentie uitoefenen op zaken of documenten
die hij in verband met de overeenko|t onder zich heeft, voor hetgeen hem ter zake van
de oA.ercellko|t door zàjn opdrachtgev| verschuldigd is of zal wordell. llj kan dit
recht tevens uitoefenen, voor hetgeen bj wijze van rembours op de zaak drukt. Dit retentierecht venzlt, zodra nnn de expediteur is ilettïald het bedrag waarover geen geschil
bestaat en voldoende zekerheid is gesteld voor de betaling van die bedragen. waarom:
trent wel geschil bestaat, of welker hoogte nog nkt kan worden v|tgesteld. De expediteur behoeû rchter geen zekerheid te aanvaarden voor hetgeen bij wijze van rembours
op de zaak drukt.
3. De in dit allikel aan de èxpediteur toegekende rechten komen hem niet toe
jegens een derde, indien hij op bet tijdstip dat hij de zaak of het document onder zich
kreeg. reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de opdrachtgtver jcgens die derde
hem die zaak of dat document ter beschikking te stellen.
Artikel 70
Illdien een overeenkonlst tot hel doen vervoeren van goedcren niet naar behoren
word! uitgevoerd. dan wel een zaak niet zonder vertraging ter bestcmming wordt afjeleverd in de staat waarin zij ter hschikking is gesteld, is de expediteur die te dier zakr
door zijn wedeparîij buiten overeenko|t wordt |ngesproken. jegens deze niet verder
aansprakelijk, dan hij dit zou zijn op grond van de door hen gesloten overeenko|t tot
hel doen vervoeren van die zaak
Allikel 7 l
Icdien een overeenko|t tot het doen vefvoeren van goederen niet naar behoren
wordt uitgevoerd, dan |vvl een zaak niet zonder vertraging ter bestemming wordt afgrleverd in de staal waarin zj ter hschikking is gesteld, is de expediteur die te dier zake
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buiten overeenko|t wordt aangesproken behoudens de artikelen 36 l tot en met 366.
niet verder aansprakelijk, dan hij dit zou ziln tegenover zjn o|l'achygever.
Anikel 72
Indien een vordering als bedoeld in artikel 7 1, buiten overeenko|t wordt ingesteld tegen een ondergeschikte van de expedlteur. dan is deze ondergescllikte. mits hij
de schade veroorz|kte in de lerkzaanlheden. waalloe hij werd gebruikt. niet verdcr
aansprAelijk dan een dergelilke expediteur die 11em tot deze werkzaa|eden gebl|ikte.
dit op grond van artikel 7 l zou Zjn.
Artikel 73
Het totaal van de bedragen. verhaalba| op de expediteul', al dan niet gezamenlijk met het Ndlug, verhaalb|r op de wedepallij van degene die de vordering instelt,
en hun ondergeschikten mag, behoudens in geval van schade, ontstaan uit eigen handeling of nalaten van de aangesprokene, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken. hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waal'scllijnlijk uit
zou voonvloeien nict ovm4reffèn het totaal dat op grond van dc door hen iklgel'ocpcll
overeenkonvt is ve|chuldigd.
Ii. ZEERECHT
Titel 3 Het zeeschip en de zutkt'n aan boord daarvan
Afdelinz I Redenj van het zeeschip
Altikel ! 60
l . lndien ren zeesclûp blijkcns dc opcnbare reçisters, bedoeld in titel 1 , afdclillg
2, van Boek 3 aan twee of mccr pcrsonen gczamcnlçk îocbehoon. bestaat tusscn llen
een rcdcrij. lndicn de eigenaten van het schip ondtr een gemeenschallpelijke naam optreden, bcstaat slechts cen rederij indicn zulks uitdlukkel-llk bij akte is ovcl'ecngekonlcll
cn tlezc aktc in dic registcrs is illgcscl|revcll.
2. Dc redcrij is gccn I'cclltspcrsooll.
Al-tikel l 6 1
lcdcrc lllede-eigcllaal' is van rcchtswege lid dcr rcderj. |vmlnecr ecn lid ophotldt
eigenaar te zijn. cindigt zijn lid|atscllap van l'cchtssvegc.
Artikel 162
Dc leden der rederij gedragen zich jegens elkander naar hetgecn door de redelijkheid en de billijkheid wordt gevorderd.
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Anikel 163
In iedere redelij kan een |ekhouder worden a|gesteld. Een vennootschap is
tot boekhouder benoemhar.
Artikel 164
De boekhouder kan slechts met toestem|ng van de Ieden der rederij overgaan
tot enige buitellgesvone herstelling van het schip of tot Vnoeming of ontslag van een
kapiteil|.
Artikel 165
De boekhouder geeû m'm ieder lid der rederij op diens verlangen kennis en opet
nàïg van allr aangelegellheden, de rederij |tl'etrende. en inzage van alle boeken. brieh! t:I1 ftI1 tit, (:lII1)|l1( t:I1, te () |rij f1 l|t| in tltrl' llt:t |qrlr ltill!i l1t:l)l3|I1(1 tr.
2|| |ti|L ttl l te ti
De boekhouder doet, zo dikwijls een ter zake mogelijk bestaand gebruik dit
mrebrengt, doch in ieder geval telkens na verloop van een jaar en bj het einde van Zjn
beheer. binnen zes rnaanden aan de leden der rederij rekening en ver|twoording van
zijn beheer met overlegging van alle lwijsstukken die daarop betrekkmg hebben. Hj
keèrt aan ieder van hen uit wat hem toekomt.
Al-tikel I 67
leder lid der rederj neemt binnen drie mkulmden de rekening en verantvvoording
van de boekhouder op en sluit deze.
Artikel 168
De goedketlring der rekening en vel'alltvvoording door de meerderheid van de
Ieden der rederij bindt slechts hen die daartoe hebben llleegey|'erkt, behotldens dat zij
ook een lid dat aan de rekening en verant|voording niet heeû meegewerkt bindt ingeval
di! lid nalaat de rekening en ver|twoording in rechte te |twisten binnen één jaar nadat
hij daarvan heeh kunnen kennis nemen, en nadat de goedkeurillg door de meel'derlleid
hem schrilielijk is nleegedeeld.
Artikel 1 69
l . De betrekking van de boekhouder eindigt. indien over hem een plovisionele
bevvindvoerdel. is benoemd. hj onder cucalele is gesteld, ter zake van kranHinnigheid
in een gesticht is geplaatst, in staat van faillissement is verklaard, niet langer de nationaliteit van een van de Iid-staten en de Europese Unie of vart een van de overige Staten
die panij zijn bij de Overeenko|t |treflknde de Europese Economkche Ruimte bezit
of buiten llet grondgebied van een van de lid-staten van de Europese Unie of van een
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van dc overige Statcn die partij zijn bj de Ovcreenkollut ltreffcnde de Europese Economische Ruimte gaat wonen.
2. De beîrekking van een vennootschap als boekhouder eindîgt, indien deze vennootschap ophoudt een rxhtsp|oon te zijn met de nationaliteit van e| van de lid-st|ten van de Europese Unie of van een van de overige Staten die partij zijn bij de Overeqnkœmt betre|ende de Europcse Econo|sche Ruimte, als bedoeld in de rjksl'egelgevmg ter zake van de nationaliteit van schepen.
Artikel l 70
1 . Is de |ekhouder lid der rederij. dan heeft hij, indien de Ieden zjn betrekking
doen eindigen of hem een dringende reden hebben gegeven op grond waarvan hij zijnerzijtts de bctrckking doet eindigen, het recht te verlangen dat zijn aandee! door de overige Ieden wordt overgenon|cn tegen zodanige prijs als deskundigen dit op het tijdstip
waarop hj de overneming verlangt, waard achlen. Hj heeft dit recht niet, indien hij aan
de leden der rederij een dringende reden heeft gegeven op grond waarvan zij de betrekking doen eindigen,
2. Ilij lnoct van zijn verlmtgcn tut oszel'nenlillg kclmis gcven aal: de lrden (:1c1.
rederij binnen ecn nmand nadat zijn bctl'ckkillg is gcëindigd. Ingcval aan zijn verlaltgen
niet binnen een maand is voldaan of indien niet binnen twee weken na het overnemen
van Zjn aand|el de dlkal-voor |paalde prijs aan hem is voldmm, kan de rechter op ten
binnen twee maanden door de boekhouder gedaan verzoek bevelen dat het schip wordt
verkocht. De wijze van verkoop wordt door de rechter bepaald.
3. Door ieder van hen die tot de overlmming verplicht zjn wordt van het overgcllonlcn aandccl cen gedcelte vcrkrcgen, cvcnrcdig aan zijn aandccl il| hct schip.
Artikel I 71
I . Alle bcsluitcn de aangelegenlledcn der rederij ltre|ende, worden genornen
bij meerderheid van stellmlen van de ledcn der rederij.
2. Het kleinste aandeel geeft éin jtem; ieder groter aandeel zoveel sternmen, als
het aantal malen dat in dit aandeel hct klelnste begrepen is.
3. Bcsllliten tot:
allllstcllillg van ccn l'tlcklltltldcr tlie buitell l|t:t gl'tllldycllietl vak, ccll s''ar, dc
lid-statcn vall dc E' urt'lllcse Unie ol' van cen van dc ovcrlgc Slatcn dic .palij zijtl
bij dc Overeenkolmt bclre/mldc dc Europcse Econonliscllc Ituinltc woont, nict
is lid der rederj, niet de nationaliteit van ern van de Iid-staten van de Europese
tinic of van ecn val! dc overige Staten dic pal-tij zijn bij dc Overccnko|t lr|nref'fcl|de de Europcsc Ecolltlnlisclle Ruinllc bezit of cen vcntlllutscl3:l|) is niet zijndc ccll I'eclltspersoon nlct de lllltiollaliteit vm! ccn van de lid-statel) vml de Europcse Unie of van een van de ovcrige Staten die partij zijn bij de Ovtreenko|t
betregènde de Europcse Economisclle Rtlimte als bcdoeld in de I'ijksl'cgclgeving tc'r zake van de nationaliteit van schepen,
b. uitbreiding van de bevoeydheid van de boekhouder buiten de grenzen, getrokken
door anikel l 78. eerste lld,
c. het sluiten. voor meer dan zes maanden, van een ronlpbevrachtingj een tijdbevrachting of een overeenko|t bedoeld in artikel 53 l ,
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ontbinding der rederij tijdens de loop van een overecnko|t tot vervoer. van een
o|ereenkolmt waarbij het schip ter lschikking van een ander is gesteld, of van
een ter visvangst ondernomen reis
de gehele of gedeeltelijke overdracht van een lumldeel in hct schip waardoor dit
de hoedaniçlleid van Arubaans schip zou verliezen
vereisen eenste|llglleid.
Al-tikel 1 72
Indiea tcn gevolge va! slaking der stemmen dc exploitatic vall Ilct schip Avortlt
t'àelet. kan de rechter op een binncn twee lnaanden door een lid der rederij gedaan verzoek bevelen dat het schip wordt verkocht. De wijze van verkoop wordt door de rechter
bepaald. .
Anikel 174
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Anikel l 75
Indien anders dan door overdlacll! van een aandeel in het scllip. dit schip zou
ophouden een Arubaans schip te zijn in de zin van de rjksregelgeving ter zake van de
llationaliteit van schepen. kan de rechter, op een binnen twee maanden door een lid der
rederij gedaan N'erzoek. bevelen dat het aandeel in het schip wordt verkocht. De wijze
van vcrkoop wordt door de rechter bepaald. llet aandeel wordt alleen toegewezen aan
een gegatligdc tloor wiens verkriging het schip weer een Arubaans scltip is in de zin
van tle l'ijksl'egelgeving ler zake van de natiollaliteit van schepen.
Anikel l 76
I . Is een |ekhouder |ngesteld, dan is hj, onveloindel'd allikel 360, eerste Iid.
en met uitsluitiltg van ieder lid der rederij in alles wat de normale exploitatie van het
schip meebrengt. bevoegd voor de rederij met derden te handelen en de rederj te vertegellsvoordigen.
2, lndien de rederij in het handelsregister is ingeschl'evell, kunnen lperkingell
van de bevoegdheid van de boekhouder aan derden die daarvan onkundig waren, niet
worden tegengeyvolmen, tenzij deze beperkingen uit dat register blijken. Is de rcderij
niet in het handelsregister ingeschrevell' dan kunnen beperkingea van de |voegdheid
van de boekhouder aan derden slechts worden tegenge|volpel), indien hun die bekend
waren.
|. () | t)() | |I1t) tltl| r lL()I11t |Il| | |l'lpli|lltill||| 1111. (Ii| te | %| |t (i| r| tl|l' (|j|l|lit.
|l'ti| |I l | |
Illdien de rederij in het handelsl'egislel' is ingeschl'even, kunnen de aanstellillg
van een boekhouder of het eindigen van diens betrekking aan derden die daarvan 011kundig waren, niet worden tegengesvopen zolang niet inschl'ijving daarvan in het han!
delsregistel' lleeft plaats gehad. Is de rederù niet in het handelsregister ingesclll'even dan
ktlnnen de aanstelling van een |ekhouder of het eindigen van diens betrekking aan derden slechts worden tegengesvolmen indien dit hun bekend w:ts.
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Aîlikel l 80
l . indien er geen boekhouder is, alsmede in geval van ontstentenis of belet van
de |ekhouder, wordt de rederij N'ellegen|voordigd en kan voor haar worden gehandeld
door een of meer harer leden, mits alleen of te mmen eigenaars zjnde van meer dan de
helft van het schip.
2. In de gevallen. genoemd in het eerste lid. kunnen handelingen die geen uitstel
kunnen Iijden, zo nodig door ieder lid zelfstandig worden venicht en is ieder Iid bevoegd len behoeve van de rederij N'erjaring te stuiten.
Artikel l 8 1
,vtlol' de vel'billtenissell van de rederij zijn haar Ieden aë|llsprtïkelil'k ieder naar
es'enl'edigheid van zijn aandeel in het schip.
Artikel I 82
Het Iidmaatscllap der rederij kan niet worden opgezegd; evenmin kan een lid
van het lid|atschap der rederij worden vervallen verklaard.
Artikel 1 84
Indien tot ontbinding der rederj is besloten, wordt het schip verkocht. Indien
binnen lwee maanden na het besluit het schip nog niet is verkocht. kan de rechter op een
binnen twee îyutal|den door een lid der rederij gedaan verzoek bevelen tot deze verkoop
over te gaan. De wijze van verkoop wordl door de rechter bepaald. Een besluit tot verkoop of een ingevolge al-tikel 1 70, alikel I 73 of artikel l 74 gegeven bevel tot verkoop
vac het schip sraat geljk met een besluit tot ontbinding der rederj.
Artikel 185
I . Na ontbinding bljû de rederij bestaan, voor zover dit tot haar vereFening nodig is.
2. De boekhouder, zo die er is. is met de vereFening belast.
Artikel 1 86
Nietig is ieder beding waarbij wordt afgeweken van de artikelen I 6 l tot en me!
1 63, l b9, l 70, eersle en tweede lid, l 78, derde lid, l 80, l 82 en l 83.
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Afdelinq 2 Rechten op zceschcpen
Artikcl 190
1. In titel 3 afdelillgen 2 tot en met 5 wordt onder schcpcn mede verstaan schepen in aanbouw. Onder reder wordt mcde verstaan de eigenaar van eell zeeschip in aanbouw.
2. lndien cen schip in aantruw cen schip in de zin van anikcl l is gewordcn,
ontstaat daardoor niet een nieuw schip.
Artikel 191
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. de openbare registers: de openbare registers, bedoeld in titel l , ardeling 2, van
Boek 3;
b. hct register: hct register |doeld in artikel I 93.
Anikcl 192
De in deze afdeling aan de reder opgelegde veplichtingcn rusten. indien het
schip toebehoort aan meer personen, aan een venllootscllap onder Gl'fna, aan ecn colnmanditaire vennootschap, aan een vereniging oraan cen rechtspel'soon, mede op iedere
mede-eigen|r, beherende vennoot of bestuurder.
Allikel 193
Er wordt een afzonderlijk openbaar register gehouden voor de teboekstelling N'an
zeeschepen, dat deel uitmaakt van de openbare registers.
Al-tikel l 94
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4. De teboekstelling wordt verzocht door de reder van hct zeeschip. Hîj leg!
daarbj ovcr een door hem ondel4ekende verklaring dat naar zjn beste wetcn het schip
voor teboekstellillg als zeeschip vatbaar is. lndien lwt een N'erzock tot tcboekstelling als
zœschip in aanbouw |trefi, gaat deze vcrklaring vergezeld van een bewijs dat hel
schip hier te lande in aanbc|uw is. Indien het een verzoek tot teboekstclling als zeeschip,
niet zijnde een zeeschïp in aanbouw. betreft, lxhoeft dezc verklaring dc goedkeuring
van de rechter in eerste aanleg,
5. De teboekstelling in het register l|eeft gcen rechtsgevolg, indien niet is $,01daan aan de vereisten van het eerste tot en met het vierde Iid.
6. Bij het verzoek tot teboekstellillg wordt woonplaats gekozen in Aruba. Deze
wponplaats wordt in het verzoek tot tc|ekstelling vcllneld en kan door een anklere in
Aruba gelegen woonplaats worden vervangen,
Al4ikel l 95
l . Dc te|ekslelling wordt slechts doorgellnnld:
op vel-zoek van degene die in de openbare registcrs als reder vermeld staatk
op aangiûc van de redcr oralnbtslli|lv.e.
l 0. als Ilet scllip is vcrgaan. gesloopt is ol' blijvclld oTlgescllikt voor drijven is
geworden'
als van het schip gedurende zes maanden na het Iaatste uitvarrn of de
dag waa-toc zich de laatst ontvangen berichten uitstrekkcn, in het gehecl
geen tijding is aallgekonlell, zol|der dat dit aan een algemene storing in
de kl'iclltyeving kan wordcn yeweten;
als het schlg door rovers of vjandec is genonlen;
als hd schTz niet of niet meer de lloedanighsid van een Arubaans schip
heeft. nlct dlcn verstandc dat wanneer hct schlp de hocdanigllcid van een
Arubaans schip hecft verloren door tocwjzing na een executie in het buitenland. doorhaling slechts l|laatsvilldt indien hetzij de reder, degcnen
!
van wier recht uit ecll illsclll'ijx'illg blùkt, en de bcslaglcggers gelegcnheid llebbcn gehad hun rechtcn op dc opbrengst geldcnd te nlaken en lltln
daallor ook feitelijk de gelegellllcid is gegeven. hctzij dcze personen hun
tocsteltlnlil|g tot de tlt|t|l'llkllil'g vcrlcncn ol-htln A'thl'tlel'illgcl! zijn voltlaall.
2. 113 tlc il! llct ccrstc lid. ollderdcel b. bctloclde gcvallcll doct dc rcdcr aal|gilic
binncll drie tnaandcn Iladat dc rtdetl tot dot|t'llkllillg zicl) hecû vtllll'ged:lklll.
3. Ingeval lcI) aanzien van llct schip illsclll'ijvingcll or voorlopigc tïalllckellillgcll
ten gîlnstc van dertlen bcstaan, gcschicdt doorhaling slechts. indicn gecll dezer derdel!
zich daartegen vcrzcl .
4. lloorlltllillg gcsclliedt slccllts na op |'erzot)k van dc n'rcst gcrttdc pal-tij verleende llulclltigillg val! de reclller.
Allikel l 96
1 , Zolang de teboek'stellillg in het registcr Iliet is dool'gehaald. heeft tet|oek'stclling van een zeeschip in een buitelllallds register of vestiging in het buitenland van rechlen daarop, voor vestiging N'vaarvan hier te lande îllsclll'ijq'itlg in de opellbarc registel's
vcreist zou zijn geweest. gcen l'eclltsges'olg.
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2. In afwijking van het eefste lid wordt een teboekstelling of vestiging van rechten als daar |doeld erkend, indien deze geschiedde onder voolavaarde van doorhaling
van de teboekstelling in het Arubaanse register binnen 30 dagen na de te|ekstelling
van het schip in hrt buitenlan|e register.
Artikel 197
De enige zakelijke rechten waarvan een in het register teboekstaand zeeschip het
voorwel'p kan zijn, zijn de eigendom, de hypotheek, het vruchtgeb|ik en de in artikel
2 l 1 en allikel 2 I 7, eerste lid, onderdeel b, bedoelde voolTechten.
Arîikel 199
Eigendom, hymotheek en wuclltgebl'uik op een teboekstaand zeeschip worden
door een txzitter te goeder trouw verkregen door een o|lafgebl'oken bezit van vijfjaren.
Allikel 202
Ollverminderd al'tikel 260, eerste Iid. van Boek 3, wordt in de notariële akte
waarbij hypotheek wordt verleend op een tqboekstaand zeeschip of op een recht waaraan een zodanig schip is ondenvomell, duldelijk het aan de hypotheek ondeîwoqxn
schip velmleld.
Allikcl 203
De door hypotheek gedekte M'ordering neemt rang na de vol'del'ingen. bedoeld in
de al-tikelcn :1 I 0 2 l l , 22 l 222. eelste lid doch vôôr alle anderc vordel'ingel! waaraan
'>!
bij deze of enige andere wet een voonxchl s toegekend.
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Acikel 205
lndiec de vordering rente draagt, strekt de hypotheek mede tot zekerheid voor de
renten der hoof|om, velwallen gedurende de laatste drie jaren. voorafg|nd aan het
begin van de vitvvinning, en gedurende de loop hiervan. Artikel 263 van Boek 3 is niet
van toep|sing.
Artikel 206
0p hypotheek op een aandeel in een teboekst|nd zeeschip is artikel 1 77 van
Buek 3 niet van loep|slng; de hypolheek blj| na verN.ree|ing of toedeling van het
schip in stand.
Artikel 207
1 . Allikel 264. eerste en tweede lid, van Boek 3, is in geval van een hypolheek
wa:trmkn een teboekst|lld zeeschip is ondel'svlll'jlel), Il|etle vm! toepassing op beuuchtingen.
2. I)e allikelen 234 en 26 l van Boek 3 zijll op een zodanige hypolheek niet vm)
toep|sing.
Artikel 208
In geval van wuchtgebruik op een te|ekstaand zeeschip zijn de bepalingen van
artikel 2 l 7 vac Boek 3 mede van toepassing op |wuchîing, voor zover die bepalingen
niet naar hun aard uitsluitend op huur van bedrijfsruimte of huur van woonruimte van
toepassing zijn.
Afdelinn 3 Vooaechten op zeeschepen
Artikel 2 l 0
1. In geval van uitwinning van een zeeschip worden de kosten van uitwinning of
verkoop, alsmede de kosten van gerechtelijke rallgregeling en verdeling van de opbrengst onder de schuldeise| uit de opbrengst van de verkoop voldaan boven alle andere vorderingen waaraan bij deze of enige andere wet een voon'echt is toegekend,
2. In geval van verkoop van een gestrand, onttakeld of gezonkel! zeeschip, dat
de overheid in het openbaar belang heeft doen op-uimen. worden de kosten der
wrakop|iming uit de opbrengst van de verkoop voldaan boven alle andere vorderingen
wmaraan bj deze of enige Cmdere wet een voorrecht is toegekend.
3. De in het eerste en het tweede lid bedoelde vorderingen staan in rang gelîjk en
worden poni-ponègewijs betaald.
Artikel 2l0a
Al-tikel 292 van Boek 3 en artikel 56. tweede lid. eerste zin, derde lid ell N'ierde
Iid, van de Faillissementsverordening zijn op zeeschepen niet van toep|sing,

0

0

E'agilya 23 Aokllldigillgslll:ïd van Aruba 200 I no. 87
Allikel 2 l l
Boven allr andere vordmingen waaraan bij deze of enige andtre wet een voorrecht is toegekend, zijn, behoudens artikel 2 l 0, op een zeeschip bevoo|echt:
a. in geval van beslag, de vorderlgen ter zake van kosten. na het beslag gemankt
tot behoud van het schip, daarondtr begrepen de kosten vac he|tellingo dïe
onontbeerljk waren voor het behoud van het schip;
b. de vorderingen, ontstaan uit de arbei|o&'ereenko|ten van de kapitein of de
andere leden der txrfrnàmling. met dien verstande dat de M'orderingen met betrekking tot Ioon, salaris of beloningen slechls Nvoorrecht zijn tot op ren bedrag,
over een tijdvak van twaalf maanden verschuldigd;
c. de vorderillgell ter zake van llulpverlening alsmede trr zake van de bijdrage van
Ilet schip in llvarij-g|'osse.
Al-tikel 212
Indien een vordering uit hoofde van anikel 2 l l Gvoorrecht is, zijn de rènten
hierop en de kosten tel! einde een voor tenuitvocl.leggillg vatbarc titel tc vcrkrijgen gclijkelijk lvoon'ecllt.
Artikel 2 l 3
I . Dc |voo|echte vol'del'ingcn, bcdoeld ill Culikel 2 l 1 , ncmcn rang in de volgordc waarin zij daar zijn gerangschikt.
2. Bevoo|ecllte s'orderingen, onder dezelfde letter vermeld, staan in rang gclijk,
doch de vol'deringen, bedoeld in artikel 2 l l , onderdeel c, nemen onderling rang naar de
omgckeerde volgorde van de tijitippen waarop zj ontstonden.
3. In rang geljkst|nde vorderingen worden ponà-pondsgewijs bctaald.
Artikel 2 14
Dc voo|echten. brdoeld in m-tikel 2 l l > strekken zich uit tot:
alle zaken die uit hoofde van hun |stemming blijvend met het schip zijn verbundcn. en dic toebeborcn aan de rcdcr van hct schig',
dc sclladcvel'gtAcdillyell. vcl'scllklltligtl voor hct vcrllcs vlm hct schip of votlr nict
Ilcrstcldc |sclladiglllg daarvan. daarbij inlxgrcpcn dât dccl vall ccn Ileltllli,llg
voor httlpvel'lcning. van cen beloning voor vlotbrengen of van een vergocdillg in
avarij-grosse, dal tegcnover cen zodaniy vcrlies of |schadiging staatk dit geldt
evcnecns. ingcval dezc sclllldevcrgtlcdlngcll of vknrdcrillgcll lçlt bcloning zti'l
tlv'ct'gcdl'agell op mct pandrecllt zijn bczwaard'. dezc sclladevcrgtlcdil|gcrl omvalten cchter niet vergoedingen die zijn verschuldigd kracht|ns ccn ovel'eenkonvt
van vcrzck'ering van het schip. dic dekking geeft tegen het risico van verlies of
avarijk artikcl 283 vml Bock 3 is nict vall toellllssillg.
Allikel 2 l 5
l . De sclluldeiser die een voolrccht hceft op grond van anikel 2 l l , vcrvolgt zijn
rcclll op llct schip. in wiens hallden dit zicll ook bevlndc.
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: -2. Voo|echten als bedoeld in artikel 2 l l , kunnen worden ingesclll'es'en in de
openbare registers, bedoeld in titel 1 , ardeliug 2, van Boek 3. Artikel 24, eerste lid. val
Boek 3 is niet |'an toep|sing.
Alïikel 2 16
De s'orderillgen, bedoeld in allikel 2 l 1 . docn een voon'echt op het schip ontstaan
en zijn alsdan daarop vel'h|lbaal'. zelf's indien zij zijn olltstaan tijdens de telbescllikkingstelling van het schip aan een be|zrachter, dan wel tijdens dc exploitatie val llet
schip door een ander dan de reder tcnzj aan deze de feitelijke macht over het schip
door een ollgeotnl.loofde handeling was ontnomen en boventllen de sclltlldciscl' nict In
goedçr trouw was.
Arl ik cl 2 l 7
l . Bo: en alle andere vordcringen. wmaraan bij dezc of enige mldcre |vet ecl)
,vtltll'l'rcllt is Itlcgekelltl, docll 1111 de |votArrcclltc vtlrdel'ingen, brdoeld ill atlikel 2 l I 11a
dc hypol Ilecairc vtArdcl'ill|cll. na de vtll.dcl'illgell, txxlocld il: arl ik ttl 222. cl| 1111 (It! vtlI'klcrilTg S'al! tlc llltlldllotltlcl' zllll 01) cct! zccscllil), waarollder vtlor tlc tt|cllkwsilTg vall dit al't ikel Ilict is tc 'ç erstaan ern zeeschip in amlbouw. bij voonung s'el'llaalbalïl':
a. de A'ordel'illgcn die voollvloeiell uit reclltsllandelillgen dic de redttr ot- cen I'tuupbcu'achler bindcl|, en die l'cclltstl'eek's strekken tot het in bedrijr brengen of houden van llet scllip. alsmede de vordel'illgen die tegcn een tlit hool'de van artikel
46 1 J'o. artikel 462 als vervoerder nnllgen|cl'kte persoon kunnen worden geldend
qemaakt'. onder reclltsllalldeling is hier het in ontvangst nemen van een verklanng begrepen',
de N'orderingen die uit hoofde van titel 6, afdeling I , op de redcr rusten'.
de &'orderingen, Ixdoeld in anikel 752, voor zover zij op de reder rusten.
2. De in het eerste lid bedoelde vordel'illgea staan in rang gelijk en worden
ponï-poll|gcss'il's betaald.
3. De artikelen 2 1 2, 2 14, onderdeel a, en 2 l 6 zijn op de in het eerste Iid bedoeldc s'ol'del'ingen van toep|sing. Op de vol'del'ingen die in het eerste lid. onderdcel b.
wordcn bcdoeld. is ook al-likcl 2 1 5 :.:113 ltlcp|llssij:g.
:1. khtrli| tll :! |4.4 |':1I1 Ilt) (r|' .3 i| Ilit,t |/:111 tt: t!1):k| |illt;.
A I't ik c I n I il
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2. Het voorrtcht gaat teniet met de vordering.
3. In geval van executoriale verkoo? gaan de voo|echten mede teniet op het
tijdstip waarop het proces-ver|al van verdellng wordt gesloten.
Afdelina 4 Voo|echten op zaken aan boord van zeeschepen
Artikel 220
Deze afdelicg geldt onder vool'belloud van titel 1 5,
Artikel 221
l . 11) geval van uitwinning van zaken aan boord van een zeescllip worden de kosten van tlil|villllillg. de kosten van |wakillg daarvan tijdens deze uitwinnillg, alsmede
tle kosten van gel'eclltelijke rallgregelillg en verdeling van de opbrelïgst onder de
scllttltlcisers tlit de oqbrellgsl vall de verkoop voldaan L'hovell alle andere vol'del'ingen
Nvaaraa|l bij deze of enlge andere wet een voorrecht is toegekend.
2. De ill het eersîe lid bedoelde s'tArtiel'illgen staan in rang gelijk en worden
ptnllds-pondsgevyijs txtaatd.
Anikel 222
l . Op zaken aan boord van een zeeschip zijn de vorderingen ter zake van htllpverlening ell van een bjdrage van die zaken in avarij-grosse bevoon'ecllt. Deze vorderingen nemen daartoe rang na die welke zijn bedoeld in de artikelen 2 10, 21 l en 22 1 ,
doch vôôr alle andere vorderillgen wmilu:irl bij deze of enige andere wet een voorrecht is
toegekend.
2. Op ten vervoer ontvangen zaken zijn bevoonxcht de vorderingen uit een met
betrekking tot die zaken gesloten ven'oerovereenko|t, dan wel uit artiktl 488 voortvloeiend. doch slechts voor zover aan de vervoerder door anikel 489 een recht op de
zaken wordt toegekend. Deze vordelingen nemen daafloe rang na die welke zijn bedoeld
in het eerste lid en in artikel 204. doch vôôr alle andere vorderingen waarnnn bij dezv o|
enige alldere wet een voorrecht is toegekend.
Artikel 223
Wanneer een vordering uit hoofde van anikel 222 bevoolTecllt is, zijn de renten
hierop en de kosten ten einde een voor tenuitvoerlegging vatbare titel te verkrijgen geljkclijk bevoon'echt.
Al-tikel 224
l . De vordel'illgen ter zake van hulpvel'lening of bijdrage in aval'j-gl'osse, die
bevoon'ecllt zijn op grond van artikel 2 l l of artikel 222, eersle lid, nemen onderling
rang naar de onlgekeerde volgorde van de tij|tippen waarop zij ontstonden.
2. De bevoocechte vorderingen, bedoeld in artikel 222, tweede lid, stm'm in rang
gelijk.
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3. De in Mikel 284 van Boek 3 genoemde vordering neemt rang na de in het eersle en het tweede lid bedoelde vordel'ingen, ongeacht wanneer die vordeùngen zijn ontstaa|.
4. In rang gelùkstalde vorderillgen worden poni-ponige|vijs belaald.
Artikel 225
De voon'ecltten. bedoeld in artikel 222. strekken zich uit tot de schadevergoedingen. v'ersclluldigd voor verlies of niet herstelde beschadiging, daarbj inbegrepen dfit
deel van een belonillg voor hulpverlcllillg, van een beloning voor vlotbl'engen of va! een
vergoeding in av|j-grosse, dat tegenover een zodanig verlies of beschadiging staat. Dit
geldt eveneens, indien deze schadevergoedingen of vorderingen tot beloning zijn overgedragen of met pandrecht zijn bezwaard. Deze schadevergt|edingen olnvatten echter
lïiet s'el'goedingen die zijn vel'sclluldigd kraclïtens eell overeenko|: van verzekel.illg
die dekking geeû tegen llet risico van verlies of avarij. Artikel 283 N''alt Boek 3 is niet
van loepassillg.
Artikcl 22()
De in anikel 222 bedoelde vol'deringen doen een voon'echt op de daar vel-nlelde
zaken ontstaan en zijn alsdan daarop bàj voorrang verhaalb|r, ook al is hun eigenaar op
het tijdstip dat het voorrecht is ontstaan, niet de schulden|r van deze &'orderillgen.
Artikel 227
1 . Mct de aflevering van de zaken aan de daal-toe gel'eclltigde gaan. behalve in
llet geval van artikel 559. de in artikel 222 bedoelde voo|echten teniet. Zij gm'm mede
teniel met de vordering en door, in geval van execlltoriale verkoop, niet tijdig verzet te
docl! tegel! de verdelillg wm de koopprijs, alsmcdc door gerecl|teljke I'allgregelillg.
2. Zij blijven in stand, zolang de zaken op grond van de artikelen 490 of 574 zijn
opgeslagen of d:larop op grond van artikel 626 of artikel 636 van het Wetboek van Btlrgerlijke ReclltsN'ordering van Aruba beslag is gelegd.
Art ik cl 228
De verkoper van brandstot- vool' dc lnllclliltcs van watcl' lcvcllslllidtlelet: t'f'
sclleeps|llodigdlledell kan het llem in titel I , afdeling 8, van Boek 7 toegckende rech!
slechls gedurende 48 utlr na het eiltde van de levering uitoefencn, doch zulks ook indien
deze zakcn zich bevindcn in handcn van de redcr, een ronlllbevrachtel' of een tijdbevrachler van llet schip.
Afd elinc 5 S lotlpalillgen
Al-tikel 230
l . Titel 3, afdelingen 2 tot en met 4. is niet van toepassing op zeeschepen die
loebehoren aan het Land of enig opellbaar lichaam en uitsluitend bestemd zjn voor de
uitoefenillg van:
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a. de openbare macht of
b. niet-comerciële overheidsdienst.
2. De lschikking waarbij de in het eerste lid bedoelde bestemming is vastgesteld, kan worden ingescllre|ren in de openbare registers, |doeld in titel l , afdeling 2,
N'al! Bock 3, Artikel 24 eerste lid van Boek 3 is niet van toep|sing.
! ï'
3. De inschrijv.ll3g machtlgt de bewaarder tot doorhaling van de te|ekstelling
van het schip il! hct in anikel l 93 bedoelde register.
Al-tikel 23 l
Bj lanibesluit houdende algemene maatl'egelen kunnen nadere regels worden
jwsleld ten aanzien van de in titel 3 afdelingen 2 tot en met 5 gercgelde ontlenset'lncn.
Titel 4 Bemanning van een zceschip
Afdclink! 2 Kapitein
An ik cl 2(,0
1 . De kapitein is bevoegd die l'eclltslyandelingen te >'eln'icllten, dic l'eclltstrceks
strckken onl het scllip in bedrijf te brengcn of te houtlcn. Onder l'echtsllëllldelillg is hirr
het in olttvalgst llelncn vaî! een verklaring bcgrepen.
' 2. De kapitein is bevoegd cogllossen|enten af te geven voor zakel) die ten vervoer zijn ontvanyen en aangenonlen, en p|sagebiljettell al te geven voor met hct schip
te vervoeren reizlgers. Tevcns is hj bevoegd namens de redcr cn de rechthebbenden op
de zaken aan boord van het schip een overeenkM|t omtrent hulpN.el'lening te sluiten.
alsmede om het hulploon of de bijzondere vergoedlng te innen.
A|likel 26 1
l . Isepel'killgcl! van de |vetteldke t|evocgdlleid van de kapittin gelden tegen derden slechts. ingeval die hun bekend zijn gemaakt.
2. De kapitein verbindt zicbzelf slechts dan, ingeval hij de grenzen zijner bevoegdheid overschùjdt.
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Titel 5 Exploitatie
Afdelinc l Algemene bepalingen
Artikel 360
l . De reder is naast een l'ompbe|acllter met deze hoofdelijk |nsprakelil'k uit
çen deze laatste bindende rechtshandeling, die rechtstreeks strekt tot het in bedrijf
brengen ot- llouden van he! schip. Onder l'eclltsllandeling is hier llet in ontvangsl nemen
%/ q! 1 1 te te rl 1' te 1' I| l l îl'i rï j). l.| ç| |jl'() j| te ï! .
2, i'let eerste lid is niet van toep|sing. indien aan degene met wie de daar I:hedoeldr reclllshandeling wordt venicht kentxtar is genuakt dat de ronll||w'acllter de
reder niet vel'mag te blnden. dan wel deze derde wist of zonder eigen ondel-zoek moest
weten da! het in he! eel'sîe Iid bedoelde doel werd overschredell.
.3. l'lc1 eersle Iid is lliet vall ttAelllwsillg ten aanzien van vel'votrovel'eenkomçtrn
(1 |'|'I'tz|ll| (311 k|t tlll l(1t Ilk,t ||l'I'i|llt trll :/:111 kll'll|itl llzt|t (ltt ll||lllll|llil|| :tlïI1!;t: ljklktll, trll () ,,4:1.t: t:Il ù;t):1 |st (:1| ltl| I)t| klt) t:ltl irl titt)l li ttli| t|lillàj 41. '
4. ! let eers te lid is niet vall ttlelltlsilïg, illdiell aan de reder de Ceitelijke rnacht
oker het scllip door een ongeool'loofBe handeling wlkq ontnonlen en bovendiell de
schuldeiser niet te goeder trouw was.
5. Degene die Iooàgelden, kanaal- of havellgelden dan wel andere
scheepv'aal4rechlen voldoet ten behoeve van de redeq een romp|wzcllter, een tijdbevracllter of de kapitein, dan wel enige andere scbtlldenaar daarvan. wordî van rechtswege gesubrogeerd in de rechten van de schuldeùer van deze vordel'ingen.
Artikel 36 l
1 . Onder exploitatie-ovel'eenko|ten worden verstaan de bewachtingen van het
schip en de overeenko|ten lot vervoer van zaken of personen met het schip.
2. Onder keîen der exploitatie-overeenko|ten worden verstaan de exploitatie-osereenkonsten gerangschikt:
a. wat betrefî bewachtingen, te beginnen met een mogelijkelavijs aangrgane rompbeuuchting en vervolgens in de volgorde waarin de bewacbters hun bevoegdheid over het schip te bescllikken van elkaar afleiden;
b. wat betreft vervoerovel'eenkonsten die geen bevlachting zijn te beginnen met
de vel'voel'overeenko|l, aangegaan door een vervoqrder die de |schikking
heett over het schip of een gedeelte daarvan en te eindlgen met de vel'voel'ovel'eenkonzt. aangegaan tîlssen een vervoerder lnet het schip en zjn wedepœlj die
niet wederom op haar beun vervoerder met het schip is.
3. Voor de toegassing van de al-tikelen 361 tot en met 366 wordt een reiziger
aangemerkt als panij bil de te zijnen aanzien gesloten velwoerovel'eeqkp|t.
4. In de artikelen 36 l tot en met 366 worden onder Kuchadlgmg mede begrepen
niet-a|e|.el'ing, geheel of gedeeltelijk verlies, |vaardevel|indering en vellraagde aflevering en wordt onder lelsel mede begrepen verîraagde ontscheping.
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Artikel 362
Indien een partj bij een exploitatie-overeenko|t door haar wederpanj daarbij
ter zake van ren bij de exploitatie van het schip ontstaqe schadr buiten overeenko|t
wordt aangesproken, dan is zij jegens die wederpmlij nlet verder aansprakelijk dan zij
dit zou zjn op grond van de door hen gesloten overeenko|t.
Allikel 363
lndien een partij bij een exploitatie-overeenko|t ter zake van een bj de exploitatie van het schip ontstane schade buiten overeenko|t wordt aangesproken door ecn
andere partij bij een dusdanige overeenkonvt, dan is zij tegenover deze niet verder aansprakelijk dan zij dit zou zijn, als ware zj wederpartj bij de exploitatie-ov.el'eenko|t,
dic is aangegaan door degcne die haar aanspl'eekt, en die in de keten der exploitatic-overeenko|ten tusscn haar en deze Iaatstc ligt.
Artikcl 364
l . Wordt ern rcder of ecn bcvrachtcr van ecn schip, dan wcl cen vcrvocrder mct
cen schip ter zakt van dood of letsel van een pcrsoon of ter zake van bescbadigillg van
een zaak buiten overeenkomst |ngesproken door ierrumd die geen pal'tii is bij een exploitatic-ove|cnko|t, dan is hij tegenovcr deze niet verder aansprakelijk. dan hij uit
overernkomst zou zijn.
2. Was rnet betrekking tot de pcrsoon of zaak cen veaoerovel'cenko|t afgesloten en is dc schade ontstaan in het tijdvak waarin een vervoerder met het schip als zodanig daarvoor |nsprakeljk is. dan geldt als ovel.eenko|t, Etdoeld in het eerstc lid. de
laatste in de keten der exploitatic-ovcrcenkonwtcn met bctrckking tot die persoon of
zaak aangegaan.
3. Was dc persoon of zaak aan boord van hct schip op grond van ccn overccnkontst met cen pallij bj een exploitatic-overecnkolot, doch is hct twcede Iid niet van
toep|sing, dan geldt de eerst bedoelde overeellkonwt als overecnkonvt, bcdoeld in het
ccrste lid.
4. Was de pcrsoon of zaak buitcn ovcl'ccnkotllt aan boord dall gcldt txn vcrvl3cl'l|vcl'ccllktllltst als (|s'cl'ccllkt3tllst. i'cllocltl ill llct ecrstc Iitl.
5. I')c allllsl|l'fkkclijkllcitl, bcdockl ill hct ecfstc litl. is voor tlc tklcllllssillg van llct
twecdc cn vicrtlc Iid tlic van ccll vcrvocrdcr en voor dc ttlclllussil|g vall Ilcl tlcrdc iid tlic
van de aldaar bedoelde pallj.
Artikcl 365
Wordt een vordcrillg als bcdoeld in de anikclen 362 tot en mct 364 buiten ovcrecnkorrst ingcsteld tegen cen ondcrgescllikte van ctm partij bij ecn cxploitatic-ovcreenkonst cn kan dic partij tcr arwering van haar aanspl'akelijkhcid voor dc gedraging van dc ondcrgcschiktc ecn velwvce|iddel jcgens de ciscr ontlcncn aan dc ovcrcenkonwt waardoor haar aansprakclëkhcid in gevolge dic artikelen wordt bchcerst, dan
kan ook de olldcrgcsclliktc dit N'clavccl'nliddel inroepen. als warc hijzelf bij de ovcreenkomst partij.
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Artikel 366
Het totaal van de bedîugen verhaalbcr op een derde die panij is bij een exploitatie-overeenko|t, en zjn ondergeschikten, al dan niet gezamenljk met he! bedrag. verhaalbaar op de wederpanij van drgene die de in artikel 363 of 364 bedoelde vordering
ùlslelde en 11|1' ondergeschikten, mag, behoudens in geval van schade ontstaan uit eigen
handeling of nalaten van de aangespmk|e, geschied hetzij met het opzet die schade te
vel'oo|aken. hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er Nvaarschijlllijk uit
zou voocvloeien, niet ovenreftkn het totaal àat op grond van de door hen ingeroepen
overeenko|t is verschuldigd.
Anikel 367
Deze titel is niet van toepassing ten aanzien van scllepen die minder dan 20 kubieke meters bruto-inlloud meten.
Afdelinjt 2 Overeellkonzt van goederenvervoer over zee
Artikel 370
1 . De o|'ereenko|t van goedercvervoer in de zin van deze titel is de
ov'ereenko|t van goedel'envervoer, al dan niet tijd- of reùl|achting zjnde, waarbij
de ene partij, de vervoerder zich tegenover de andere partj. de afzender, verbindt aan
l
boord van een schip zaken mtsluitend over zee te vervoeren.
2. Vervoer over zee en binnenwateren aan boord van een en eenzelfde sihip, dat
dqze beide wateren bevaart, wordt als vervoer over zee beschouwd, tenzj het varen van
dtt schip over zee kennelijk ondergeschikt is aan het varen over binnenss'ateren, in welk
gçval dit varen als varen over binnenwateren wordt |schouwd.
3. Vervoer over zee en binnenwateren aan boord van een en eenzelfde schip, dat
zonder eigen lqveegkracht deze beide wateren bevaart, wordt beschouwd als vervoer
jover zee, voor zover, rne! inachtneéng tevens van het tweede lid het varen van àet bek I t overbl'engende schip als varrn over zee wordt bescho d Voor zover dit
weeg rac 1 uw .
niet het geval is, wordt het als vervoer ovrr binnenwateren beschouwd.
4. Deze afdeling is niet van tocp|sing op overeenko|ten tot het vervoer van
postzendingen door of in opdracht van de houder van een publiekrechtelijke concessie
of onder een intemationale postovereenko|t. Onve|ndel'd artikel 5 10, is deze afdeling niet van toepassing op overecllko|ten tot het vervoeren van bagage.
Artikel 372
Deze afdeling lmat tilel 7 onverlet.
Artikel 373
l . Tijd- of reisbewachting in de zin van deze afdeling is de overeenko|t van
gpederenvervoer, waarbij de vervoerder zich verbindt tot vervoer aan boord van een
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schip dat hij daartoe. anders dan bj wjze van rolnp|wacllting. geheel of sedeelteEjk
en al dan ciet op tijdbasis - tjd|w'achtillg of reisbewaclltillg - ter bcscllikking stelt van
de afzender.
2. In deze afdeling wordt onder verwachter de in het eerste lid bedoelde vervoerder, onder bevrachter de aldaar bedoelde afzender verstaan.
Altikel 374
De Nvetsbepalingqn omtrent huur. bewma|e|ng en bruikleen zijn op terlschikkingstelling van ecn schlp. anders dan bj wijze van rompbewacllting. niet van toepassing.
Artikel 375
1 . Bij eigendonwovergallg van ècn tcvoren vcrvracht: al dan niet tc|ekstmand.
schip op een derde volgt deze in alle rechten cn vcq|liclltiltgctl van dc verwuchtcr op.
die nothtans na|t de nieuwe eigenaar aan de overeenko|t gebonden blîjft.
2. Rtchten en velplichtingen die vôôr de eigendonwovergang opeisbaar zijn geworden. gaan op de dcrde niet over.
Artikel 377
In deze titel wordt onder veneerovereenko|t onder cognossement verstaan de
verveerovereenko|t neergeltgd in een cognossement dan wel enig soolgelijk document dat een titel vormt voor het vervoer van zâen okcr zee; eveneens wordt eronder
Rrstaan de vervoerovereenko|t, neergelegd in een cognossement of soodgelijk
document als genoemd, dat is u|tgegeven uit hoofde van een chanelmanij, van het ogenblik atl wmarop dit cognossement of soongelijk document de verhouding tussen de kervoerder en de houder van het cognossement beheerst.
Artikel 378
Dc vervoerder level't tcn vcr|oer ontvangen zaken ter bestemming af in de stàat,
waarin hij hctl hceft ontvangcn.
Artikcl 379
Onve|illderd alïikcl 378, vervoert de vcrvoerder ten vervoer ontvangcn zaken
zondcr N'cl'll'agillg.
Artikel 380
l . 111 geval van tijdbe|achting geeft de velx'achtcr de kapitein opdracht binnen
de grenzen, door de overeenko|t gestrld de orders van de bevrachter op te volgelï. De
verwachter staat er voor in dat de kapitein de hem gegevec opdracht nakomt.
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2. De bçvrachter stm'tt er voor in dat het schip de plekken of plnntsen wnnrheen
hij het ter inlading, Iossing of anderszins op grond van het eerste lid beveelt te gaan, veilig hn |reiken. innemen en verlaten. lndien deze plekken of plaatsen blijken niet aan
deze vereisten te voldoen, is de bevrachter slechts in zoverre niet aansprakelijk, als de
kapitein. door de hem gegeven orders op te volgen, onredeljk handelde.
3. OnN'eménderd artikel 46 l wordt de bevrachter mede verlltmdcn door en kan
hj rechten ontlenen nnn een rechtshandeling die de kapitein ingevolge het eelste lid verricht. Onder rechtshandeling is hier het in ontvangst nelnen van een verklaring begrepen.
Artikel 38 l
1. |nder een vcrvoerovereenkon|t onder cognosse|ent |vendt de vervoerdcr
vôôr en bij de aanvang van de reis redelijke zorg aaa voor:
a. het zeewaardig maken van het schip;
17. het |hoorlijk bemannen, uitrustcn en bevoo|aden van het schip;
c. het geschikt maken en in goede staat brengen van de ruimcn koel- en wieskamers en alle andere delen van het schip waarin zaken worden geladen oln deze
daarin te bergen, te vervoeren en goed te houden.
2. Onder een ve|oerovereenko|t onder cognosse|nt is de vervoerder bchoudens de artikelen 383. 388, 4 14. vierde lid, en 423. veœlicht de zaken behoorlijk en
zorgvuldig te laden te bchandeltn te stuwen te vervoeren te bewaren te verzorgen en
te lossen.
Artikel 382
l . Nielig is ieder bcdillg in ecn velvoerov'elrenko|t ollder coglltlssemelll.
wm'lrdot:r de vervoerder of het schig wordt onthrven van |sprakelil'klleid voor verlies
of beschadiging van of met betrekklng tot zaken, voonvloeiende uit nalatigheid. schuld
of tekonkoming in het voldoen aan de veplichtingen in de artikelen 38 l . 399, 4 1 l . 4 1 4.
ecrste lid. 492. 493, of in artikel l 7 I 2 voorzien, of waardoor deze aanspl'ak'elijkhcid
lnocht worden j'el|tillderd op andere wijze dan il! deze afdeling of in de artikelcn 36 1
t()t (|îl fyll)t ëi ()t| i| $,t)(1l'|i|I1. 1:, (:11 lll|tlill|. lêl'||llt (,I1| llt:t %$r(,l1k' (1 te llil |<' t:I'iI1!; ()1) hrl'tllltl |?:tr1 tttll)
à: k:|I$1t|I1 |'()l')!(2 |' |rillà; :1:111 (1|) $!t)t'|!() lzftlttr k:(3Il!t (|1' ttll: lllltltll' ltt|tlill| $,:11, tltll'|t tllij 1|. () |tt'tt |.' Stillàl î|'k|l'tlt :1:1Itj;|111|1'| t :l1| ttl |liJ'll tr|lllltlï|t t lzll|ill| (| tl () 5/ tl1'$! () (:l't1 ï) | h?lll1 zriJ'll lllll1|1)l'1à| t:lij S|llçritl t (: tllltll| 11-|, rl.
:1. ||i|ltt| l;tr rl |t:ïlllltl| llllt (ltrl'|t (t litl i| () (,11 lll|qlill| llI| tl:tll| tAtl tltltlltl t; t:ltlit;, Iïlit| 11(,1
t'letreft:
a. ccn geoorloofd bcding omtrcnt avalij-gl'ussc',
b. Ievmlde dicren'
c. zaken die fcitelijk op het dek worden vervoet'd mits deze in hct cogllosselllel|!
als deklading zij|l opgegeven.
Al-tikel 383
l . Onder een vervoel'ovel'eenk'onwt onder cognossement is noch de vervoet'der.
noch het schip aansprakelijk voor verliczen of schaden, voongevloeid of ontstaan tlit
onzçekv'aal'diglleid. tcnzij deze is te wijten aan gebrek aan redelijke zorg aan de zijde van

0

0

Pagina 33 Alkolldigillgsblad van Aruba 2001 no. 87
de vervoerder als genoemd in artikel 38 l eerste lid. Telkens als N'erlies of schade is ont1
staan uit ollzee|vaardigheid. rust de bewljslast ten aanzien van het aangewend zjn van
de redelijkq zorg op de vervoerdqr of op iedere andere persoon die mocht beweren
krachtens dlt artikel van aanspokeljkheid te zijn onthevetl.
2. Onder een vel'voerovereenko|t al daq niet onder cognosselnent is noch de *
vervoerder noch het schip |nsprakelijk voor verhes of schade ontstaan of voongevloeid
uit:
a. een handeling. onachtz|heid of llalatigheid van de kapitein een ander Iid van
de bemmning, de loods of olïdergescllikten van de vervoerdel', gepleegd bij de
navigatie of de |handeling van het schipk
b. brand, tenzij veroor|akt door de persoonlijke sclluld van de N'el.voet'del''.
(:. I)t| |ltl'|tl, ()I!1)|il|I1 tlll t|llé;t| Nrllllt|ll hlk!l! tlçl hr|)çl $) | lllttltrl'| t|tt |.:k|l'|Alïl'| %b' Itttl |(::)k
(1. (:t)11 rlllttl tII'1;(:t|t11'||;
tr. te ()1.1k: h;|11 ttl) tl t|litlj|tt tl;
f. een daad van vijanden van de staatk
g. aanhouding of |atl'egelen van hogerhand of gerechtelijk beslagk
11. nltlatl'egelen van pt|al'antaine;
i. te ttll llktllkl|lill| klt ç|t|ll Itlïlltt t|ll rlkll| tlt| kîl|ttzll|| r te 1- |i||ll|ïltl' tit| | |r:ï1ê tt|l 1)1' h? :111 l1t1k1
agellt of vellegeltqvool'diyer;
j, vverkstakingen of uitslultingen of stilstand of |lemmering van de arbeid. ten
gevolge vall wclke oorzaak dan ook, hetzj gedeeltelijk hetzll geheel;
k. oproer of onlustenk
1. redding of poging tot redding van Il|ellsenlesens of goederen op zee;
111. verlies aan volume of gewicht of enig ander verlies, ot- enige andere schade, ontstaan uit een verborgen gebrek, de bijzondere aard of een eigen gebrek van de
zaak;
n. onvoldoende vemakking;
o. onvoldoende of gebrekkige merkell'
p. verborgen gebreken die ondanks een redelijke zorg niet te ontdckken Nvarenk
q. enige andere oorzaak, niet vtlortgevloeid uit de persoonlijke schuld van de: vervoerder. noch pit schuld of nalittigheid van zijn agenten of ontlergescltikten.
waarbij de llewljsl|t rust op degene die zich op deze ontheffing beroept. en het
aan heln staat aan te tonen. dat noch zijn l|elsoonlijke schtlld. noch de nalatig11 (|itl (' | | (:l!t1l(l A!1tIl zrijll tïtitllïl trll te | t'tltlttl'||| tll|ilk t t|l! 1!t: ttli llij er tltll'll Er t:I1 t () t ll|,t hp()I'lit:| t'l' te te |(;I1:!tl|.
3. Ollder eell vel'voerove|'eeltkolmt onder ctAynossellletlt is de afzender niet aansprakelijk voor doof de vervoerder of het schlp geleden verliezen of schaden,
vollllges'loeid of olïtstaan uit Nvelkq oorzaak dan ook zonder dat er is een handeling,
!
schuld of nalatiglleid van hem. van zljn agenten of van zljn ondergeschikten.
4. Generlei afwijking van de koers tot redding of poging tot redding van mensenlevens of goederen op ze! en generlei redelijke afwijking van de koers wordt |schouwd
als een schending van enlge vervoeroveleenko|t en de vervoerder is niet aansprakeljk
voor enig verlies of enige schade, daardoor onlstaan.
5. Het staat de afzender vrj aallsprakeljkheid aan te tonen voor verlies of schade. ontstaan of voolAgevloeid uit de schuld van de vervoerder zelf of de schuld van zijn
o|ldel.gesclkikten, niet bestaande uit een Imndeling, onaclltzaamheid of nalatigheid als
bedoeld in het tweede lid. onderdeel a.
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Anikel 384
flet staat de vervoerder vrj geheel of gedeelteljk afstand te doen van zijn uit de
in artikel 382. eerste lid, genoemde artikelen of uit de artikelen 383. 388, 4 14t vierde Iid,
of 423 voodvloeiende rechten en ontheëngen van a|sprAeljkheid of zijn uit deze
mikelen voortvloeiende |spmkeldkheden en v|liclltingen te ver|erd|ens mits in
geval van een veaperovere|ko|t onder cognosse|nt deze afstand of deze
ve|eerde|ng blijkt mt het aan de arzender afgegeven cognoss|nl.
Artikel 385
Onve|inderd artikel 382, eerste lid, is een beding als daar bedoeld, geldig, indien het betreti zaken die door hun karakter of gesteldl|eid een bijzondel'e overeenko|t
reclll|.ltkll'diyen, etl welker vervoer moet gescllieden onder (lllwtadighedell or op voorwnnrden, dle een bjzondere overeenk-o|t rechtvaardigen. Het hier lpaalde geldl echter slechts, ingeval voor het vervoer van deze zaken geen cognossement. doch een blijlk' (:I!| âri|l, t:| |tl|l.tlill||ll |)11 ||I.lllt|ytl|lllttlll' tltl |lllll|llt i| :||titrli te l!t)l1, te 11 11 (: t Ilit,t llt)t |t|j| t|trl,
|||s|ll| lI:tr1 tl|l|l|î|i||, h! te || |ll||jlt te (j jit:ltrli|llll|i| 3/:111 t|t|ll à; te !h!t)I1(, 1|:111(1 trl| ||l'l'i|lltill|.
Onve|inderd artikel 382, eerste lid, staat het de vervo|der en de afzender vrij
in een vervoerovereenko|t enig beding, enige voo-aarde, enig vool'behoud of enige
onthefsng op te nemen met |trekking tot de veplichtingen en ||prakelijkheden van
de vewoerder of het schip voor het verlles of de scbaden, opgekomen aan de zaken, of
|trefende hun |waring. verzorging of |handeling vôôr het laden in en na het lossen
uit hel over zee veaoerende schip.
Artikel 387
Voor zover de velwoerdel' aansprakelijk is wegens niet nakomen van de op hem
uit hoofde van de artikelen 378 en 379 rustende vepliclltingen, heeft de afzender geen
ander recht dan betaling van de in artikel 388 bedoelde of de met toep|sing van artikel
384 o|'ereeltgekomen bedragen te vorderen.
Artikel 388
l . Tenzij de aard en de waarde van zaken zjn opgegeven door de afzender voor
hun inlading en deze opgave in het cognossement, indien dit is afgegeven, is opgenomen, is noch de vervoe|'der noch het schip in enig geval aansprakelijk voor enig verlies
van of enige schade aan de zaken of met |trekking tot deze voor een bedrag hoger dan
de tegenwaal'de van 666,67 rekeneenheden per collo of eenheid. dan wel twee rekerzenheden per kilogram b|togevviçht der verloren gegane of |schadigde zaken. waarbij het
hoogsle dezer bedragen in mmnyrking wordt genomen.
2. Het totale verschuldlgde bedrag wordt berekend met inaçhtneming van de
waarde die zaken als de ten vervoer ontvangene zouden hebben gehad zoals, ten tijde
wâarop en ler plaatse waar. zij zijn afgelevel'd of zj hadden moeten zijn afgelevel'd. De
in dit lid bedoelde waarde wordt berekend naar de koers op de goederenbeurs of indien
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er geen dergelijke koers is. naar de gangbare |rktwaarde of, indien ook deze ontbreekt,
naar de normale waarde van zaken van dezelfde aard en hoed|igheid.
3. Ingeval een laadkist. een laadbord of dergllijk venocgerei is gebezigd om
zaken bijecn te brengen, wordt iedere collo of eenheld. die volgens vel|elding in het
cognossement in dat vervoergerei is verpakt, beschouwd al een collo of eenheid als
bedoeld in het eerste lid. Behalve in het gcval. hiervoor o|chreven. wordt dit vervoergerei als een collo of eenhlid beschouwd.
4. De rekeneenheld. bedoeld in het eerste lid. is het bjzondere trekkingsrecht
zoals dat is omschreven door het Intepationale Monetaire Fonds, De bedragen. bedeeld
in het cerste lid. worden omgerekend In Arubaans geld naaf de koers van de dag waarop
de betaling wordt verricht. De waarde van het Arubaans geld uîtgedrukt in bijzonderc
trekkinprechten, wordt berekend volgens de w|deùnpmethode die door het lnternationale Monetaire Fonds op de dag van emrekening wordt toegepast voor zijn eigen verrichtingen en transacti|.
5. Noch de vervoerder noch het schip kan zijn |nsprAelijklyeid met een beroep
op dit artikel of artikel 4 I 4. vierde lid, beperken. indien bewezen is dat de schade is ontstaan uit een handeling of nalatel) van de ve|oerder, geschied hetzj met het opzet schade te veroor|en, hetzj roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarscllijnlijk
uit zou voo|vloeien.
6. Bij overeenko|t tussen de vervoerder. de kapitein of de agent van de vervoerder enerzjds en de afzender anderzijds mogen andere |imum|dragen dan die
Ndoeld in het eerste lid worden bepaald mit! deze Gdragen in geval varl een vervoerovereenko|t onder cognossement niet lager zljn dan de in het eerste lid bedoelde.
7. Noch de ve|oerder, noch bet schip is in enig geval nnnsprakelijk voor verlies
of schade van of om zaken of met betrekking tot deze. indien aard of waarde da:u'van
door de afzender opzettelijk verkeerdeldk is opgegeven en, indien een cognossemcnt is
afgegcven, daarin v'el'keerdelëk is opgenomen.
Artikel 389
Indien met betrekking tot een zaak hulploon. een bijdrage in avarij-grosse of een
schadevel'goeding ui! hoofde van artikel 488 is verschuldigd, wordt deze |ngemerkt als
een svaardcve|indering van die zaak.
Artikel 39()
I . De tijd- of reisbewachtcr is bcvoegd de ovrreenko|t op te zeggen, ingeval
hem door de vcrwuchter is meegedeeld dat het schip niet op de overeengekomcll plaats
of tdd tc zjner |schikking is orzal kunnen zijn
J
2. Hij kan deze |vocgdhrid slecllts ultoefenen door binnen een rcdclijkc. nict
mcer dan 48 uur durende. termjn na ontvangst van de mededeling het in het vijfde lid
Ixdoeld bericht te veczenden.
3. Indien bij gebreke van de ontvangst van een mededeling als bedoeld in het
eerste lid, het de bevrachter uit anderen hoofde bekend is dat het schip niet op de overeengekomen plaats of tijd te zijner lscbikking is of kan zijn. is hj. zonder dat enige
ingebrek|telling is vereist bevoegd de overeenko|t op te zeggen, doch slechts binnen
een redelijke. niet meer dan 48 uur durendt tel-mijn nadat hem dit bekend is geworden.
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Geliike bevoegdheid komt hem toe. indien hem na ontvangst vac een mededeling als
bedoeld in het eerste lid. uit anderen hoofde bekend wordt dat het schip op grond van
andere o|t|digheden dart die de verwachter tot ziin mededeling brachtcn, niet op de
overeengekomen plaats of tljll te ziiner bescllikking is of kan zijn.
4. De in dit artikel bedoelde tcmùjn wordt geschorst op dfe zatel'dagen, zondagen en plmAtselijke feest|gen, waafop ten kantore van de bevrachter niet wordt gewerkt.
5. De opzegging geschiedt door telegram of bericht per telex of telefa,x of door
enig ander spocdbericht waarvan de ontvangst duidelijk aantoonbaar is, en de overeenkonwt cindigt op het ogcnblik van ontvangst daa'van.
Anikel 391
De afzender vergoedt dc ve|'|'tnerdel' de schadc die dcze lijdt, doordat de ovcrecngcku|nlell zaketl. door wélke oorzaak dan ook. niet op de ovel'eengektlnlell plaats cll
tijd tc zijner lschikking zijn.
Artikel 392
l . Alvorens zaken ter bescllik'killg van dc vervocrdcr zjn gesteld is de afàellder
bcvocgd de os'et'eenk'oltwt op te zeggen.
2, Zijn bij het s'crstrijken van dc tijd waarbinnen de zaken ter bcscllikk ing van dc
vervoerder moeten zijn gesteld, verlengd nlet de ovel'ligtijd, door Avelke oorzaak dan
ook. in het geheel gcen zaken ter bescllikk'ing van de vervoerdcl'. dan is deze. zonder dal
cnige illgetnl'ekcstellillg is vereist, bevoegd dc ovel'ecnkonzst op tc zcygcn.
3 . Zijn bij hct vcrstrjken :.:111 de is! hct twcede lid bedoelde tjd. door Nvelke oorzaak dan ook de o|.el.eengekomen zaken slechts gedeeltclijk' ter bescllikking van de ver:
voerder. dan Is deze. zonder dat enige iklgebl'ekestelling is vereist. bevoegd de o'verektnkonut op te zeggen. dan wel de reis te unvaarden.
4. De opzegging geschiedt door telegram bericht per telex of telefax of door
?
ellig ant'lfztl' slntnetlt|el'icllt N'vaarvan de olltvangst duldelijk llllllltltRllbllal' is, cl) dc ovcreellk t'u't'kq;! eindigt op het ogellblik vall ontval|gst daarvall, docl'l I'Iiet vool' Iossil'tg :,al'1 de zaken .
l . 111 j; (: |'l11 %':ïI1 r f|i|l)t| ||||llti| à; t!:t)! %.:1:)l'|t tltl ||l'||'||1!t ftl' t (,!;(|11 i!t| $: |l'll|i|| tt|llill!i
. i ' d bevrachter heeft te vorderen op diens verlangen de reis nlet een gevoor w at 1: j & an e
dcelte der ovcreellgckon|en zaken. De ||n'acbter vergoedt de s'el'u'achtel' de dientengcvolge gclcdcn schadc.
2. IJe s'el's'l'klclltel' is bevocgd in plaats van de onttll'ckende zakcll allderc aal! te
neinen. Hij is niet gcllouden de vracht die hij voor hct vervoer van deze zaken ontvalgt.
nwt de bcvrachter te s'eln'ek'enel). behalve voor zovcr hij zijnerziji van de bevrachter
vcrgoeding van door hem gelcdcn schade hecû gcïnd of gevorderd.
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aj-yjkej :$()4
l , De afzender is velplicht de vervoerder omtren! de zaken, alsmede omtrent de
bellal|delillg daarvan tijdig al die opgaven te doen, waartoe hij in staat is of behoort te
zijn, en waarvan hij weet of behoort te Nveten dat zij voor de vervoerder van belang zjn,
tenzij hj mag m-mnemtrl dat de verçoerder deze gegevens kent.
2. De velwoerder is niet gehouden, doch wel gerechtigd te onderzoeken, of de
hem gedane opgaven juist en volledig zijn,
3. Is bij het verstùjken van de tijd waarbinnen de zaken ter beschikking van de
vervoerder Inoeten zijn gesteld door welke oorzaak dan ook, niet of slechts gedeelteljk
voldaan aan de in het eerste Iid genoemde veplichting van de afzender. dan is. behalve
ilï lle! geval van tijdbe|n'achtillg, at-tikel 392, tweedc, derde, vierde en vijfde lid, van
oq'el'eenkoT|tige toep|sing.
Artikcl 395
l 1| te :1 ft|s|ll'tl|l' |'t:l'!;t) te tlt tl (: |.()l'|r() t|l'li t:I' (ltl | |I1:1 (Itl klitl tlt| Er te lij tlt, tltlt|l'|llt. tttlt|l'
sN't)Iù2 te tl|dI'|tttl| tl:kl1 te te |'. Ilik:t l1k!:|I' llttlltlI'|ll :!l1I1&$r te k|i!i |ri|ly tlkr kltàt: tlïllt:llt ttl! (:11 illli|lltsll||ll.
die van de zijde van de atkender vereist zijn voor het vervoer, dan wel ter voldoening
aan voor de atlevering van de zaken te vervullen dotmne- en andere fo|aliteiten.
2. De vervoerder wendt redelijke zorg aan dat de documenten die in zijn handen
zijn gesteld, niet verloren gaan of onjuist worden behandeld. Een door hem ter zake versclltlltiiyde scllllt|evel'goedlltg zal die vel'sclltlldigd uil hoofde van de allikelen 387, 388
en 389 111 geval van verlies van de zaken, niet ovel'scllùjden.
3. Al-tikel 395, derde Iid is van toep|sing.
4. Zijn bij het verstril'ken van de tijd waarbinnen de in het eerste Iid bedoelde
documenten en inliclltingen aanwezig moeten zijn. deze. door welke oorzaak dac ook
niet naar behoren aanweziy, dan is, bebalve in het geval van tijd|wacllting. artikel 392.
tweede, derde. vierde en vnfde lid van overeenko|tige toep|sing.
Artikel 396
1 . Indien N'thôr of bij de aanbieding van de zaken aan de vervoerder o|talldigheden aan de zijde van een der pallijen zich ortdoen of nmtr voren komen, die haar weder4:014 ij bij llt:t sltliïcn v:1ll de (lvcrecllkt|lzlst nlet behocfdc tc kcnllcn. tloch die. indien zij
llaar wel bekcltd waren gewecst, redclëkelavijs voor llaar grond lïaddel! opgeleverd tlc
vet's'chel'oq.el'eellkoltwt niet of op andere voolavam'den nnn te gaan. is deze vsedelpalll
bevoegd de os'ereellkollut op te zeggen.
2. De opzegying geschiedt door telegram, bcricht per teltx of telcfax of door
ellig ander slnt|edbe|'lcllt, waarvan de ontvangst duidelijk aantoonbaal' is en de overetulkontst eilldigt op llet ogenblik van olltvallgsy daarvan.
3. Naar maatstaven van redelijklleid en billjkheid vergoeden pkulijen na opzeggillg der overeenko|t elkaar de daardoor gcleden schade.
Allikel 397
l . De afzender is verplicht de vervoerder de schade te vergoeden, die mateliaal
dat hij deze ter beschikking stelde. of zaken die deze ten vervoer ontving dan wel de
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|handeling daarvan de vervoerder lrokkenden, behalve voor zover deze schade is veroorzaakl door een o|t|digheid die een zorgvuldig afzender van de ten vervoer ontmngen zaken niet hee| kunnen velméjden, en waarvan zulk een afzender de gevolgen
niet heeft kunnen verhinderen.
2. Dit artikel Iaat de anikelen 383, derde lid, 398 en 423, alsmede de bepalingen
IIOPCRS ||'aùj-grogse Onverlet.
Artikel 398
,1 . Ten vervoer ontvanqen zaken die een zorgvuldig vervoerder indien llij gewet (:11 ârtl al ll|ll||ll tl :tl ||ij 1,:: 11 tl 11 jllilllt ,/:1I1j;| tll t|lllillli ja te ,?;t:l| irtl tll| t|jl ;: tllllyt:' 1) t) à)1(: ô!t:1.|I!, rllt)t
hv4 ooy daarop niet len vervoer zou hebben willen ontvangen, mogen door hem op ieder
ogenbllk en op iedere plaats worden gelost. velmietigd, dan wel op andere wijze onschadelijk genmakt. 'I'el) aanzien van ten vervoer ontvangel, 'z'.lkell waal-van de vervoerder de
gestlal'lijklleid heeû gekend, geldt hetzelfde, doch slechls dan, ingeval zij onnliddellqk
tlt'eigelltf gewtar l|l|level'ell. De vervllel'tlrl' is ter zake geen enkele sclllïdevel'gtëetlillg verselluldigd en de atàender is llllnsl|rkïkeljk voor alle kosten en schadel|, voor de vervoertlslt' ç'lttll't |ltl|i|lltt| tlit (lt: :,ëlî)l)i|(IiT!| t (:11 3|(:1'|,4) t:!., llit I1t:l 5/ (:I.h|() t: r () | tiit tltt I)1:1tltI'|||l|!y
er (,11*
2. Door het treftkn van de in het eerste Iid bedoelde nmatregel eindigt de overeenkontst met betrekking tot de daar bedoelde zaken, doch, indien deze alsnog worden
gelost! eerst na deze lossing. De vervoerder verwittigt zo mogelijk de afkender. degene
aan wle de zaken moeten worden afgeleverd. en degene man wie hij volgens de bepalingen van een mogelijke-îjs afgegeven cognossement bericht van almkorrtqt van het
sçlûp moet zenden. Dit Iid is niet van toepassing met betrekking tot zaken die de ver|'oerder na het treff'en van de in het eerste lid bedoelde maatregel alsnog naar hun besternming vervoert.
3. Indien zaken na beëindiging van de overeenko|t alsnog in feite worden afgeIeverd, wordt vennoed dat Zj zich op het ogenblik van beëindiging van de overeenkon'st |vonden in de staat waaric zij tkiteljk zijn afgeleverd; worden zij nlet afgeleverd, dan wordt vennoed dat zij op het ogenblik van beëindiging van de overeenko|t
verloren zijn gegaan.
4. Indien de afàender na feitelijke aflevering een zaak niet naar haar bestemming
vervoel-t. wordt het verschil tussen de waarden ter bestemming en ter plaatse van de aflevering. bedoeld in al-tikel 388, lweede lid. tweede volzin, aangemerkt als waardevermindering van die zaak. Vervoen de afzender eeg zaak na de tèiteljke aflevering alsnog
naar haar |stemming, dan worden de kosten die hij te dien eînde maakt, aangemerkt als
waardeve|illdering van die zaak.
5. Op de feiteljke aflevering j het tussen partijen overeengekonlene, alsmede
het in deze afdeling nopens de afleverlng van zaken bepaalde van toep|sing. rrïet dien
versyande dat deze tkitelijke aflevering niet op grond van de eelste zin van het eerste lid
of op grond van artikel 484, tweede lid, de vracht verschuldigd doet zijn. De allikelen
490 en 49 l zijn van overeenko|tige toep|sing.
6. Dit anikel laat al'tikel 423, alsmede de |palingen nopens avarj-gl'osse onverlet.
7. Nietig is ieder beding waarbij van het eerste lid wordt afgeweken.
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Al-tikel 399
l . Na de zaken ontvangen en aangenomen te hebben geeft de vervoerder de kapitein of de agent van de vervoerder op verlangen van de afzender aan deze een cognossement aâ dat onder meer venueldt:
a. de voomaamqte voor identiscatie van de zaken nodige merken, zoals deze,
voordat de irtlading van deze zaken is begonnen, door de afzendcr schri|elijk
zijn opgegeven. |nits deze merken zijn gestempeld of anderszins duidelijk zijn
aallgebracllt op de onverpakte zaken of op dc kisten of N'el'pakkillgen, die de zaken inhouden, en wel zodallig, dat zij in nornmle ontstandigheden tot ltet eindc
van de reis leesbaar zullen bljven:
of hct aantal dcr colli S'àf hct sttlklal. èf dc lltAcvccllleid S'àt- llct ycwicllt. al lmar
gclallg dcr (lllwtallöigllcdel! zoals ztllks door de alkcndcr sclll'i|tclijk is opà:iegcven;
c. de uiterljk zichtbare staat en gesteldheid tler zaken;
nxt dien verstande dat gecn vervoerdel'. kapiteitl of agent van dc vcrvocrder vemlicht
zal zijly in het cogllosselnent mcrkcn aantal hoeveclllrid of gewicllt op te gevcn of te
Iloclncn waarvan hij redelijke grontlell hecf't tc vcrn|oeden dat zij lliet nauwkcurig de in
Nvel'kelijkllcid door llcnl ontvaT|gcn zakell wccrgcvcn, of tot llct tutttsttll Nvaarvall llij gecl!
rcdelijke gelegenheid heeû gehad. De vervoerder wordt steeds vcrmoed gcen redelijke
gclegellheid te hebben gellad de llocveellzeid en het gewicht van gestorte of gepomptc
zakcn te toetsen.
2. Als de zaken ingcladen zjn, zal het cognossemellt dat de vcl'voerder. kapitein
of agent van de vervoerder aan de afzender afgeeû. indien deze dit verlangt, de N'errnelding ''geladen'' |vatten. mits de afzender. irtdien hij vooraf enig op die zaken rechtgevend document heeft 'olltvangen, dit tegen afgifte van htt ''gtladen'' cognosselnent teruggeeû. De vervoerder, kapitein of ageltt van de vervocrder heeft eveneens het recht in de
laadhaven op het oorspronkelijk alkegcven document de naam van het schip of van dc
schepen aan boord waarvan de zakell werden geladen en de datum of de data van inlading aan te tekenen in wclk geval het aldus aangevulde doculnent, mits inhoudende de
in dit al-tikel vermelde bijzondel.lleden. als een ''geladen''-cognossement in dc zin van dit
artikel wordt beschouwd.
Artikcl 4 1 0
Dc afzcnder wordt gcacllt ten bclloev'c van de vcrvoerder in te staan voor de
jtlistlleid op het ogellblik van de in ontvallgstnelnillg van de door hem opgegevcn Inerkcn. gctal lloevcellleitl en gcwichtk Ilij zal de vcrvoerdcr sclladcltlos stellcn voor allc
verliezcn, schaden cll kosten olltstaan ten gevolgc van onjtlistllcdel) ill dc opgave vall
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deze bijzondel'hedell. Het recht van de vervoerder op dergelijke sclladeltxosstelling beperkt il) genen dele zjn tlanspl.akelçklleid en zîjn |'elbintenissell, zoals zij uit de ver|'t|ertAqeleeltkonst vooqs'loeien tegenover elke andere persoon dan de afzender.
Allikel 4 l 2
l . He: cognossement wordt gedateerd en door de vervoerder ondellekend en vermeld! de v't|onNraarden wmarop het vervoer jllaatsv'indt alsmede de plaats waar en de
persoon aan wie de zaken rnoeten worden afgeleverd. Deze wordt ter keuze van de af|rt|tttl||. :1:!t1t; tr!i t| N't, r| Iltll irij |'ij 1t :ll)1ç, te | :tI: te trl't| fttlll tlllitlirl t;. klt,t |rij êtl| klltittl' A!:1I: (1 te klfl!t| rï tl t|I' te 1* |'1111 te trll tllltl tr1'. lltzt hri|' :l1| lt) tllltltt|.
a-.. (|tt trlllk'|l| N|lltlrtl te rl ''Jtk1I1 t)I'tl|l''' %|'|tl'tl|l1 ïj tzkllrl|t tl' (: te |tltll' |kll! tltl :kl|r|I1|l|I' :|:|13 ! te
à; te |.t,l1..
zhkl'lilk tll -1 l .!
1 . Tegel|bes|ijs tegen het cognosselnen! wordt nieî toegelaten indien llet is overgetlragel) aan een derde te goeder trouw',
2. lndien in het cognosser|llt de clausule: ''inhoud lloetlalliglleid aantal gewicht of maat onbekend'' of enige andere clausule van dergeljke strekking is opgenomen, 'binden zodaniqe in het cognossement voorkomende ve|eldingen omtrent de zaken de vervoerder nlet tenzij bewezen Brordl dat hij de inhoud of de hoedalligheid der
zaken lleeft gekend of had behoren te kennen of dat de zaken hem toegeteld toegewogen of toegemelen zijn.
3 . Eel) cogtlosselllent dat de uiterlijk zichtbare staat op gesteldlleid van de zaak
nie! vel-meldt leverî behoudens tegenbek|'ijs dat ook jegens eel! derde mogelijk is een
N'ennoeden op dat de vervoerder die zaak A'otar zover uilerlijk zichtbaar in goede staat of
gcs|eldllcid lltteli ontvangcn.
4. De in het cogllossement opgenomen opgave, bedoeld in al-tikel 388 eerste lid
schcpl, behotldens tegenbesvil's een vennoedell doch billdt niet de vtrvoerder die haar
kal't llet|vislell.
Al ikel 4 1 5

0

0

Pagil|a 4 l Aoolldigingsblad van Arslba 200 I I1t). 87
Artikel 4 l 6
Een cognossement aan order wordt geleverd op de wijze als aangegeven in titel
4. afdeling 2. van Boek 3.
Artikel 41 7
Levering van het cognossclncnt vôôr de aflevering van de daarin vel-melde zakell
door de vervoerder geldt als levering van die zaken.
Artikel 41 8
I . 111 éj te 3':|l |'ftl: l'lri| t|-|l|l|lltil|| i| (1 te t)t| hp | ;k |llt (21. ||I'|li|11t te te I)It) $: |':t1! il|l||ilt| |11
1(7 ||illjl tij (li!i fîkzll tt| ||pij irtr r).
:!. I li| lz|t) (|1 tltï:ïl't |> (: |llllsNij 7r(2l1 () (:11 ëtirt|rlli| (llij $: (t 131() |: tliil l ttI'|l tllttl te | I)iI1I3t'I1 I't) |ltllij |ï (: tijtl l|lr|trlli| l):l:ïl' i|. sh/ iltlr llt:t | tillil) h? triliàr ;::lrl 1:t)l1t|Il. Iih;!l |II, llttltrl, (1 | ltï|| tlll, t'Il
Nvaarvandlmn hct veilig kan vcl4rek'k'ell.
3. Indien de bevrachter niet aan deze velplichting voldoet of de beNTacllters. als
er meer zijn, niet eenstemnég zijn in de aan|vil'zing. is de vervachter zonder dat elligc
aanmaning is vereist. vcfplicht zelf de plck van inlading ot-lossing aan te wijzen.
4. ljldicn de bcvrachter meer dan éin plek nnnwijst geldt dc tijd. nodig voor llct
verhalen. als gcbruikte lnnd- of lostijd. Dc kosten van verhalea zijn voor rtkening van
de bew'acllter.
5. De bevrachter staat er voor in dat het schip op de plek die hij op grond van het
eerste lid ter inlading of lossing aanwijst, vcilig kan komen, liggcn. ladcn of Iosscn ell
damwandaan vcilig kan vcrtrekkcn. lndimt dcze plek blijkt nict aan dcze vereisten te :.01doen, is de |vrachtcr slechts in zovctz'e niet aansprakelijk'. als de kapitein. door de llell!
gegevcn aallwjzing op tc volgcn. tAlll'cdelijk' handcldc.
Altikcl 42t)
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Artikel 422
l . Voor zm'er de veaoerder vcrpliçht is tot laden, doet hij zulks in de overeengekomen laadtijd.
2. Voor zover de afzender verplicht is tot Iaden of stuwen, staat bij er voor in dat
alks in de overeengekomen laadtijd geschiedt.
3. Werd geen laadtijd v|tgesteld, dan behoort de inlading te geschieden, zo snel
als ter plekke voor een schip als het belrokken schip gebl|ikeljk of redelijk is.
4. Begaalt de vervoerovereenkonwt ovel'liggcld, doch niet de overligtijd, dan
wordt deze tild v|tgesteld op acht opeenvolgellde etmalen of indien op de ligplek een
ander aantal redeliik osgebruikelijk ù. 01) dit aantal.
5 . De wettelijke bcpalingen omtrent |etebedillgen zijn nieî van toeplssing op
ïxldil|gen met belrekking tot (lverliggcld.
6. Schtlldellal'cll van ovcrliggcld cn ccn Inogeljkel|ijs uit hoolïlc van llet tweede lid N'ersclluldigde sclladevel'goeding zjn tot betaling daarvan hoofdeljk verbunden.
Artikel 423
l . Onder een v'ervoel'overcellk'o|lkst ondcr cogllossen:elll mogcn zaken van ontvlambare. explosieve of gev|rlijke aard, tot de inlading waarvan de vervoel'der, de kapitein of de agent van de vervoerder geen toestem|ny zou hcbben gr|cven, indien bij
de aard of de gesteldheid dnarvan had gekend, te allen tljde voor de lossjng door de vervoerder op iedere plaats worden gelost of vernietigd of onschadelijk gemaakt zonder
scllades'eryoeding. De afzender van dcze zaken is aansprak-elijk voor allc schade cn 011kostell. nvddellijk of ollmiddelljk vool'tgcvloeid of ontstaan uit hct inladcl) daarvan.
2. Indien onder een vervoerovel'eenko|t ondcr cognossement cnige zaak als
bedoeld in hct eerste lid. ingeladen met voorkennis en toestenlming van de vervoerder.
ecn gcvaar wordt voor llet schip ol'de lading mag zij evc|lzo door dc vervoerder worden
!;f)l(.) |l te l ||l|i|t il;tl te | ()I)| (;I1l1tl (|li| 1.' àiltrll|ll|t itt|lltl|l' t|llië|tr |lT!)|I)|l!| (llij ||lltritl |':1I1 tltl |.(|1.|'t)()I'tl|l'. l t|llprij |.:) :)1' kls/lll'i| - 14 |tl|| () illtlit|ll (lllêlI| t) (: àiI't)lltl|l! lll||t :k:1I1. .
Artikel 424
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Al-tikel 425
1 . 111 geval van tijd- of reisbeN'l'aclltillg is ieder der pallijen, néts zîj dit zo spoedig lnogelijk doet, bevoegd de ovel'eellkçlllwt gehecl of' ntet betrekking tot een gedeelte
der zaken op te zeggen. indien het schip, zonder dat he! vergaan is, zodanig beschadigd
blijkt le zijn, dat het jchip het herstel. nodig voor de uitvoerins van de overeenko|t,
niet waard is. of dat dlt herstel binnen redelijke tijd niet mqgelijk ls.
2. De reis|uachtel' komt de hem ill het eel'ste Ild toegekende bes'oegdheid ten
aanzien van reetts aan boord ontvangen zaken niet toe. indien de vel'vT|htel', zodra henl
dil redelijkelavijs mogelijk wœq. heeft N'erklaard dat hij deze zaken. zij het niet in het bevrachte schip, ondanks de lëindiging van de overeetlko|t naar hun bestemming zal
vervoeren; zulk vervoer wordt vermoed op grond van de oorspl'onkelijke ovel'eeïlktlllut
plaats te vinden.
3. De opzegging geschiedt door telegram of bericht per telex of telefax of door
enig ander spoedtlel'icllt waarvan de ontvangst duidelijk aantoollbaar is, en de overeenkoll'kst eindigt op het ogenblik van ontvaltgst daarvan doch ten aanzien van reeds aan
lx|ot'd ontvangen zakel: eerst na lossing van die zaken. Eell in een dcrgelijk ttllegram of
I'tz ri|llt %'(: r A'kllt (| Illt|kl|tl|lill| (l:y1 tlt| ||I'&'1':l|I|t|1' |!:1lk t:I! :1l|tïl)|, tlt' |I1 Ilit:l ill llt,t l|t: !?l':t irilt te
| (ilTill, I1:1t!| 11 tlll t|||t|llllllill| h!l11 |; t:I'3!t) ()1'tlIT. l)t) tltlt lltttt l'tttl't: lk |killtj t tll tlitr z::t kk ()1ï çlllk:tr !;Iiill |1 |rJk:l (lt| t| |'tr |t| te r|lktl rr|st irï.
4. Ten aanzien van reeds ten vervoer ontvangen zaken wordt velnnoed dat de
txschadiging van het schip te |vijten is aan een onwtandiglleid die voor rekening van de
Neru'acllter komt; voor rekening van de vel'vrachter komen die ol|tandigheden. die in
geval van besclltldigiltg van door hem M'crvoerde zakell voor zijn rekening konlen.
5. A|likel 398 derde vierde en vijfde lid is van toep|sing, lnet dien verstande
' !' ï
dat in geval van tijdbewachtlng vracht v'ersclluldlgd blijft tot op het tijtlstip vall de lossing der zaken.
Allikel 426
zlk l1(t)!: tliliill t;| t?l:ltl %/ ft fl zhkl'tl|i) :!t)() l Itt). 11 5|
I . In geval van tijd- of reisbew'achting eindigt de overeenko|t nlet het verçaan
van llet schip. In geval van langdurige tijdillglooslleid wordt A'ennoed dat het schlp is
vetgaan te 2400 uur Universele Tijd van de dag waarop het laatste bericht is ontvangen.
2. Ten aanzien van reeds len vervoer ontvangen zaken wordt N'el-moed dat het
vcrgaan van het scllip is te wijten aan eell olïlslalltliglleid dic voor rekenillg valt de vervraclktcr kon|t'. voor rekening van de vel'vl.|tclltel' komo) die ollltlll|diglledell. dic in geval van |sclladiging van door hem vervoerde zaken voor zija rekeniny komen.
3. Vervoert de vervracllter, ondanks het vergaan van het schlp zaken die reeds
.|
aml boord waren ontvangen. alsnog naar hun |stenméng, dan wordt In geval van reisbevraclltillg dit vervoer vermoed op grond van de oorspronkelijke ovel'eenkonut plaals
te vinden.
4. De vers'rachter venvittigt de bevrachter zo spoedig mogeljk.
5. Al-tikel 398. derde. vierde en vijfde lid. is van toep|sing.
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Artikel 440
1 . De afkender otl indien een cognossement is afgegeven, uitsluitad de in artikel 44 1 bedoelde houder daarvan en dan alleen tegen afgiûe van alle verhandel|re
esemplaren van dit cognossem|t, is bevoegd, voor zover de vervoerder hiermm redelijkenvës kan voldoen, aflevering van ten vervoer ontvangen zaken of indien daarvoor
eçn corossement is afgegeven, van alle daarop vennelde zaken gezanxnljk voor de
aankonkst ter bestellméngsplaats te verlangen, mits hij de vtvvoerder en de |langhebbenden bj de overige lading tel-zake schadeloos stelt. Hj draagt bë in een avFij-grosse,
indien de avarij-grosse handeling plaatshad met het oog op eel) o|tandigheld waafvan
reeds voor de aflevering is gebleken.
2. Hij kan dit recht niet uitoefenell. indien door de voolijdige aflevering de reis
Zt)tl W Ordell N'tllloagd .
3: Zaken die ingevolge llet eerste Iid zijn afgeleverd, worden amventerkt als ter
bestemmlng afgeleverde zaken en de bepalingen van deze afdeling nopens de aflevering
van zaken. alsnlede de mikelen 490 en 49 1 zijn van toep|sing.
Al-tikel 44 l
I . Indien een cognossement is afgegeven, heeû uitsluitend de regelnlatige houder
duarvan. îenzij hij niet op recht=tige wijze houder is gewordcn, jegéns de vervoerder
onder het cognossen:en! het recht aflevering te vorderen van de zaken ovel.eenko|tig
de op de vervoerder rustende vemlichtingen; artikel 387 van toep|sing.
2. Jegens de houder van het cognossement. die niet de afzender was, is de vervoerder ondrr cognossemrnt gehouden aan en kan llàj een beroep doen op de bedingen
vàn dit cognossentent. Jegens iedere houder van het cognosse|nt kan hij de uit het cognossement duidelijk kenbare rechten tot betaling geldend nzaken. Jegens de houder van
het cognossement, die ook de afzender was, kan de vervoerder zich |vendien op de
bedingen van de vervoerovereenko|t en op zijn persoonlijke verhouding tot de afzender beroepen.
Anikel 442
l . Indien bij toepassing van artikel 46 I vel'sclleidene personen als vervoerder
onder het ctlgllossell|ellt moetell worden aallgelnerkt, zijn dezen jegens de in anikel 44 I ,
eerste lid. bedoelde cognossemelltllouder hoofdelijk verbonden.
2. 1n het in het eerste lid bedoeld geval is ieder der vewoerders gerechtigd de uil
het cognossemellt bljkende rechten jegens de cognossementhouder uit te oefenen en is
deze jegens iedere vervoerder gekweten tot op het opeisbare bedrag dat hij op grond van
het cognossenlent aan ién hunner heeft voldaan. Titel 7 van Boek 3 is niet van toepassing.
Artikel 460
Van de houders van vel'schillende exemplaren van hetzelfde cognossement heeû
hij het beste recht, die houder is van he! exemplaar waarvan na de gemeenschappeljke
voomxm die houder was van al die exemplaren, het eerst een ander houder is geworden
te goeder trouw en onder |zwarende titel
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Arlikel 46 l
l . Onve|indel'd het twecde tot en met het vijfde Iid. worden als vervocrder ondcr het cognosscment aangemerkt degene die het cognosselnent ondenekende, of voor
wie een ander dit ondcnekende, alsmede degene wiens formulier voor het cognossement
is gebezigd.
2. Indicn dc kapitcin of cen ander voor l|cln lyct cogllç|sscmcllt olltlcllckcllllc,
wordt naast degene, bcdoeld in het eerste lid dic tijd- of reis|w|lclltcr. die vcrvoerder
is bij de laatste overeenko|t in de keten der expioitatie-overeenkomsten als bedoeld in
titel 5. afdeling l , als vervoerder onder het cognossement aan|emerkt. Indien het schip
in rolllpbcwaclltillg is tlitgegevell, wordt naast dcze eventuele tlld- of l'eisbevrachter ook
de laatstc l'onlpbevrachter als vcrvoerder onder het cognosscme|lt aallgelllcrkt. Is hct
schip niet in l'olzlpl|evl'aclltillg ttitgegeven, dan wordt naast de hier bedocldc cventuelc
tijd- of reisbe|aclltel' ook de reder als vervoerder onder hct coynt|sselllellt tlangelljel'kt.
3. In afwijking van lwt eerste en het tweede lid wordt ultsluitend de laatste rompbewmchter, onde|cheidenlijk de reder als vervoerder onder het cognossement aangemerkt. indien hct cognossement uitsluitelld deze rompbevl'acllter. ondcrscl|eidenlijk
dc reder ttitdrtlkkclijk als zodanig aanwijst ell. in gcval van aaltwjzing van dc
rt|l|lpbevl.acllter. bovcndiell dicns identitcit uit hct cogllossenlcltt duidclijk kel|llaar is.
4. Dit artikel Iaat artikel 262, tweede Iid, onverlet.
5. Nietig is ieder beding wllarbij van llet eerste tot en met het vierde lid wordt
afgeweken.
Aftikel 462
l . Artikel 46 l . eerste lid vindt geen toep|sing, indien een daar als vervoerder
onder het cognossement aangemerkte peîsoon bewijst dat degene die het cognossem|t
voor hem ondellek|de, daarbj de grenzen zijner bevoegdheid overschreed, of dat h. et
fonnulier zonder zjn toeste|hng is gebezigd. Desalniettemin wordt een in artikel 46 l .
eerste lid. bedoelde persoon als vervoerder onder bet cogllossement aangemel'kt. indien
de houdcr van het cognosscnlellt bcwijst dat op hct ogcnblik van uitgiûe van het cognossemcnt. op grol|d van een verklaring of gedraging van dcgelle voor wic is ondcrtekend, of wiens formulicr is gebezigd, redcljkela|'ijs mocht worden aangenomcn dat degene dic ondel4ckendc, daartoe bcvoegtl was. of dat het ronnulicr met tocstelllmillg was
gct|zigtl.
2. 111 afwijking van llct cerste lid Nvordî dc rcdcrij als vcrvoerder ollder llct cognossenlent aallgel|lel'kt, indicn haar boekhouder door ondellekening van het cognosscmcnt de grcnzen zijncr hvoegdheid oversclll'ecd docll zij wordt niet gcbonden jegens
de cerstc hol|dcr vall Ilct cognosselllcnt. dic op het ogenblik van uitgiûc daarvan wist dat
de lmckhouder de grcnzcn zijner bevoegdlleid t'N'crsclll'ccd
3. Ecn txzrocp op artikel 46 1 . twcede Iid. is mogelilk, ook illtlicn de kapitcin dour
oltdcl4ckeî|iltg van het cognosseltlellt of door een ander de bcvocgdllcid te geven dit namens hem te onde|ckenell de grenzen zijner bcs'oegdlleid ovel.schl'eed, doch dergclijk
bcroep staat Ilict opcn aan dc rerste houder van hct cognosselllellt, die op het ogenblik
van uitgiûc daarvan wist dat de kapitein de grenzen zijner bevoegdheid osel'schl'ecd.
4. Het derde lid vindt eveneens toep|sing. indien degene die namens de kapitein
het cognosscment ondellekende, daarbij de grenzen zijner bevoegdlleid ov'el'scllreed.
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Artikel 480
l . Is een verwuchter ingevolge artikel 46 l tgt meer gehouden. dan wam4oe hij
uit hoofde van zijn bewuchting is verplicht. of ontvmg hj mmder, dan waartoe hij uit
dien hoofde is gerechtkd, dan heeft hij, mits de ondellekening van het cognossement of
de afgifte van het formulier plaatsvond krachtens het in de |vrachting bepmalde, dan
wel op verzoek van de bewachter. deswege op deze laatsle verhaal.
2. Hetzelfde geldt voor een ingevolge het eerste Ild |ngesproken |vrachter, die
op zijn beun verwachter ù.
Aftikel 481
l . De llotlder van llet cllgllossellletlt, die zicl! ltlt ontvangst van de zaken heel't
qatlgelneld, is velmlicht, voordat hij deze heeâ ontvangen. llet cogllosseltlellt vall kwijtmg te voorzien en |n de vervoerder af te geven.
2. Hj is yerechtigd het cognosse|nt tot zekerheîd der afkifte daarvan bij een, in
geval van geschll op verzoek van de meest gerede partij dool. de rechter aan te wijzen.
tlt|l'tltr ill i|trîhl It|ill!i t te t; te 5,k:I1, tt|l tlklt ($t, i!:l 1: |r rl ktl'hi t|lt| hpt|I't| |IIJ :|.
|l|i|'|l ze E1 :!
l . Een door de vervoerder na intrekking van het cognosselnent afgegeven doctlment dat de houder daarvan recht geel't op allevering van in dat cognossement genoelnde zaken. wordt met betrekklng tot dezc zaken met het cognossement gelijkgesteld. Het
cognossement wordt vennoed van het hier bedoelde document deel uit te maken. Degene die dit document ondenekende, of voor wie een ander dit onde|ekendr, noch hij
wiens formulier werd gebruikt, wordt door het blote feit van deze olldellekening of dit
gebruik als vervoerder onder het cognossenlent |ngemerkt.
2. Tenzij in documenten als bedoeld in het eerste lid, anders is bepaald, zijn de
hottders daarvan hoofdelijk verbonden voor de verbinlenissen die uit het vervoer van de
onder het cogllossenlent vervoerde zaken voor de houder van dat cognosselllent vool'tvloeiell.
Anikel 483
I . Behalve in geval van bewacllting is de vervoerder verplicht de zaken uit het
schip te lossen
2. Op de Iossing van de zaken vindt artikel 422 t|verecnkomstige ttAepassing.
Artikel 484
I . De N'racht is ve|clltlldigd na aflevering van de zaken ler |stemming of t|r
'plaatse, waar de vervoerder hen met inachtlleming van artikel 440 afleverde. Is de vracht
Ixpaald naar gewicht of omvang der zaken, dan word! hij |rekend naar deze gegêvens
bij a|evering.
2. Vracht die in één som voor alle zaken ter bestemming is bepaalds is. ook indien slechts een gedeelte van die zaken is afgeleverd. in zijn geheel verschuldigd.
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3. Onder voorbehoud van het vijfde lid is voor zaken die onderweg Zjn verkocht, omdat hun beschadigceid verder vervoer redelijkemjs niet toeliet, de vracht
ve|chuldigd, doch ten hooqste tot het bedrag van hun ppbrengst;
4. Vracht die voorult te voldoen i| of v01|:1aa11 ls. is en blljh, behalve in geval van
tijdbewachting, in zijn geheel v|schuldigd, ook indien de zaken nid ter bestenmllg
worden afgeleverd.
5. In waardeloze toestand afgeleverde raken worden aangemerkt als niet te zijn
afgeleverd. Zaken die niet zijn afgeleverd, of dle in wnnrdeloze toestand zijn afgeleverd,
worden desalniette|n aangemerkt als afgeleverde zaken. voor zover hd niet of in waardeloze toestand afleveren het gevolg is van de aard of een gebrek van de zaken, dalï wel
van eec bandeling of nalaten van een reclltheblnde op of de afzender of ontvanger van
dc zaken.
Artikel 485
Voor zakcn die door ecn opvarende voor cigen rekening in strijd met cnig wcttclijk vcrbod wordcn vcrvocrd, is de hoogstc vracht vel'schuldigd dic tcn tijde van de inladiny voor soongelijke zaken kon worden bedongec. Deze vracht is verschuldigd, ook
indlen de zakcn niet of in waardeloze toestand ter bestenming worden afgeleverd; de
entvanger is met de verscheper hoofdelijk voor deze wacht verbonden.
Allikel 486
Onder voorbehoud van aftikel 425, vijfde lid, laatste zinsnede. is in geval van
tijdbevrachting wacht niet verschuldigd over de tijd gedurende welke de bewachter het
schip niet overeenko|tig de bedingen van de bewachting te zijner beschikking heeû:
a. ten gevolge van beschadiging daarvan. dan wel
b. doordat de verNvachter in de nakoming van zijn vemlichtingen te koll schiet,
mits het schip meer dan 24 |neengesloten uren niet ter ïschikking van de bewachter
staat.
Allikel 487
Onve|illdel'd het onltrent aval'ij-gl'osse bepaalde en onvelnlélldel'd titel 4, afdcling l , van Boek 6. zijn de afzendcr. de ontvanger en, indien een cognossement is afgegeven, de in artikel 44 1 bedoelde houder daarvan hoofdelijk verbonden de vervoerder de
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schade te vcrgoeden, die werd geleden. doordat deze zich als zaakAvaalrelllel' inliet met
de behallking van de belangen van een l'echlhebbellde op ten vel-voer ontvangen zaken.
dan wel doordat de kapitein zijn in allikel 26 1 genoemde vepliclltingen is nagekomen.
Allikel 489
l . De vervoerder is gerechtigd afkiûe van zaken die hij in verband met de ver|'oerovereenkol|t ondcr zich heeft te weigeren aan ieder die uit anderen hoofde dan de
verqroel'o|ereenkonzt recht heeft op afleveling van die zaken tenzj op de zaken beslag
is gelegd en uit de vervolging van dit beslag een veq|lichting tot afgifte aan de beslaglegger N't4tnl4|'loeit.
2 De vervoerder kan het recht van retentie uitoefenen op zaken die hij il! verballd met de |'ers'taerovereellkt7llwt ondel' zich hceft. voor helgeen hem door de ontvanger vel'sclïuldigd is of zal worden ter zake van het vervoer van die zaken alslnedè voor
lïelgeen als bijdrage in avalij-grosse op die zaken vel'schuldigd is of zal worden. Dit relekltierecllt vervalt. zodra aan de vervoerder is betaald het bedrag waarover geen geschil
l'lestllal . ell s't|ltltlelltle zekcrlleid is gcsleld voor de betaling valt tlic bedragen. Nvaarollltrellt w'el geschil bcstaat of Nvclkt!r lloogte nog niel kaa 'kvurden v|tgcsteld.
3. De in het ecrste en het tweede Iid aan de vervoerder toegekendc reclltcn komen hem niet toe jegens een derde. indien hij op het tijtlstip dat hij de zaak ten vervoer
ontving, reden had te twijrelen aan de bes'oegdheid van de afzecder jegens die derde
hem de zaak len vervoer ter lschikking te stellrn.
Artikel 490
l . Voor zover degene die J'cgens de vervoerder recht heeft op aflevering van vervocrde zaken niet opkomt wcigert deze te ontvangen ordeze niet met de vereiste spoed
in ontvangst neemt. voor zover op zaken beslag is gelegd. alsmede indien de venoerder
gegronde redenen heeft aan te nemen da! een houder van een coynossen|ent die als ont|ranger opkonlt. desalllicttemil! niet tot de aflevering gerechtigd Is is de vervoerder gercchl igd deze zak en voor rekening en gevaar van de rechthet|tnende bij een tlerde op le
slaltll il'i eelï daarvoor gescllikte t|eïs'kk:tl'lllaats of Iicltler. ()p ziJ'll N'erzt|trk kan dc reclll er
I'lepalcl) tlltt Il'il' deze zaken dcsge|vellst ()ù'1k il! llet scl|ip. olldcr zicltzel 1' kall lloudell o 1*
tllltl |1'tt l11:1:|(r| |: tllttt! tllttt| |l()tll' I|I|T! trtl 11 k.-I1.
' :!. 1|, te tlt|rtî te -t|t| &!! :t:tI|| (:r11t:| (:1! (! t| t| rlt %':tI1!;|I' |riJ'I1 J'(:j; ttI!| (:1|' :t:1I' |1 |1't)|I1tl|I1, 1!l| v|/ltl'tz
tl te t3I11tl'|I1l te | |4t| &|:1l'iI1| |||ltAt| fl te sltlI'ft (|11|: tèl) 1| t rttçttl te ttl| | te fï 11|,11 :y:1I!!; te !;t!L1 r1. !| te l|t, &v.:t;11'Iltllllttr i| te |llt trI' Ilittt hltlI'() |lltili tl t k?t :k |lji |t te t1:tI1 t:lt | |lll'ilï trlijl: | t (.) () | ttt rlll|ill| tllïttl't te (: N';ïl)
tltl t; |lltl. tlitr tlt| 8!:1|| tllt 11) 14(2 ï|| tkl'iil!j tltll'.
||.1| ikLt:l -1 Q) l
1 . l rl t; te |' l l I N/ l t I 1 t () () r) :1:| |1 i :1 14 |r te :1 :11 -t i 1( te l zl (;| () Ik' :1 I t (| 4) |' te 1' |' t) te 1'|1 t:I' |i te l||: %|' 11 te 1-11 (2 I 1 ! te 1*
dan wel degene die jegens de vervoerder rccl|t hecft op de atlevering op zijt! verzoek.
dool' de recbler worden gemachtigd de zaken geheel of gelleeltelijk op de door de rechtcr te bepalen wijze te verkopen.
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2. De |waalmemer stelt de velNoerder zo spoedig mogelijk van de voorgeno|n
verkoop op de hoogleï de vervocrder heeû deze A'emlicllting jegens degcne die jegens
hem recht heeft op de aflevering van de zaken. en jegens degene aan wie hij volgens de
bepalingen van een mogelijke-ijs afgegeven cogllossement bericht van alulkornst van
het schip moet zenden.
3. De opbrengst van het vtrkochte wordt ter gritïie van het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie van de Nederlan|e Antillen en Aruba gestoll. voor zover zij niet strekt
tot vqldoening van de kosten van opslag en verkoop, alsmede. binnen de grenzen der
redelllkheid van de gerrikk'tkte kosten. Tenzij op de zaken beslag is gelegd voor een
geldvorderillg. wordt aan de vervoerder uit het in bewaring te stellen bedrag voldaan
hetgeen hem ve|clluldigd is ter zake van hct vervoer. alsmede een bijdrage in avarij-glosse; voor zover deze vol'deringet! nog niet vaststaan, zal de opbrengst of een gedeelte daarvan op door de rechter te bepalen wijze tot zekerheid voor deze vorderiprn
strekken.
4. De ter griffie gestorte opbrengst treedt in de plaats van de zaken.
Al-tikel 492
l . Tcnzij aan de vervocrder of zijn agent in de Ioshaven voor of op het ogellblik
van het Nvegllalen van de zaken en van htln overgiûe :1:111 de krachtens de vervoeloverrellkonvsl op de atlevering reclllllcb|nde pcrsoon sclll'ilielijk' kennis is gegeven van
verliczel| ol' schatlcll el! van de algelnelïc aard vml dcze vcrliczcn ot' scltadell, scltcpt dit
weghalen. totdat het tegendeel is bewezen hct verlnoedrn dat de zaken door de vervoerder zijn afgeleverd in de staat als in de vervtlcl.osereenko|t is o|clll'evelt.
2. Zijn de verliezen of schaden niet uiterlijk zichtbaar. dan geschiçdt de kennisgevillg binnen drie dagen na de anevering.
3. Sclll'iqelijk voorbchoud is overbodig. indien de staat van de zaak op het ogenblik van tle inolltvallgstncmillg door bcide partijen gczamenljk wcl'd v|tgestcld.
Artikel 493
Indien er zekerheid of vcrmoeden bestaat dat er verlies of schade is, verscha|en
de vervocrder en de ontvanger elkaar over ell weer in redelil'k'heid allc middelen om het
ontlcrzock %..l|ll de zaak el! hct ttatellcn van de colli mogcljk tc Inaken.
Al'tiktll 494
l . Zowel de vcrvocrder als dcgcnc dic jcgens dc vcrvocrdcr rccht hccû op dc
klflevel'illg. îs ïlevl|cgkl bij de allevtring van zakcn tlc rechtcr tc vcl'zk|ck'clt ccn gcrcclltclijk ondcrzoek te doel, plaatshcb|-lt Ilaar de tocstand waarin dezc Nvol'den argelcvcrd'
tevens zijn zij bcvoegd de rechter te verzoeken de daarbij bevonden verliezcn of schaden gereclltelijk' te duen begroten.
2. Illdien dit ollderzoek in tegcnNvool'digllcid of na bchoorlijk'e oproepiny van de
wcdemallij llecft platltsgehad, wordt hct tlitgebl'acllte rappol't ve|oedjuist te ziln.
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Artikel 495
l . Zewel de vervoerder als degene die jegens de vervoerder recht heeft op de
aoevering, is, ingeval hj verliezen of schaden van zaken vergoedt bevoegd de rechter te
vèrzoeken voor, bij of terstond na de aflevering daarvan en desgewenst aan boord van
het schip een gel'echteljk onderzoek te doen lllatltsllebbell naar de oorzaak daarvan.
2. Al-tikel 494, tweede Iid, is van toep|sing.
Anikel 496
l . De kosten van een gel'ecllteljk onderzoek als bedoeld in de eerste leden van
de anikelen 494 en 495, worden voldaan door de aanvrager.
2. De rechter kan deze kosten en door het ollderzoek geleden schade gelleel of
h; trtltl t|ltt:lij ù' ( (,11 !:k| t te A/:|l1 $|%2 :8/ t:tl |l'I):lI'ti| |/tlll tttr :):tIy|1.|| ttl. t,l.t,11@;|!y, t)t) ;: ::1 krt) te tl;::$,'tj|t)I'
het bedrag. bedoeld in artikel 388, eersle lid, worden ovrl'scllredell.
l . De overeenko|! van pel'sonenvervoer in de zin van deze (itel is de
,o|rereenkonwt van persollenvers'oel'. al dan niet tijd- of reisbe|achting zijnde waarbij
de ene partij. de vervoerder, zich tegenover de anderç partij verbindt aan boord van een
schip een of meer pèrsonen, reizigers en al dan niet hun bagage uitsluitend over zee te
vervoeren. De overeenko|t van personellvervoer aan boord van een Iuclltktlssenvoertuig is geen o|'ereenk'o|t van personenvel'voel' in de zin van deze atkleling.
2. N''ervoer over zee en binnenNvaterelt aan boord van een en eenzelfde schip, dat
dezr bride wateren bevaœ't wordt als velwoel. over zee beschouwd.
3. Htltbagage in de zin van deze afdeling is de bagage. met uitzondering van Ievende dieren. die de reiziger in zijn hu| heeû, die hj in zijn bezit, onder zijn toezicht of
in zijn macht heefl, alsmede de bagage die hij aan boord heeft van een met hem als bagage len vervoer aangenomen voenuig of schip doch niet dit voenuig of schip zeltl
' 4 Bij lltlldsllesltlil houdellde algemene Inaatregelen. kunnen zaken die geen hutbagcge zijlt. voor de toepœssing vall bepalingen van deze aûleling als Ilutbagage worden
|llges|'ezel). dan wel bepalil|gen van deze atdeling niet van toepassing worden verklaard op zaken die hutbagage zijn.
Artikel 50 l
VCI'Vt)er OVtI' ZCC 0nlvat:
:1. rllt,t l)t::I't: 1: |2 i|lài t tnt ))t:r|()11 t|ll t) | l)ttI) l)tltl>l1|:1|| te te tij tl tl:lt kl te rtzi|i||l' (| | âri|ll lltll bagage aan boord van het schip verbljlk, de tijd van inscheping of ontscllepillg,
alsmede de tijd dat de reiziger of zjn hutbagage te water Nvordî vervoerd lussen
wal en schip of tussen schip en wal, indien de prjs hiervan in de vracht is inbegl'epen of hel voor dit llt|llAvervoer gebeziyde schil) door de vervoerder ter bescllikkillg vall de reizigel' is gesteld, waarbq echter vervoer tlvel. zee van personen niet omvat de tjd dat de reiziger verblijft in een statiorlsgebotl|v, op een kade of enige andere llaveninstallatie',
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b. met betrekking tot hutbagage |vendien de tijd dat de reizigcr verbljft in eert
stationsgebouw, op eell kade of cnige andcre havellinstallatie. indien die bagage
is overgeno=n door de vervoerder en nirt wter nnn de reiziger is afgeleverd;
met lxtr|kking tot |gagv die geen hut|gage. is de tijd tussen het overnenxn
door de vcrvocrder hctzij te land, hetzij m'm |ord en de aflcvering door dc vervoerder;
d. met betrekking tot cen levend ditr de tijd dat het nnn boord van het schip verblijh, dan wel onder dc hoede van dc vervoerder is.
Allikel 502
1 . Tjd- of reisbe&'l.acllting in de zin van dcze afdeling is dc overceltkonlst van
personenvervoer, waarbij de veaoerder, de ver|achter zich verbindt tot vervocr aan
boord van eea schip dat hij daartoc, andcrs dan bij wijze van rompbeu'acl|ting! in zijn
geheel en al dan niet op tijdbasis, tijd|wachting of reis|wachting ter |schikkmg stelt
van zijn wcdemanij. de bewachter.
2. De in titcl 5. afdcling 2, in het bijzonder voor hct gcval van tlcw'aclltillg gcgcvcn bcpalillgen, alsmede arlikcl 375 zijn op dcze bevrachting van oN'crcellkonlstigc tocpassing.
Allikel 503
De |vetsbepalingen omtrent huur, besvaa|cnling en bruikleen zijn op ter bcschikkingstelling van een schip ten vervoer, anders dan bij wijze van l'on|pbe|achting.
niet van toep|sing.
Artikel 504
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I . De vervoerder is aallspl'llkelqk voor schade vel'ool'zaakt door gelleel of gedeeltelijk verlies, dan wel besclladiging van hutbayage of van een als bagage ten vervoer
aalpgenolllen levend dier, indien een voorval dat hlel-toe leidde. zich voordeed tijdens hel
vervoer. en voor zover di! voorval is vel'tàol'zllakt door tell olyltalldiglleid die een zorgvuldig vervoerder heeû ktlnnen vennijdenj of waarvaa zulk een vervoerder de gevolgen
heeli kunnen N'erhindel'en.
2. Behalve mel betrekking tot eell levend dier is artikel 504. tweetle en derde lid.
vap toellkwsing.
3. Al'likel 504 viertle lid is :.:117 lt|ellklssillg.
tï rt i k ttl 5()t)
Ons'elnlliltderd al-tikel 508 en oslv'elnl|il:derd artikel l 79 van Boek 6 N'ergoedt de
rciziger de vervocrder tle schade dit llij o f' zijn bagage dezc tlel'ttk'kellde behalve voor
ilt' |'|l' tl| ë! () | |llttûlt| i| Aêt|l'll ()r|:1:t|'t tltl t)1* (: tzll (,11 î|t :tl1 klit;ll tlitl tlill te t:I1 ;( t)l'14 vtl It|iji I'tri|:i (:1.
Ili|t 11() tlùï |tlrlll|l: A'|l'lllij al te rl ttt: T?t| ()1* irtl %'||1. ||tlllk t|t)!1 l'|i itiàl t)I' (1 te é; f) &.t)1à; te rl (1 :t|1'|'|11 lllt)t
heeft kunnen l'el'llindel'ell. De reiziger kan niet oll: zich van zijn llanspl'akelijkheid te
onthetlèn, beroep doell op de lloedtllligl|eid of een gebrek N'an zijn bagage.
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Anikel 510
l . Onv'e|inderd de bepalingen van deze afdeling, zijn op het vervoer van bagage de artikelen 378. 387. 388, tweede lid, 389, 394, eerste en lweede lid. 395. 396, 398,
488 tot en met 49 l en 493 tot en met 496 van toep|sing. De in artikel 396 bedoelde
opzegging kan ook mondeling geschieden. De in artikel 489 toegéende rechten en het
in anikel 49 1 toegekende recbt tot het zich laten voldoen uit het m bewaring te stellen
Ixdrag van kosten ter zake van het velwoer kunnen worden uitgeoefend voor al hetgeen
de wedemartij van de vervoerder of de reiziger aan de vervoerder vel'sciluldigd is.
2. Partijen hebben de vrijheid af te wijken van in het eerste lid op hun onderlinge
verhouding toep|selijk verklaarde Gpalingen.
Anikel 51 l
l . De reiziger gee| de vervoerder sclll'iûelijk kennis:
:1. in gqtval vall uiterlijk zichtbare scllade aan bagage:
l 0. wat betreû hutbagage, voor ot- ten tijde van de olltscltelling van de reiziScT'
20. wat betret-t alle andere bagage, N'oor of ten tijde van de a|evtring;
in geval |àal) niet uiterlijk zichtbare schade aan of verlirs van bagage: binnen
vijftien dagen na de aanvang van de dag. volgende op de dag van ol|tschcping of
anevering, of die waarop de bagage had moeten worden afgelevcrd.
2. Indien de reiziger niet ajtn zijn in hct eerste lid onwchreven velmlichtillg voldoet, wordt, behoudens tegenbekvils, vermoed dat hij de bagage onbesclladigd heeft ontvangcn.
3. Scllri|eljke kennisgeving is overbodig. indien de staat van de bagage op htt
ogellblik van in olltvangstneming gezamenljk is v|tgcsteld of ge'ïnspecteerd. '
Artikel 512
De vervoerdcr is niet gchouden, doch wel gereclltigd zich te oselltligel: van dc
aard of gcstcldheid van de bagage. indien hij vermoedt dat hij. de aard of gesteldlleitl
van door de reiziger aan boord gebrachte bagage kennende dezc niet aan boord zou
7
Ilcbbcn ttlegelatcn. Dc vervocrdcr doet dit ondcrzoek gescllledel) in tcgctlsvotll'diglleitl
van tle rciziger of zo dit nict nlogelijk is ill tegellvvtAordiglleid van twce pcrsoncll valt
Ns/it| | l!tIII, llij t| &r (|t'iji trll| llij tl te tlit q/ c) trl'ill!i &,lkI1 krijl, || krrtlillt ttyli| j;tl (t!l à; ttltrtli|t Illltkt|t.
z|lti!k (:1 | 1 J5
Illulit|lt tlt| 1/ tlrs/t: tll'tl ttr t)tl N|rij | l tlllt | |lltlltl t3l' tlllllïli|ll|itl q/ltl, tltr T'tlikriàr |r | |lllttl|
hecû vel'oorzaakt of daarîoe heeft bjgedragel), kan de aansprakelijklleid van de vclwocrder daarvoor geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.
Artikqtl 5 I 4
Indicn personen van wier llulp de vervocrder bij dc uitvoering van zijn vcrbintenis gebruik lnaakt. op N'erzock van de reiziger dienstcn bewijzen. waal-toe de vervoerder
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hiet is verplicht, worden zij aapgemerkt als te handelen in opdracht van de reiziger aan
wie zj deze diensten bewijzen,
Anikel 5 I 5
Behoudens artîkel 5 I 6 is de vervoerder die zich, anders dan bij wijze van bevrachting verbond Eot vervoer volgens een dienstregeling, niet |nsprakelijk voor schade die is vel'ool'zaakt door vel'traging, door welke oorzaak dan ook, voor, tijdens of na
hel vervoer opgelreden.
Artikel 5 1 6
1 . Behoudens de artikelen 504 tot en met 507 is de vervoerder niet a|sp|.akelijk
voor schade, ontstaan door een handeling, onachtzaamheid of nalatigheid van de kapitein of de schipper, een ander lid van de bemannîngt de Ioods of de ondergeschikten van
de vel'v'oel'der, gepleegd bij de navigatie van het schlp.
2. Behoudens de al4ikelen 504 tot en met 507 wordt generlei afwijking van de
koers lot redding of poging tot redding van mensenlevells of goederen en generlei redeIjke afwijking van de koers beschouwd als een schendiny van enige ve|oerovereenkorrst en de vervoerder is niet aansprakelijk voor enig verlles of enige schade daardoor
ontstaan.
Artikel 5 I 8
I . De aallsprakelijklleid van de vervoerder ter zake van dood of Ietsel van de reiziger is beperkt tot een bedrag valï ten Iloogste l 75.000 rekeneenhedell per reiziger.
2. 111 het geval dat de schadeloosstelling wordt bepaald in de vol'm van een rente,
is he! gekallilaliseerde bedrag beperkt tot een bedrag van tell hoogste l 75,000 rekeneenhedtu! per reiziger.
Anikel 5 l ja
l . De aansprakelijkheid van de vervoerder ter zake van vertraging van een reiziger en verlies of beschadiging van diens hutbagage is |ptrkt tot een bedrag van ten
hoogste I 800 rekeneenheden per reiziger; onder hutbagage is. in afwijking van allikel
500, derde lid, niet begrepen de bagage aan boord van een als bagage ten vervoer aallgenomen voenuig of schip,
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2. Dc aansprakelijkheid van de vervocrdcr ter zake van verlics of |sclladiging
van ecn als bagage ten vervoer Mngtqmmen voertuig of schip, mct inbcgrip van de bagage aan Lmord daarvan, is bepcrkt tot ecn bedrag van ten hoogste l 0.000 rekeneenbcdcn
per voertuig of schip.
3. De ya|prakelijkheid van de velNoerdcr ter zake van verlies of beschadiging
van bagage, nset zllnde bagage in de zin van het cerste of twecde lid, is beperkt tot cen
bedrag van ten hooyyste 2700 rek|cenheden er reizigcr.
4. Ten |mrlzlen van de aansprakelijkheld van de vervoerder in de zin van dit artikrl kunnen dc vervoerder en de reiziger een Anchise overeenkomen van ten hoogste:
a. 300 rekeneenlledel) ter zake van verlies of |schadigîng van bagage in de zin van
het tweede lidk
b. 135 rekeneenheden ter zake van vertraging van een reiziger en verlies op besclladiging van ovelige bagagc.
Allikel 51 8b
Mct lxtrekking tot de rckenecllllcid, bcdocld in de allikelen 5 l 8 cn 5I8a, is artikt! 388, vierde lid, van overccllkonvtige toep|sing.
Al-tikel 51 8c
In de bedragen, vtrmeld in de artikelen 51 8 en 51 8a, is de wettelijke rcnte niet
bcgrepen.
Artikel 5 l8d
De m'tikclen 5 1 8 tot cn mct 5 l 8c laten titel 7 onverlet.
Artikel 5 l 9
Nictir is icdcr vôôt' llct aan tlc rcizigcr ovcrkonlen voorval op vôôr llct vel'lics of
dc lncsclladiglllg valy bagagc gcnmakt bcdillg. waal'bij dc ingcvolgc tlc artikclcl) 504 tt|t
cn mct 507 en 516 op de vervocrdcr drukkcndc aansprakcljkllcid of bcwijslas! wordt
|'cméndcrd op anderc wijze, dan in dczc afdcling is voorzien.
Artikel 521
l . 111 gcval van verlies of bcscltadigillg van bagagc Avordt de vordcring tot scltadcvcrgoedil:g gc|s'aardverd naar dc ol|taïldigllcdell.
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2. In geval van aan de reiziger overkomen Ietsel en van de dood $..:111 de reiziger
zijn d e artikelen 1 07 en l 08 van Boek 6 niet van toepassing op de vtnrdel'ingen die de
vervoerder als wedelyanij van een andere vervoerder tegen deze laatste instelt.
Al-tikel 522
De wedepanij van de vervoerder N'ergoedt deze de schade die hij Iijdt. doordal
de reiziger. door welke oorzaak dan ook, niet tijdig ten vervoer Ita:wezig is.
Artikel 533
1 . llltlitlll zri|l! |'t) (|1. t)1' lîjtltlll| 11 (:t |'tlr|/t) 1|1. tlll||tlllltli|l! tttlt|ll :k:tl1 tlt| hri|tl (: %':ï!1 tttl
ï|'|ti|l||kll'til' T':lI! tl te N't)I'&?t) $tI'tlt)l' t) 1' kl te rkli|ri!i tl1' |'t) kll'tl k)4.)11 (litr (ltl |'t2l'5't) krrtltlr llij Ilttt |ltlit krll
van de tl|'eleellktlnst niet behoefde te kennen. doch die indien zij llem wel bekend waren geweest, redelijkelavil's voor hem grond haddel) opgeleverd de v'ervoel'ovel'eenko|t
niet of op andere s'oolavaarden aan te gaan. is de vervoerder bevoegd de overeenkonut
op te zeggen en de reiziger uit het schip te ve-jderen.
. 2. De opzegging geschiedt door een mondelinge of schl'iûelijke kennisyes.illg
aan de wedelyanij van de vervoerder of aan de reiziger en de ovrl'eel|kollwt eindlgt op
hct ogenblik van ontvangst van de eerst olltvangen kennisgevillg.
3. Naar nxmtstaven vall I'edelijk'lleitl ell billijklleid N'ergoeden pm-tijen na opzegging der ov'ereenkonut elkaar de daardoor geleden schade.
Al-tik el 525
Ingeval de reiziger na A'erlaten van het scllip niet tijdig tel'ugk'eell, kan de vervoerder de oqel'eenk'onlt beschouwen als op dat tijdslip te zijn gcëindigd.
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Artikel 527
l . De wederpanij van de vervoerder is steeds |voegd de ovel'eenko|t op te
zeggen. Zj vergoedt de vervoerder de schade, die deze ten gevolge van de opzegging
ljdt.
2. Zij kan dit rechl nict uitoefenen, indien daardoor de reis van het schip zou
worden vertrmagd.
3. Artikel 525. tweede lid, is van toep|sing.
Artikel 528
1 . Wordt ter zake van het vervoer een p|sagebiljet, een ontsangstbe|vijs voor
bagage of enig sooqgelijk document afgegeven, dan vermeldt de vcrvoerder daarin op
tlt|ikl|lij 1: te ïNij |:lr ||i|ll 1111:111) t:l! %àï t) () :1 I)1l1:ït |.
2. Nietig is ieder bedillg waarbij van het eerste Iid wordt afgeweken.
3. Artikel 44 van het Wetboek van Koophandel van Aruba (AB l 990 no. GT 50)
is niel van toep|sing.
Afdelinz 4 Enige bjzondere overeenkonBtell
Artikel 530
l . Onder de overeenko|t van rompbe|achting, waarbj de ene partij, de
rompve|achtel'. zich vcrbindt een schip uitsluitend ter zee ter lschikking te stellsn
van haar wedclmanij. de rompbcvraclltel', zondcr daarover nog tnige zeggenschap te
houden, ligt de exploitatie van het schip in handen van de rompbt|achter en geschiedt
zij voor diens rekening.
2. Artikel 375 is van overeenko|tigc torp|sing.
Al-likcl 53 1
Voor de toepassing van de bepalingen van deze ardeling wordt te|'beschikkingstelling van een en eenzelfde schip ter zee en op binnenvvatel'en beschouwd als terbescllikkingslelliny ter zee, tenzj dezt terbeschikkingstelling ter zee kennelijk ondergeschikt is aan dle op binnenwateren, in welk grval zij als ter|schikkingstelling op binnenwateren wordt |schouwd.
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Titel 6 Ongevallen
Afdeline l Aanvming
Anikel 540
Aanvaring is de aanraking van schepen met elkaar.
Al-tikel 54 !
Het in deze afdeling omtrent aanvaring bepaalde vindt eveneens toep|sing, indien schade door een zeeschip is veroorzallkt, zonder dat een aanvaring plaats had.
Artikel 542
Indien de aanvaring is vel'oorzaakt door toeval is toe te schrjven aan ovellnacht
of indien twijfel bestaat omtrent de oorzakel: der |nvaring, wordt de schade gedragen
door degenen die haar hebbec geleden.
Artikel 544
Indien de aanvaring is veroorzaakt door de schuld van één schip, vergoedt de
eigenaar van het schip dat de schuld had de schade.
Artikel 545
l . Indien twee of meer schepen gezamenlijk door hun schuld een aanvaring hebben N'el'oorzaakt, zijn de eigenaren daarv;t!z zonder lloofdelijkheid aansprakeljk voor de
schade. tllegebracllt aan nledesclluldige schepen en aan goederen die zich aan boord
daarval! bevinden en boofdelijk voor alle overige schade.
2. Is de nnnsprakelijkheid niet hoofdelijk dan zijn de eigenaren van de schepen
die gezamenljk door hun schuld de aanvaring hebben veroorz|kt tegenover de benadeelden aansprakelijk in verhouding tot het gewicht van de schuld vân hun schepen',
indien ecltter de onstalldigheden met zich brengen dat die verhouding niet kan worden
v|tgesteld of indien blijkt dat de schuld van deze schepen gelijksvaardig is. wordt de
!
aansplakeljkheid in geljke delen verdeeld.
3. Is de aanspr|elijkheid hoofdelijk, dan neernt elk der aansprâelijke eigenaren
zijn door het tweede lid vastgesteltle aandeel in de |taling aan de schuldeiser w|or zijn
rekelling. Onder voorbehoud vall allikel 364 heeû degene, die meer dan zijn aandeel
heeû betaald, voor het overschot verhaal op zjn medeschuldenaren die minder dan hun
aandeel hebben betaald.
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Artikel 546
Er bcstaan gcen wetteljke vermoedens van lchuld nxt bctrekking tot de aansprakeld|eid voor aanvaring: het schip dat in mtmrltkmg komt met een Mdere. zo nodig
behoorlijk verliçhte, vaste of te bekwamer plaatse v|tgemmûte zaak, geen schip zijnde,
is aansprakelijk voor dc schade, tenzij blijkt dat de aanraking nict is vcrool'zaakt door
schuld van htt schip.
Artikel 547
De krachtens deze afdeling be-sta,mde a|sprakelijkheid wordt niet opgchcvcn,
ingeval de nnnvaring is veroo|aakt door dc schuld van een loods, zclfs nict als hct gebruik van deze Ioods vemlicht was.
Afdelinû 2 Hulpvel'lcning
Artikel 55!
In dcze afdeling wordt verstaan ondcr:
hulpverlening: iedere daad of wrrkzaamhcid vel-richt œu hulp te verlcncn aan
een in bevaarbaar water of in welk andcr water dan ook in gcvaar
vcrkcrcnd schip of andcrc zaak;
scllip: icdcr scllip of andcr vaartuig. dan we! icdcrc cç|llstl'tlctic waarllwc
kan worden gevaren;
gocderen: alle zaken dic niet blijvend en opzetteljk aan de kust zijn bevestigd en de in risico zjnde vracht;
milieuschade: =nzienljke fysieke schade aan de gezondheid van de mcns, aan
de mariene fauna of flora of aan hulpbronncn in kust- of binnenwateren of daaraan grenzende gcbieden, veroorzaakt door verontreiniging, besmetting, brand. ontplomng of soodgeljke ingrijpende ge|tlnellissen;
bctaling: iederc krachtens deze afdeling ve|chuldigde beloning. vcrgocding of schadcloosstclling.
Arlikcl 552
Voor dc locpassing van dczc afdeling wordcn de baaicn cn inhammcn die ill
opcl! vcrbinding staan mct de zcc bcschouwd tot dc zcc cn de strandcn en ocvcrs daarvall tot Itct zccstrand tc bclu|rcn.
Allikel 553
Dczc afdcling is nict van tocpassing in gcval van hulpvcrlening aan:
11. vaqtc of drijvcndc platl-oîT| of veplaatsbare |orinstallatics. indien dic platfol'nls of boorinstallatics op een Iokatie in bedrijf zijn voor de exploratic. exploitatie ot-winning van mintrale rijkdommen van de zeebodem;
b. een maritiem cultuurgoed dat van prehistorisch. archcologiscll of historiscll bclang is en zich ten minstt 50 jaar op de zecbodem bevindt.
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Al-tikel 554
Deze afdeling is mede van tocpassing in geval van hulpvel'lellillg door of aan een
oorlogsschip of ander niet voor de handel gebruikt schip dat toebehooll aan dan wel
gebruikt of besTacht wordt door enige Staat die het lnte|ation|l Verdrag inzake Hulpverlening. l 989 (Trb. I 990 l 09) 01) die schepen van toepassing heeû verklaard.
Al-tikel 555
l . Ecl! tlk'cl'eellktAllut olntrejlt lltlll|verletkiTtg kan op vtt'lIïll|cll valy eell tler p|ll'tijcn tk'or de reclq er gelleel of gedceltelijk svorden vernietigd of esvljzigd, indien zij is tol
$
stand gekomen door nésbruik van o|tandigheden of onder lnvloed van gevaar en de
oereengek'olllen voomaarden onbillijk zijn of de overeengekomen betaling buitensporig hoog of laag is in verhouding tot de daad|verkelijk verleende diensten.
2. Nielig is ieder beding waarbij van het eerste lid wordt afgeweken.
Artikel 557
l . Hulp aan in gevmar verkerende schepen, aan zich aan boord daarvan bevindende' zaken of aan van een schip atkol|tige dri|ige aangespoelde of gezonken zaken
wofdt niet N'erleend tegen een uitdl'ukkeljk eî! redelljk verbod van de redm' of kapiteill
wm het schip in. Eltllp aan andere in gevaar verkerende zaken wordt niet verleend tegen
een uildrukkelijk en redelijk verbod in van de reclltllebbende op de zaak.
2. Een verbod tot hulpvel'lenillg kan steeds worden uitgevaardigd.
Artikcl 558
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Artikel 559
1 . Indien een schip door de |manning is verlaten en door huljlverlencl's of dc
strandvonder is overgeno=n, staat het de kapitein steeds wi naar zijn schip terug te
keren en het gezag (laarever te hernemen, in welk geval de hulpverleners of de strandvonder |erstond het gezag mqn de kapitein overdragen.
v 2. Indien de kapitein of de reclltllebbende bij de hulpvel'lening of ter plaatse waar
de geredde zaken worden |ngebracht tegenvvool'dig is en dit de Ilulpverleller of de
strandvonder bekend is stellen de llulpverleners of de str|dvonder, onvermindel'd artikel 57 1 , die zaken terstond te zijner Gschikking.
3. In gevallen. waarin de geredde zaken niet op grond van het tweede lid terstond
ter beschikking van de kapitein of van de rechthebbende moelen worden gesteld worden zij. voor zover zij tijdens de llulpvel'lening zich gal! of op de buitengronden of het
vaste zeestrand bcvindtm terstond ter |schikking gesteld van de stl'andvonder.
Al-tikel 560
I . Op de htllpverlener rust J'egens de reder van het schip of de rccllthebtlcnde op
andere in gevaar verkerende zaken de plicht:
a. de htllpverlenillg met de nodige zorg uit te koeren;
b. bij de nakoming van de in onderdeel a bedoelde veplichting de nodige zorg te
betrachten om milieuschade te voorkomen of te beperken;
c. in alle gevallen waarin de o|tandigheden dit redelijkens'ijs vereisen, de bijstand in te roepen van anderc hulpvcrlellcrs. en
d. de tussellkoî|t van andere hulpvel'lèners te aanvaarden ingeval llierom redelijkelavijs wordt verzocht door de reder of de kapitein van hct schip of de rechthebbende op andere in gevaar verkerende zaken met dien verstande dat het bedrag
van zijn beloning niet wordt verminderd indien mocht blijken dat het verzoek
onredelijk Avaq.
2. Op de reder en de kapitein van het schip of de recllthebbende op anderc in gevaar verkerende zaken rtlst jegens de hulllverlenel' de plicht:
a. gctltlrellde de hulpverlenillg vollcdig nlel hen) samen te werken'.
b. daarbij tle nodigc zorg tc bctrachten olll Illilictlsulladc te voorkonlcn op tc beperk (.,11. cll
Illldat llttt scl|ip 01* de antlcl'c zltkcl, in vciligheid zijll gellracht tcl't|gg:lN'c dllarval)
t e aallvkllll'del) ingeval ztllks y'etlelijkersvijs door dc lltlll|vcl'lellcl' svol'dt verzthcbt .
3. Nietig is ieder bcding. waarbj van hct eerste Iid, onderdeel b, ol' hct tweede
Iitl. ondertleel b. wordt afgcwekcn.
,.% r! ik el 5 b 1
l . Hulp die nwt gunstig gevolg is verleend. geeft rechl op hulploon.
2. Behoudens anikel 564 is geen betaling krachtens deze afdeling verschuldigd
indien de hulp geen gunstig gevolg heeft gehad.
3. Hulp als omschreven in het eerste lid geeft recht op hulploon, ook al is de tot
hulploon gelechtigde of degene die gerechtigd is de v|tstelling van het hulploon te vorderen. dezelfde persoon als degene dic hulploon Nrel'schuldigd is.
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Artikel 562
Indien een partij bij een overeenkonBt omtrent hulpverlening door haar wederpartij dnnrbj ter zake van een bj de hulpverlening veroocaakte schade buiten overeenkonBt wordt aangesproken, is ze jegens die wedeœallij niet verder aanspl'|elijk.
d:m zij dit zou zijn op grond varl de door hen gesloten overeenko|t. De artikelen 365
en 366 zijn van ov'el'eenko|tige toep|sing.
Artikel 563
l . Het bedrag van het hulploon wordt v|tgesteld bij ovel'eenkonut tussen partijen en bij gebreke daarvan door de rechter.
2. Het llulploon wordt v|lgesteld met het oog op het aalln|oedigtll van hulpverlening, rekening houdend met de volgende criteria. ollgeacht de volgortle waarin zj
hieronder zijn opgesonld:
a. de geredde waarde van het schip en de andere goederen;
b. de vklkkttrldiglleid en insppallklillgeT) vac de Ilullaverlellers, betoond bij het voorkoInen of beperken van schade aan hct lnilietl;
de nule van de door de Iltlli|vel'lelïers verkregell gunstige uitslag',
de aard ell enlst van het gevaar;
de vakktlndigheid en insllanllillgen, betoond door de hulpverlel|ers bj de reddillg
van het schip. de andere zakell en nlellsenlevens;
de door de lllllpverleners yebruikte tijd. gemaakte kosten en gcleden verliezenk
het risico van Mnsprakelljkheid en andere door de ltulpverleners of hun uitrusting gelopen risico's;
de snelheid van de verleende diensten;
de beschikbaarheid en het gebruik van schepen of andere voor llulpverlening
h|sttmde uitl'usting',
de staat van gereedlleid, alsmede de doelmatigheid en de waarde van de uitrusting van de htllpverlellel's.
3. Voor hulp. verlçend aan een schip en de zaken aan boord daarvan is het hulploon klitsluitend verschuld:gd door de reder van het schip. met dien verstande dat de rqder een recht van N'erhaal heeft jegens de andere belangl:ebbenden voor hun onderscl|eltll|tl :):kI) tlt| ttl. l|'t|çàl' lltlll), |/ |I'I||I1tI 11:11: |lltl|l'| |r :1 ù: (:11 i| ltçtt I1lllI)1|t1|) ô, te || k:11 tlltlil;tl (l()t:r
de t'eclltlletltlelyde op die zaken
:
-1 EI t)t al tllènltl te r1 tllt:t tllt||lltl|l'ill| |,:,11 1't) r1 t te t|lt &/ (|I't1 |:ïI|à:ïI'| à; t:l't: |lltttlij 1k ç) lkt: |t (|11.
mag de geredde waardcn van het schip en de andere goederen niet ovel|l'etlèn.
5. lndien het hulploon mede strekt tot vergoeding van gemaakte kosten en àyledtn schade. geeû de rechter aan. welke gemaakte kosten en geleden schade dit betrett.
Artikel 564
l . lndien een llulpvel'lenel' hulp heeft verleend aan een schip dat zelt- of wegens
zijl! lading schade dreigde toe te brengen aan het milieu en hij geen hulgloon heeft vel'kregelt kraclltens artikel 563 dat ten minste gelijk is aan de volgens dlt anikel vast te
stellen bijzondere N'el'goeding. heeft hij recht op een bijzondere vergoeding A'al: de zijde
:..1111 de reder. gelijk aan de door hem gemaakte kosten, zoals in dit al-tikel ol|lchl'ev'en.
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2. lndien de hulpverlener in de in het eerste lid |doelde onwtandigheden door
zijl| llulp|erleningsqverkaa|eden schade aan het milieu heeft voorkomen of beeft beperkt. kan de door de reder volgens het eerjte Iid aan de hulpverlener te betalen bijzondere vergoeding worden verhoogd met rtua.xlnlaal 30% van de door de llulpverlener genw'lakte kosten. Indien ecbtet de rechter, rekening houdend met de in artikel 563, tweede
lid, genoemde criteria, zuiks billiik en rechtva|dig acht. kan hij die Njzondere vergoeding verder verhogen. maar de totale verhoging bedraagt in geen gevai meer dan 100%
van de door de htllps'erlener gemaakle kosten.
3. Voor de toepassing van het eerste en tweede Iid wordcn onder kosten van de
hulpverleller verstaan de voo|chotttn die door de hulpverlener redelijkenvijs zijn gedaan bij de hulpverlelling. en een billijk tarief voor uitrustin| die. en personeel dat daadwerkelijk en redelijkelavijs is ingezet tijdens de hulpverlenlng. in aanmerking nemend
de criteria. genoemd in mlikel 563. tweede lid, onderdeltm h. i en j.
4. De totale bijzondere vergoeding krachtens dit artikel wordt slechts betaald.
voor zover deze vergoeding hoger is dan het hulploon dat de hulpverlenel' krachtens artikel 5b3 kan ontvangen.
5. lndien de hulpvel'lener nalatig is geweest en daardoor in gebreke is gebleven
schade aan het milieu te voorkomen of te beperken, kan de rechter de krachtens dit artikel A'el'scltuldigde bijzondere vergoeding geheel of gedeeltelijk ontzeggen.
(h. De rechter die een hulploon vaststelt als bedoeld in m-tikel 563, en een bijzondere vergoeding bepaalt als bedoeld in het eerste lid, is niet verplicht om het bedrag van
het hulploon vast te stellen tot het beloop van de mkuxilaalc waarde vari het schip en de
andere geredde goederen alvorcns het bedrag van de bjzondere vergoeding te bepalen.
7. Dit al-tikel laat onverlet enig rccht van verhaal van de reder van hct schip.
Anikel 565
I . Geen hulploon is vc|chtlldigd door personen wier leven is |ered.
2. Onve|ndel'd het eerste lid. is voor de afzonderlijke reddlng van opvarenden
van een schip htllploon ve|chuldigd door de reder.
3. Deyene die mensenlevells heeft gered en heefl deelgenonxcll aan de werkzaanlheden dte zijn venicht ter geleytnlleid van het ongcval dat aanleiding hecft gegeven tot de hulp|'erlening, is gerechtlgd tot een billijk mmdeel in de betaling die aan de
lltllpvcl'lellcr is tocgekclld vtlor de rcdding van ha schip of alldere zakcll of N'tlor het
v'ot|rkt|lltcll ol' bttperkcn van schatlc :1:|11 llet Illilieu.
Al-tikel 566
l . Geleclltigd tot hulploon zijn die pcrsoncn of grocpen van ptrsoncn. dic bulp
llcbbell verleend.
2. Indien de hulp is verleend door personcn of groepen, die alankclijk van elkaar handclden. is aan dcze px'lepen of pcrsonen gczanlenlijk slcchts iin bedrag als
llulploon vcl'schuldigtl.
3. Indien de hulp door een schip is verleend, kunnen ook de lcden der bemanning. die geen hulp verleenden, tot hulploon gerechtigd zijn.
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Anikel 567
Afjtand, jegens wie dan ook, door een lid der belmnning van zijn recht op een
aandeel in he! door een scpip te verdienen of verdiende hulploon is nietig, tenzll het
schip blijkens zijn collstructle uitslllitend of in hoofrl|nak voor ltulpvel'leflillg of sleepdienst is bestemd. of de afstand één bepaalde hulpvellening betreft.
Anikel 568
I . Geen recht op betaling krachtens deze afdeling llebben degenen die hulp verleenden llieltegellsltlande een tlitdl'ukkelijk en redelijk verbod als bedoeld in anikel 557.
eerste lid.
,..n. ( )1) |:tl'|lltl|ll 1: tlllllt|ll %b' te hkt:ll| l,tIlI,. tltàllr l|trll :?tt,'I(: (:I|kl :t:1I1 11 |I | (:l1i1) |ritrl! :àlïI1
ldtltlrtl tltlktl'|klrk l)tt s'i:l tlt| r) (1 te ârkï|| t|ll t) t' tl:lltr h/l|lk ktllitlll|ti|| tll'ilti|| tl|ll|||llt||l' tl te (1t' te t,zolïken zaken, slechts recht op betaling hebben, indierï door hen dienslen zijn bewezen,
waanoe zij redelijkelavjs niet zijn gehouden.
.5. (-;t:t?Iï î?|l:kIi11| i| !? e|l'| (2l1tII(li|(l 11 |ltt|llt te fy| (1 tlhrt| 11 |tl t|lilll;, t t|ll|tij tltr |rtr |ltrt|lltt|
te itrll|l tzlt $/ k|l'tlt|t' |:lk1t11, tlltrl s$!:1l rt:tlt|lij ;: trrq|rij | 1::1$1 s|i|l.tl|l! :t1lI1!j|I)1|l'| t :l1| t: t:I1 à; çrl|l'tli| xrli| lL te tlil |'tl|l'ill| î?itI) te ttj! t) !/ t:1'$)t,I!| ()11 l|t tlil| |hllï| àjt||ltlt|ll q!tl tll.tl|lt 11|21 l)tr |r:1;k| |I1t|t()I1|.
4. lndien de hulpverleners door hun schuld de hulzverlenlng hebben nodig gemaakt of |moeilijkt of zich hebben schuldig gemnnkt ann dlefstal, verberging of andere
bedrieglijke llandelingen, kan de rechter de krachtens deze afdeling versclluldigde betaling geheel of gedeeltelil'k ontzeggen.
Al-tik el 569
l . lndien de hulp is verleend door ona|ankelijk van elkaar handelende personen
of groepen van personen, is ieder dezer personen bevoegd v|tstelling te vorderen van
llet hulploon dat, of de bijzondere vergoeding die hem of de groep waarvan hj deel uitmaakte, toekomt.
2. Indien de hulp is verleend door alankelijk van elkaar handelende personen of
groepen van personens is ieder dezer personen |voegd v|tstelling te vordertn van het
l|ulploon dat, of de bijzondere vergoeding die man deze personen of groepen gezamenljk
toekomt.
3. Indien door een scltip hulp is verleend, is tlitsluitelld de reder of de kapitein
tpevoegd omtrent het hulploon of de bijzondere vergoeding overeen te komen. De door
hem gesloten overeenko|t bindt alle tot het hulploon of de bijzondere vergoeding gerechtigden. Hj is vomlicht ieder van hen vôôr de uitbetalings desverl|gd. het bedrag
van het hulploon of de bijzondere vergoeding schri|eljk mee te delen. Bij gebreke van
een overeenko|l is uitsluitend hij, niet alleen gerechtigd, doch ook verplicht gèrechtelijke v|tstellillg van het hulploon of de bjzondere vergoeding te vorderen en dit le innen.
4. In het in artikel 56 1 , derde lid. bedoelde geval is iedere tot hulploon of bifzondere vergoeding gerechtigde bevoegd de v|tstelling daarvan door de recàter te vorderen, ook al mocht over het hulploon of de bijzondere vergoeding een overeenko|t zijn
gesloten.
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Artikel 570
l . De verdeling van een hulploon als bedocld in artikel 563, tusscn hulpvcrleners
geschiedt volgens de In dat artikel yenoemde criteria.
2. De verdeling van eçn bilzondcre vrrgoeding als bedoeld in |ikel 564, ttlssen
hulpverleners geschiedt met m |nmerklngnezng van de criteria, genoemd in artikel
563, tweede lid. onderdelen h, i en j.
3. Bij geschillen omtrent de vcrdeling van llct bulploon en de bijzonderc vcrgocding tussen de daartoe gerechtigden wordt dezc op vordering van de mccst geredc partj
door de rechter |tgesteld.
Artikel 57 l
1 . Degene dic gercchtigd is v|tstelling van hrt hulploon te vorderen. heeft, bchotldens artikel 559 cerste cn derdc lid. jegcns îcdcr dic daarvan afgiftc vcrlangt. ccn
retcllticrecht op dc schcpcn of zaken waaraan hulp is vcrlccnd alsmcde op de schcpcn
mqn welker zich aan boord Nvindendc zaken hulp is verleend, voor hetgeen ter zake van
hulplooc is ve|chuldigd.
2. Ter zake van de in artiktl 564 bedoelde bijzondere vergoeding kan dit retenticrecht worden uitgcocfend op de sçhepcn waaraan hulp is vcrlccnd.
3. Dit retentierecht velwalt zodra is bctaald het bedrag waarover geen geschil
tussen partijen brstaat. en voldoende zekcrheid is gesteld voor dc betaling van die bcdragen, waaromtrent wel geschil bestaat of wclker hoogte nog nict kan wordcn vastgcstcld.
Artikel 572
1 , Degene die krachtens deze afdeling een betaling vcrschuldigd is, stelt op verlangcn van de hulpverlener voldoende zekerheid voor hetgeen hj ter zake van die betaling verschuldigd is mct inbcgrip van rcntc en kosten.
2. Het schip en de andere zakcn waaraac de hulp is vcrleend, worden niet zondcr
toestc|ing van de hulpverlener venvijderd van de cerste haven of plaats. waar zij na
lëindiging van de hulpverlening zijn aangekomcn, totdat voldocndc zckerheid is gestcld voor dc in llct tcrstc lid bcdocltlc bctalillg.
Al-tikel 573
l . Dc rechtcr kan, voordat hij hct hulploon of dc bijzondcre vcrgocding vaststclt.
bcvclcn dat aan dcgcnc dic gcrcchtigd is dc v|tstclling daarvan tc vordcrcn. cen naar
billjkhcid te bcpalcn bcdrag bij wëze van voorschot wordt bctaald. Dc rcchtcr kan aan
dit bcvel voomaardcn vcrbindcn, die, gezicn de o|tandighedcn, billijk zijn, daarondcr
bcgrcpen dc voonvaardc dat voor dc gchclc of gcdccltcljkc tcrugllctllling van llct voorscllot zckcrhcid zal wordcn gcstcld.
2. Is krachtens artikel 572 zekerhcid gesteld, dan wordt hct bedrag van dc gcstclde zekerheid verminderd met bet bedrag van het Ntaalde voorschot.
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Artikel 574
l , Indien de rechthebbende op de schepen of andere zaken waarnnn hulp is verlçend, niet opkomt, is degene die v|tstelling van het hulploon of de bijzondere vergoeding kan vorderen, gerechtigd deze voor rekening en gevaar van de rechthebbende onder
zich te houden, dan wel bij een derde op te slaan in een daarvoor geschikte bewaarplaats.
2. De derde-be|vaamemer en de rechlheb|nde zijn jegens elkaar verbonden, als
ware de omtrent de bewaring gesloten overeenko|t mede tussen hen aangegaan. De
lleqv'aalnïellzel' is echter niet gerechtigd tot afgifte dan na scllriqelijke toestentming daartoe van degelle die de zaken in bewaring gafè
Artikel 575
1 . In geval van toepassing van artikel 574 kan degene die gerechtigd is vaqlstellil3g van llel llull|loon of de Njzontlere vergoeding te vorderen, de be|v|rllen|er. dan wel
de I'ck.lltllellllellde 01) de sclïttptn: t'lf :llulere zaken op zijll vrrzoek tloor de rechtel' wordvlt
gelllltcilt igtl 11$:11 gellcel tàl- getleeltelijk op de door de deze te lxtjlalen wijze tr vcrkopcn.
2 . De tx%skltlt'llen|el' stelt degene die de zaken ic bewarlng gaf, zo spoedig mogelijk van de voorgellonlen verkoop op de hoogte; degene die de zakel! in bewaring gaf of
onder zicl: hield, hee| deze velylichting jegens de hem bekende rechthebbendell op de
zaken.
3 De opbrengst vqn het verkochte wordt gestort ter griffie van het Gemeen;
schappelljke Hof van Justitle van de Nederlandse Antillen en Aruba voor zover zij niet
strekl tot voldoening van de kosten van opslag en verkoop, alsmede, binnen de grenzen
der redeljkheid, vœl de gelrlmkte kosten. Tenzij op de zqken beslag is gelegd voor een
gelds'ordering. wordt aan degene die de zaken in bewanng gatl uit het in bewaring te
stellen bedrag voldaan hetgeen hem ter zake van hulplool! ot- bijzondere vergoeding is
yerscllttldigd; voor zover het hulploon of de bjzondere vergoeding nog niei vastsîaat,
strek! de opbrengst of een gedeelte daarvan op door de rechter te bepalen wijze tot zekerheid voor deze vordering.
4. De ter griftie gestorte opbrengst treedt in de plaats van de zaken.
Allikel 576
1 . Degene die gerechtigd is tot hulploon of bijzondere s'ergoeding, verkrijgt de
eigendom vall de zaak waara.ltrl hulp is verleend en waarvoor geen l'ecllthebbellde is
opgekomen, twee jaren na de beëindiging van de hulpvel'lening mits de znnk' zich op dat
tijdstip nog in zijn macht bevindt en hij datgene heeft gedaan, wat redelijke-ijs van
hem kan worden gevergd om de rechtheb|nde te ontdekken en van het gevolg van de
llulp|'erlening op de hoogte te stellen.
2. Het eelme lid vindt geen toep|sing, ingeval de rechthebbende zich binnen de
in dal Iid genoemde ten'rlijn bij degene die v|tstelling van het hulploon of de bijzondere
vergoeding kan vorderen heeft aangemeld en aan deze de kosten van bewaring en onderhoud en to! opsporing van de recbthebbende heeft vergoed. Degene die v|tstelling
van he! hulploon of de bijzondere vergoeding kan vorderen, is bevoegd de afgifte op te
schorten. totdat deze veplichling is njgekomen. lndien de rechthebbende die de zaak
öpeist. de vel'schuldigde kosten niet blnnen een maand nadat ze hem Zjn opgegeven,
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lweû voldman wordt hij geacht ziin recht op de zaak te hebben prjsgegeven.
Artikel 577
De Nvetslpalingen omtrent |akw|me|ng vinden op llulpvel'lcning geen tocp|sing.
Afdelint 3 Avrij-grosse
Artikel 610
Er is uitsluitend een avarij-grosse handeling, indien enige buitenge|vone opolïèring of tlitgavc ollzettelijk cn rcdel'ljkelwijs wortlt vcl-richt of gcdam! voor dc gclllccnscllallllclijkc vcilighcid mct hct doc! de gocdcrcn, betrokkcn bij ccn gclllccllscllêllnl|clijkc
met een zeescllip uitgcvoerde ondclmem'lllg. voor gcvaar. hoe of door wicns toctlotm dit
ook zij ontstaan, te behoeden.
Altikel 61 l
Allcen zodanige verliczen, schadcn of onkostcn. dic hct onn|iddcllijke gevolg
zijn van ecn avaùj-gl'ossc handeling. worden als aval'ij-grosse toegelatcTl.
Artikel (5 I 2
1 . Avarij-grosse wordt aan degene die hm:u' leed. vcrgoed door de rrdcr, de belangllebbcnde bij verschuldigde vracbt of p|sagcgeld. de ontvangcr van dc lading en de
eigenaren van de overige zich aan boord |vindende zaken, met uiuondcring van brieven, andere poststukken of postpakketten, van bagage en van pcrsoonlijke zaken van
opvrenden. die geen bagage zjn.
2. In afwijking van het eerste lid draagt een motoajtuig of schip. dat door ccn
vcrvocrder in verband met een ovel'ccllkolmt vall pel'sonenvcrvoer aan boord van hct
schip wordt vervoerd. bij in de avarij-grosse.
Artikcl (1 l 3
Dc |'crgocditlgcll in llvalij-gt'ossc cn de dragcnde waardcn dcr in de ltv:|l'ij-gT'osse
bjdragendt bclangen worden bovendien bepaald met illacl|tnenRing van de
Yol'k-Antwcrp Rules zoals v|tgestcld door het Comité Maritimc lnternational cn zulks
in de Engelstalige tekst daarvan.
Titel 7 Beperking van Mnspl'akclijkheid voer mariticmc vorderingen
Allikel 750
l . De redcr van een schip en de hulpverlet|el' kncnen door hct stellcn van een of
mcer fondscn als bedocld in artikel 642c van het Wetboek van Burgcrlijke
Rechtsvo|ering van Aruba, bun aansplakelijklleid beperken voor de in al'tikel 752 gcnocmde s'orderingen.
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2, Onder reder worden in deze titel mede verstaan de bevlachter, de htlurder of
and' ere gebruiker van een schip, met inbegrip van degene in wiens handen de exploitatie
van een schip is gelegd.
3. Ol|der llulp|el'lenel' wordt in deze titel een ieder verstaan die kvel'kzaanoledelt
|'en'icht in ollmiddelljk verband met llulpvel'lelting, waaronder in deze titel mede Nvordea |'el'staan de in allikel 752, eerste lid, onderdelen d, e en f, genoelnde qverkzaalnltedea ormaatregelell.
4. Onder schip wordt in deze titel zeeschip verstaan. Een schip in aanbouw
wordt voor de toepassing van dcze titt!l mede als schip aangemerkt vall llel ogenblik af.
dat. de stapelloop aanvangt. Een Iuchtkussellvoertuig wordt voor de toepassing van deze
titel niet als schlp aangenlerkt. Een platfonn dat is gebouwd ter exploratie of exploitatie
vaa de nattturlijke rijkdommen van de zeebodem of van de ondergrond tlaarvan. ell dat
klll! drijvcl, Svol'dl voor de tocl|klssillg val) tleze titel nitr! als scllil) klîtItgejllel'kt gctltll'elltle
de lijd da! hel op de zeebodelll rust,
5. 111 deze titel wordt onder letsel verstaan iedere licllatllelijke verwonding ,$..:11,
de n:ells en iedere aantlul ing in zijll persoon.
A rt i k e l 7 5 l
1 . Indien een N'ordering als bedoeld in al-tikel 752 wordt gericllt tegen enige persoon voor wiens handeliny, onachtzaanllleid of nalatigheid de reder of de htllpverlener
in beginsel aansprakelijk Is, heeli deze persoon de in deze titel verleende bevoegdlteid
tot beperking van zijn aansprakeljkheid.
2. De N'erzekel'aar van de |nsill'akelëkheid voor vordel'illyen waarvoor op grolld
van deze titel beperking van aanspl'akelijklleid mogeljk is, kan zlch in dezelfde mate als
zijn î'el'zekerde op die beperking bcroepen.
Al-tikel 752
l . Ollder vool'belloutl van dc anikelell 753 cl) 754 bestaat de bevoegdllcid tot
beperking van aallspl.akelijkheid voor de hierna genoemde vorderingen, ingesteld hetzij
op grond van overeenko|t, hetzij buiten os.el'eeltk'oltwt. en zeltà wanneer de aansprakelij lk'Iltlitl tlil|ltl it (rrltl' |'q7 te r| h/1t7 t|i! tlit (|i|t |lltlt|lzï t) f' llt|krit &,:) rl te | t)t| :ï N.'t!()1|'| k:llt (31) 11 (:t | |llil)
t)I' tlil llt|l l-kti! tlzlt tfil ()l1tI|1' lltltltlt| $,1' tt|t| kli|llt i| s?:lIl (1|, |l S|llt) tlit: lri|ll tïl) tlt| tlt|jlklt'|ill| ,.:111
|ktII|))y':k| |lij |ïlld|itl 1)|,1.:3 te plt:
:t. |'tlrtl tlrill||ll ttl | ir:t |: te 5?:ïI! tl|) te ti te | Ittt| trl (1 :t1! $s't:l t (|1. |:11|: te :.:1$1 &.(:rIit)| |,:1 rl te f' |t:I1:kde aan zaken. met inbegrip van schade aan kullst|vel'kcrl van havells. 11::11 dokkal.
ssatelav'exel) of llulplniddelen voor de sclleepvaalx, opgekolllel: aan boord van Ilct
schip of In rechtstreeks verband met de cxploitatie van het scllip of met werkzaaluheden ter htllpvellening, alslllede voor q'ol'deringel) ter zake :.:'u1 scllade lell
gevolge van cen of ander'
b. A'ol'derîngell ter zake van schade ontstaan door vertlnging bij Ilet vervoer over
zee van lading reizigers of hun bagage'.
c. vol'del'ingen ter zake van andere schade ontstaan door inbreuk op enig niet op
o|'el'cenk'ornst gegrond N'elnllthgellsl'ecllt en opgekomen in rechtstl'eek's verballd
lll|t tlt| | | |ltlittlti| y/:1I! Ilttt | |llij) te | Illt!t &&'t,l';' |:1:|I)111 te (1 tllï l $t,. 1)tIIl> N't|l.1t) rli:l !|'.
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d. N'orderingen ter zake van het vlotbrengen. venvijdel'en. vernietigen of onschadelijk maken van een zeeschip dat is gezonken, schipbreuk heeft geleden gestrand
. :.
ot verlaten is. met inbeglip van alles wat aan |ord van zulk een schlp is of is
geweest;
vol'deringen ter zake van het venvijderen. ve|ietigen of onschadeljk nuken van
de lading van het schip;
vorderingen van een Iyrsoon ter zake van nlaatregelcn genomen om schade te
voorkomen of te vermmderen voor welke schade de daarvoor aansprakelijke persoon zijn |nsprAeljkheid op grond van deze titel zou kunnen beperken. alsmede voor vorderingen ter zake van verdere schade door zulke |atregelen geleden, ién en ander echter mel uitzondering van dusdanige vorderingen van deze
allllsprakelijke persoon zelf
2. Aansprakelijkheid voor de in het eerste lid bedoclde vol'dcl'ingen kan worden
beperkt, ook indien deze, al dan niet op grond van een ovel'eenkol|t, zijn ingesttld bij
wijze van verhaal of w'ijsvaring, De aallsprakelijkheid voor de vordeùllgell, bedoeld in
het eerste lid. onderdeel d, e of tl kan echter niet worden beperkt voor zover deze vorderingen |trekking hebben op een vergoeding verscht|ldisd op grond van een overeen1kt3I1 l|t lllt)t tl te :ll1ll|I'1'l1 lk tzli| 1: (: )14:l'| t)t31!. '
Allikel 753
1 . Dezc titel is niet van toepassing op:
a, N'ol'deringen uit hoofde van htllps'erlening of bîjdrage in avarij-grosse;
b. vordeùngec voor schade door verontreiniging door olie. zoals deze zijn bedoeld
in het op 29 november I 969 te Brussel tot stand gekomen Inteaationaal Verdrag
inzake de wettelijkc aaytsllrakelijkl|eid voor schade door verontreilliging door
olic (7'117. l 970, l 96) of ill cllige kracht van |vel llebbelldc wijziging valt dat Vcrdrag of Protocol daarbij;
vordelingell gebœseerd op enig bindend illtelmation|l verdrag of enige landsverordcning die de beperking van allnsllrakelijklleid voor kenlcllcrgiescllade regclt
op vcrbicdt;
d. vol'deringel! tcgen de exploitant van een nucleair schip terzake van ke|energieschade'
ï
e. vt7rdel'lllgcll. uit hoofde van al'beidsovcrce|lkt7nst tegen de redcr of de lltllpvcrlener ingesteld door zjn olldelgesclliktcl! of hun l'cchtvel'kl'ijgcllden voor zovcl'
deze vordel.ingen wcrkzaaml|edcll betrcffen in verband met hct schip of de htllpverlening, al naar gelang de aansprakelijkheid van de reder of de hulpverlener
voor deze vordel'ingen uit hoofde van de op de arbei/overecnkonut toep|sclijke wet niet of slechts tot een hoger bedrag, dan op grond van deze titcl hct geval
zoçl zijn. kan worden bcperkt.
2. Indien degenc die op grond van deze titel bevoegd is zijn aansprakelijkheid te
beperken. gerechtigd is tegen een sclluldeiser cen vordering geldend te maken, die
voonkomt uit hetzelfde voerval worden de respcctieve vorderil|gen mct clkaar vckn'ekend en wordt de beperking van aansprakelijklleid slechts toegepast op het daarna mogelijke-ijs overblijvende saldo.
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Al-tikel 754
Niemand is gerechtigd zijn aansl|rakelijkheid te beperken. indien bewezen is dat
de schade is ontstaan door zijn eigen haltdeling of nalaten. geschied hetzij met het opzet
die schade te N'el'ool'zaken hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarsçhijnlijk uit zou vooqvloeien.
Anikel 755
l . l'let bedrag wamloe de aansèlrakelùkheid uit hoot'de van deze titel voor niet in
arlikel 75b gelloelnde vol'del.ingell, lïaar a:lllleiding vall éénzelfde voorval ontstaan, k'al!
N'vtlrden beperkt belotlpt:
a. ingeval het vtll'del'i|lgen betreû ler zake van dood ol- Idsel, die niet zijll vorderillgel! als t'ïedoeld ill artikel 752, eersle Iid, onder d ofe, in een perstlllentï3lttls:
1 B. 333 00t) rekeneenhedel! voor een schip waarvan de tonnage niet n'ter dan
500 lletlnmgt; '
|/tlt|r trtll, | | lli|l N|Itrtl'|lkll tltr ltltlllll| te |$I.()1 t|t. i| çIl:|l :;(14) &s.t)I.tl1 llt:t t t|l, 1 :
tl|tltl|ltt| ty|tlrlltj | |I'11!||I'||!.tj !)1|t:
-- | ()() I'||'|I1| |I1ll| tl|l| ï't) tl1. |I| | ttl|lllyltl| |l|ll (1 | tt)I1I1:t|| lll|t ||l1
|| | | () l t c)t |I: |z|t | | | |'
333 rek-eneellheden voor elke toename van de tonnage met één
van 3 00 l tot en met 30 000.,
250 rek'elleenlledelï voor elke toename val) de tonnage met één
van 30 00 I tot en met 70 000,
I 67 I'ekelteenlledet, vool' elke toenanle van de tonnage met één
boven de 70 000.
b. ingeval het enige andere vordering betrefi die niet is een vordering als bedoeld in
al-tikel 752. eerste lid, onder d of e. in een zakenfontls:
I 0. 1 b7 000 rekeneclllletlel! voor een scltip waarvan de tonnage niet nleer dan
500 bedraagç'
!
2*. voor een schlp waarvan de tolmage groter is dan 500, wordt het ten 1 :'
bedoelde bedrag ve|eerdel'd met:
- 167 rek'eneenheden voor elke toename van de tonnage met één
van 50 l tot en met 30 000.,
I 25 l'ekeneenlleden voor elke toename van de tonnage met éin
van 30 00 I tot en met 70 000.,
83 I'ekeneenheden voor elke toename van de tonnage met één boven de 70 000.
ingeval het vorderingen betreft als bedoeld in al-tikel 752, eerste lid, onder d of e,
in een qvl'akkellfonds:
l 0. 262 000 rekelleenlledell voor een schip waarvan de tonnage niet meer dan
500 bedraagt',
voor een schip waarvan de tonnage groter is dan 500 wordt het ten I G
genoemde bedrag velnlleeldel'd met:
333 l'ekeneenheden voor elke toename van de tonnage me!
één van 50 l tot en met 6 000.,
I 25 l'ek-eneenlleden voor elke toename van de tonnage
met één van 6 001 tot en met 70 000.,
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83 rekeneenlleden voor elke toename van de tonnage met
éin boven de 70 000.
2. Voor schepcn die blijkens hun const|ctie uitsluitend of in hoofdz|k zijn bestemd tot hct vervoer van pe|onen. en waarvan de tonnage nict groter is dan 300. kan
bij lallds|sluit, houdende algcmene maatregclen. het |drag waartoe uit hoofde vau
deze titel de aansprakelijkheid voor de in het eerste lid. aanhef en onderdecl b, bedoelde
vorderingen kan worden beperkt, op een lager aantal rekeneenheden worden gestcld dan
dat. gcnoemd in hct eerste Iid, onderdeel b. tcn l ''.
3. Het bedrag waalloe de aansprakelijkheid van een llulpvcrlcner aan ecn scllip.
die nict van ecn zeescbip uit |vcrkz|l|cden venicht, of die werkzaamlleden uitsluitend
vcnicht op het schip waaraan of met |trekking Avaartoc hij hulp vel'leent. kan worden
|perkt, wordt berekend naar een tonnage van l 500 ton.
.4 Voor de toep|sillg van dczc titcl wordt onder tonnage van hct schip verstaan
de bl'uto-tonnage van hct schip. berekend o|el'eenkonwtig de voorschrilïen voor meting.
vervat in Bijlage I van het op 23 juni l 969 te Londen tot stand gckomcn Intclmation|l
Verdrag bctrc|endc de meting vml schcpen. 1969, nlet bijlagen (Trb. 1970. l 22).
.5 Op verzoek van de eigenaar kan door of namecs de bctrokkel) Inillister cen
' rklaring wordcn argegcvcn, Ntl'c|clldc de bluto-tollnage van cen scllip. bçrckend
&c
os.ereenko|tig de vool.scl|l'iûen voor meting, bedoeld in de in hct vierde lid bedocldc
bijlagc.
6. De in dit artikel gcnoemde |dragcn waa-toc de aallstll'akclijkheid kml wordcn
beperkt, kunnen bij Iandsbesluit, houdendc algemcnc nlaatregclcn, wordcn ge|vijzigd.
Artikel 756
l . sv'at betreft vorderinqcll, ontstaan naar aanleiding van éillzclfdc voorval ler
zake vall dood of letsel van reizlgc| van cen schip beloopt het bedrag waatloc de rcder
daarvan zijn nnnsprakelil'k'hcid kan beperken in een p|sagiersfolldq, even vclu malen 46
666 rekeneellhcden, als hct schip volgclls zijn vciligheiflqcc|i|caat gtl'eclltigd is rcizigcrs tc vcl's/ocrcn. doch nict mccr dan 25 000 000 rckcllcenhedcn.
2. Ondcr vtèrdcrillgelt tcr zakc van dood of lctsel van l'cizigcl's wordcn voor dc
tocp|sing van dit a|ikcl vcrstaan dcl'gclil'k'c vordcrillgcll, ingcdiclld ndar aalllcidillg valk
ccn voorval o|'el'kol|lt aan clligc pcrsoon. vcrvocrd aan boord van hct scllip'.
a i'I') grolld ..1,11 ccl) t'vcl.cc|lkt,lltst lot llct vcrvocr var! l'ciziucl's'.
1.)' dlc 'l,'ct It|cstcll,ll,iltn vall dc vcl.vt,cl'kle|' vcrguzclt ctn -v't|cl'ttliu dat. (.1f' Icvclltlc
' tlicrell dic .vordelt -vcl'vq,el.d ol, grollkl vall eclt uvcl'ccltk.lll|tsl ''-ts't gùlctlcl'clls'cl'
voer.
A 14 i k c l 7 5 7
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Anikel l 30 l
De in deze afdeling aan de eigenaar opgelegde vepliclltingen rusten. indien het
luchtv'aarttlig toebehoort aan lneer personen. lan een N'ennootscllap onder Grma aan een
conllmndilaire v'ennootschap aan een veremging of aan een reclltspersoon, mede op
iedcre lnetlc-eigellaar, beherende vennoot of lstuurder.
Artikel I 302
Er wordt een arzonderlijk openbaar register gehouden voor de teboekstellillg van
ltlcllts.aartuigen, dat deel uitnmakt van de openbare registers.
Al-tikel 1303
l . Te|ekstelling is slecllts n|ogclijk, indien:
het ltlcllt|.aalltliy een Antbaans Iuchtvaanuig is, en
het ltlchtvaalltllg ten minste een bij lalldsbesluit houdende algemene maatregelen. A'tkstgesleltl gekvicht hceft .
2. 'rctnt3ekstcllillg is niet nlogelijk vall ecn lllclltvîlklëtlig tlat rccds tct|tàck'slllîlt in
l'iet rcgister. in etln N'ekdl'agsl'egister of in ellig soortgtljk buitel|lklntls regisler.
3 . 111 atkvijking van het tweede lid is teboek'stelling van een in cen vel'dragsregistel' of in enig soortgelijk register teboekslltlllld Iuclllvaalluig nloqelijk. indien de eigeltaar de eigendom :':111 het luchtvaal4tlig heeft N'erkregrn door toewjzing na een exectltic
die lïier te lande heeft plaatsgcvondcn.
4. De tctlock'stelling wordt verzocllt door de eigtmaar van het lllclltva:tlduîg. l Iij
legt daarbij ter illscllril'viny over een door heln ollde|ek'cndc vcrklariny dat naar zijn
beste wetell het Iuchtvaadtllg voor teboek'stelling vatbaar is. Deze verklanng behoerl de
gocdketll'ing van de rechter.
5 I)e tcllttek'stellillg iîl llct register llccft gccn l'eclltsgeb's|lg. illgeval aan dc vcr.
cislen val: llttl ccrstc tot en Int!t hct vicrdc lid nict is voldaall.
b. Bij hct verzock tot ttbockstclling wordt hier te landc woonplaats gekozcn.
Dcze woonpllmts wordt in hct verzoek tot tctlock'stclling vcnlwlkl rn k'ajt door een andeI'e Tv't|t|lllllk|ktls llitr te lalltle N'vortlclt vcrvangcn.
Al'tik cl l -504
l . Dc teboekstcllillg wordt slcchls doorgellaald'.
a. op Arerzoek' $..:111 degene die in dc opcnbare rcgistcrs als eigenaar vcnneld staat'.
b op aangifte $,'1:1| de cigenaar of alllt|tslllllve',
l o als het ltlclltvaanuig hecft opgehoudcn als zodanig te bestaank
20' Is van het luclltvaalltlig gedurende twee maanden na het laatste vertrek
.a
geell tijdin| is ontvangen, zonder dat dit aan een algemene storing in de
berichlgevlng kan worden geweten',
als be! lllchtvaanuig niet of niet meer de hoedaniglleid van een Arubaans
ltlclltvllartuig heeft'.
4* als het luchtvaal4uig, na een executie in een Verdl'agslaat in llct buitcn' i het Verdrag van Genève, in . cen
land, die plaatsvond overeenko|t g
N'ertll':lgsl'egister tetxoek'staat.
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2. 111 de in het eerste lid, onderdeel b, genoemde gevallen doet de eigenaar van
he! ltlclltx'aanuig aangilte binnen drie maanden nadat de reden tot doorhaling zich heeû
A'ool'grdaan.
3. lndien ten Iutrkzien van het luchtvamllig inschrijvingen of voorlopige aantekeningen ten gunste van derden bestaan, geschiedt, behalve in het geval, genoemd in het
eerste lid. onderdeel b, ten 40 slechts dool'haling, ingeval geen dezer derden zich dnnqegen verzet.
4. Doorhaling geschied: slechts na op verzoek van de meest gerede pal'tj verlçende macàtiging van de rechter.
Artikel 1305
I . llcll in llttt register teîloekstllkllld ltlclltv|talltlig is een I'egistel'gocd.
2. Bij de toep|siny van imikel 301 van Bqek 3 ter zake van aktea die op de voet
van artikel 89, eerste en vlerde lid. van Boek 3 zljn beslemd voor de levering van zodanig ltsclltN'aantlig, wordt de in het eel'stgenoen|de artikel bedoelde uitspraak van de rechter niet illgesclll'e|'rll, zolang zij Iliet in kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 1307
Eigendom en hypotheek op een teboekstaand Iuchtvaanuig worden door een bezitter te goeder îrouw verkregen door een onafgebroken bezit van vijfjaren.
Artikel 1308
01) een tebllekstaand luchtvaalluig kan een zakeljk recht worden gevestigd, bestaande in het recht van de houder van het luchtvaanuig om na betaling v'an een zeker
bedrag of na ver|lling van enige andere T'oo-a|de de eigendom daarvan krachtens
eçn door hem reeds gesloten of nog te sluiten koopovereenko|t te verkrijgen. In de
notariële akte, bestemd voor de vestiging van dit recht, wordt duidelijk het m'm dit recht
olldelas'olyen ltlclltvaal4uig venneld.
Allikel 1 309
l . Op een teboekstaand ltlchtvaal4tlig kan een zakelijk recht worden gevestigtl,
Lxslaande in het recht van de houder tot gebruik van het luchtvaanuig uit een huurovereenkonkst die voor ten minste zes mmanden is gesloten. In de notariële akte, bestemd
voor de vestiging van dit recht, wordt duidelijk het aan dit recht ondenvolpen luchtv|rtuig vmxeld.
2. De huurovereenkonut geldt als titel voor de vestiging. lndien de huurovereçnkon'st in een notariële akte is neel'gelegd, die aan de eisen voor een akte van levering
voldoet, geldt deze akte als akte van levering.
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3. Op een huurevereenko|t ter zake van een te|ekstamld luchtv|uig is |ikcl l 593 van Boek 7A niet van toep|sing.
Artikel 1310
Onve|nderd artikel 260, eerste lid. van Boek 3. wordt in de notœiële akte
waarbij hypotllcck wordt verleend op ecn tcbtnckstaand ltlchtvaal'tuig, duidclijk het aan
de hypothcck olldcllvolpel) itlcl|tvalllltlig vcnncld.
Allikel l 3 l 1
De door hypotheck gedektc vordcring ncemt rang na de vorderi|lgcn, bcdoeld in
dc artikclcn 1 3 l 5 en l 3 l 7. doch vôôr allc andcrc vordcrillgrn waaraml bj dczc of cnigc
andere wet cen voorrecht is toegekend,
Artikcl 13 l 2
indicn dc vordering rcnte draagt, strckt de hypotheek mede tot zckcrhcid voor dc
rcntcn dcr hoot-tlsom vervallen gedurende dc laatste drie jaren v'oorafgaalld aan hct begin van dc uitwinlling, en gcdurende de Ioop hicfvan. Artikel 263 van Bock 3 is nict van
torp|sing.
Artikel 13 13
Op hypotheek op een aandeel in cen tetlockstaalld luclltvaartuig is artikcl l 77
van Boek 3 niet van toepassing; de hypotheck blijft na ver|eemding of toedcling van
het Iuchtvaa|uig in stand.
Artikel 13 I 4
Op ecn hypotheek op een te|ekstaand Itlclltvaaëuig zijn de mlikclcn 234. 261 .
264. 265, 266 en 268 tot en mcl 273 van Boek .3 cn de anikclcn 544 tot en mct 548 van
hcl Wetbeck van Burgerlijkc Rcclltsvordering van Artlba nict van toep|sing.
2| Iïl|lil! k.' | |? t7t)17'| |llt |I1 t)I) ltl|llt |1tl1l| tti!j |!1
|l|i| |l ) | l |
111 gcval vall llilsvinnitlg van ccn luchtvaart tli| dat tcbock'staat ill llct rcgislcr of in
cen vcl'tll'llgsl'cgistcl'. wordcn dc kostcn vall uitw innlng dc kostct! van bcwaking tijdclu
dcze uitvvillnillg. de kosten. na het beslag ymnaakt tot behoud van het Iuchtvaaëuig.
daaronder |grcpcn de kostcn van hel'stclllngcn die onont|crlijk waren voor het bchoud daarvan, allç andere kosten in het belany van de schllldeisers, gemaakt tijdens de
exccutie, alsmcdc dc kostcn vall dc gerecl|telçke rangregelillg en verdeling van de opbrcngst onder de sclltlldeisers uit dc opbrengst van de vrrkoop voldaan boven alle andere vordcringen waaraan bij dczc of cnigc andcrc wet cen voorrecht is tocgckend.
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Artikel 292 van Boek 3 en qrtikql 56, tweede lid, eerste zin, derde lid, en vierde
lid. van de Faillissellxelltsvel'ol'denlng zjn niet van toepassing op lucllt&'aalluigen die
teboekst|n in het register of in een verdl'agsrcgistel'.
Artikel 13 1 7
De bes'otnln'ecllte |'ol'deringell, bedoeld in artikel l 3 l 7 nemen onderling nmg
naal. de omgekeerde volgorde van de tijdstippen waarop de gebeullenissell plaatsvonderl, waardoor zij ontstondell.
Arlikel l 3 19
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Afdeline .3 Slotbepaling
Artikel 1321
Bj ol- krachtclls lallds|sluit holldentlc algemene nhnatregclen, kullnen natlcre
regds wortlcll gesteld len behoeve vall eell richlige llitvocl'ills van dc in deze litel gçregelde ollderî|'elpell.
VI I . S LOTB E PALING EN
Tilcl 20 Verjaring el: verval
At-delinc 1 Algemene |palingen
Allikel 1 700
l . Ecn beding waarbij een wettelijke termijl! van verjaring of verval wordt gewijzigd wordt a:lngelnel'kt als een beding ter wijziging van de akll|sllrakelijklleid van degeIte aaa wie cen berocp op deze tel-mijn tockomt.
2, Belloudens artikel i 70 l is ieder beding nietig, waarbij van het eerste Iid wordt
afgeweken.
Al-tikel l 70 I
Een telnnijc, bij afloop waarvan een rechtsvordering verjaart of vervalt kan worden verlengd bj overeenkonBt tussen pm-tjcn, gesloten nadat het feà dat de rechtsvordering heeft doen ontstaan, heeft plaatsgehad. In afwijking van artikel 1700, eerste lid,
wordt een dergeltjke vcrlenging niet aangemerkt als een wijziging van a|spl'|elijoeid
van degene aan wie een beroep op een dergelijke tel-mijn toekomt.
Artikel l 702
In a'tikel I 7 1 I en in de anikeltrn l 7 l 3 tut en met l 720 |vordt verstaan onderk
a. |'ervoel'o|'el'eenko|t: ccn ovel'eellkonzt van goedereltvervoel. als bedoeid in
titel 2, afdeling 1 . en titel 5, afdeling 2.
b. vel'voerder: een vervoerder bj een vervoerovereenko|t
c. afzender: een afzender, cognosselnellthollder, geadlesseelde of ontvanger bij een
s'erqoeros.el'ernkonwt.
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d. dag van a|evering: dag waarop de onder de vervoerovereenko|t te vervoeren
of vervoerde zaken uit het vervoe|ddel zijn afgeleverd dan wel, indien zij niet
zijn afgelevtrd, onder de al dan niet tot uitvoering gekomen vervoerovereenkornst hadden moeten zjn afgeleverd, met dien verstande dat indien zaken na
voonijdige beëindiging van de vervoerovereenko|t alsnog door de vervoerder
in feite worden afgeleverd, de dag dezer feitelijke aflevering als dag van atlevering geldt en dat indien zaken op grond van artikel 49 l . dan wel enig beding van
dusdanige strekking worden verkocht, de dag van de verkoop als dag van aflrvering geldt,
Artikel 17 l 1
l . ( ) te |'t:l'î't)|l'tl|1' lliJ' tttrll |1 te | h/() k:r() 5/ trryr t:1);: töll ||t t'Iltltrl' (: ç)tjIt()|||It1|l1t :ll| tlt|tlt||ltl
ill alqikel 377, is il! ieder geval van alle ailllsl|rllk'elil'k'lleid. welke dan ook, Inet betrttkking lot de vervoerde zaken onllleven, tenzij een reclltsvol'derillg word! ingesteld binnen
ién J'aar welke tel'rnijn begint met de aanvang van de dag, volgende op de dag van atlevering, of de dag waarop de zaken hadden moelel) zijn afgeleverd.
2. In afwijking van het eerste lid kunnen l'eclltsvorderiltgel: tot verhaal op een
derde zeltà na atloop van de in dat lid bedoelde ternéjn worden ingesteld gedurende eel!
tennijn van drie maanden, te rekenen van de dag waarop degcne die een zodanige
rechlsvorde|ng tot verhaal instelt ten aanzien van het van henuelf gevorderde de zaak
heeti geregeld of waarop hij te dien aanzien in rechte is nnngesproken.
!
3. De In het eerste lid bedoelde termijn kan worden verlenyd bij overeenko|t
tqssen panijen, gesloten nadat de gebeunenis die de rechtsvorderlng heeft doen ontslaan. heeû plllatsgell|ld.
Artikel l 7 1 3
Brhoudens anikel l 7 I 6 en in afwjking van artikel I 7 l 7 begint in geval van een
door een atàender tegen een vervoerder ingestelde recllts|'ol'dering ter zake van niet terbescllikkiltgstelling van het vervoet|idde! of niet aanwezig zijn daarvan de in artikel
1 7 I 1 genoemde tel'mijn met de aanvang van de dag, volgende op de dag waarop hm vervornniddel ter beschikking gesteld had moeten zijn.
Artikel l 7 14
111 afwiiking van allikel l 7 l 7 en behoudens artikel 1 7 l 9 begint de in anîkel l 7 I 1
genoemde termijn met de aanvang van de dag, volgende op de dag van afleveùng. indien het een rechtsvorde|ng betreû ter zake van:
a. het ten vervoer ter beschikking stellen of ontvangen van bepaalde zaken, het verschaffen van opgaven, inlichtingen of docunzellten, betl'effende deze zaken, het
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betrachten van zorg ten aanzicn van dtze docu|enten het adrcssercn van bcpjalde zaken of het aanbrengen van gegevens op di: zaken of op hun vellnakklng;
b. hct laden |handelcn stuwen herstuwen vervoeren Iossen opslaan vemittigen of onschHeljk rrlaken van Npaalde Jraken, (1an |vel b|rokkenen van schadc
door die zaken of door in- of uitladcn dnnrvan;
c. het afleveren vaa bepaalde z,1.| bet verscha|en van middelen tot onderzoek cn
natellen daarvan htt |talen van vracht daarover of van onkosten of extra-vergoedingen in verband met deze Dkcn. het vtrgoeden van de in artikel 488
bedoelde schade en het innen en afdragen van rembou|gelden;
d. het invullen aanvullen dateren ondelekcnen of argeven van een cognossclllcnt.
wachtbrief. ontvangstbeqvijs oreen soongelijk document.
Artikel 1 7 l 5
In afwjking van artikel l 7 17 en behoudens artikel l 7 1 9 is op een reclltsvordering, door de vervoerder of de afzendcr ingesteld met betrekking tot materiaal dat van dc
zijde van de afzcnder ter beschikking moet worden gesteld of is gesteld. artikel I 7 14
van overernko|tige toep|sing. mct dien velétande dat irlgeval de vervoerdcr volgens
de overeenko|t niet tot teruggave van hct matcriaal verplicht is, ocder de dag van atlevering daarvan mede wordt verstaan de dag waarop dit materiaal te zijner bescllikkillg
werd gcstcld.
Artikcl 1716
In afçvijking van de artikelen l 7 l 3 en 1 7 1 7 begïnt de in artikel l 7 l l genoemde
tcl-rrijn in geval van een rechtsvordering ter zake van schade geleden door opzegging of
door voo|ijdige |ëindiging van de veaoerovereenko|t zonder opzeggîng, mct de
aanvang vac de dag, volgende op de dag waarop de ovtreenko|t cindigt.
Artikcl 17 I 7
In afùijking van artikcl l 7 l 7 bcgint de ill m4ikel l 7 1 l gcnoemtle tcnnijn in gcval van ccn rcclltsvtnrdel'illg tot schadevcrgocdinr. vcrscltllldigd doordat aan ccn vcrplichtijlg tot vcnvittigcll ol- op de hoogtc stcllcn nlct wcrd voldaan nlct tlc aanvallg N'all
dc dag. volgendc op dc dag waarop dczc vcqllicl|ting ontstond.

0

0

Pagina 80 Aoolldigillgsblad van Aruba 200 l no. 87
Al-tikel l 7 I 9
111 afwijking van de a4ikelen l 7 14, I 7 l 5 en 1 7 l 7 begint in geval van een door
een vervoerder ingestelde rechtsvorderillg tot vergotding van schade geleden door verlies of bescl|adigillg van een vewoenlliddel. de in artikel l 7 l l genoemde termijn mct de
aanyang van de dag volgende op die waarop het N'erlîes of de beschadigillg plaatsvond.
Al-tikel 1720
l t| | |lrti;t t|ltrll 1 -/ 1 () tt)t (:1) Illt;t 1 5| :! l ûrijll A,lkIl ttltlllll| |illài t'j) te |.t|1'tt t:I1 |: tlll|||t tltl :.:111
gecul|lbilleerd goedel'ellvelvoer met diel! verstallde dat onder afzender mede de houder
van een CT-doculnent wordt verstaan en onder dag van afleveling de dag van a|evetillg
onder de op ereenkonwt van gecomllineel'd goedel'enver|'oer.
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2. Indien bij een overeenko|l van geconlbineerd geederenversoer aan degene
die de reclllsvorderillg instelt, niel bekend is. waar de o|tandiglleid die tot de rechtsN'ordering aanleiding gatl is opgekomen. wordt die der in |nnwrking komende bepalingen van N'erjaring of verval toegep|t, die voor hem de gunstigste is.
3. Nietig is ieder beding walu'bj van het tweede lid wordt afgeweken.
Ardeline 3 Bijzondere exploitatie-ovcrcellktanwtell
Arîikel l 730
1 . Een reclltsvordering. geçrond op een overeenko|t als bcdoeld in titel 5 afdcling 4. N'erjaat't door verloop van éen jaar
2. De artikelen l 7 l 0, l 7 l 3 tot en met l 722 en l 750 tot cn lnet 1 754 zijn val:
os'el'eellk'ollstige toep|sing.
Afdclina 4 Overeenk'ollBt to! hct docn vervoeren van gocdcrcn
Anikel l 744)
l . Behoudens artikel 1 74 l verjaart een op een overeenko|t tot het docn vervoeren van gocderen gegronde reclltsvordel'îng door vcrloop van negen maanden.
:!. I | te t |l'lllijT! llt:tiillt t (: 1t1I'()I: 11 lttl (1|: :l1!lt|l1l1| h!JtI1 (1 te |I:l!;, ||(,114 (rl!(It: (:1) tlt| tlktàr
van lyllrvcl'illg. Voor tle N'l|stslellillg val! deze dag villdt artikel 1 7 I (), ollderdecl d. ovcreellkonwtige toep|sing. Is de recl:tsvordcl'illg echter gegrond op Culikel 62 op op artikcl
63. dan wel op ellig beding van gelijke strekkinp dan begint deze termijn met de aanvang van de dag. volgende op die waarop dc oj|dl'acl|tgever wist dat de expediteur niet
aan zijn velmlichting tot het doen van nlededelingen voldeed.
3 , Is de l'echtsvordering gegrond op artikel 65 of allikcl 68 dan begint de telTrijn
met de aanvang van de dag, A'olgcnde op de dag waarop de overeeltko|t tot het dùcn
vervoeren van goederen eindigt.
Arîikel l 74!
l . 'l't)I1 t|t|llt' (: |? te |':lI) (| (|11 I|ltl'liJ' l'ij çr çtI1 te %'(:l'| k:I1 k:kAI1 ||t tt't llt,t (1(| (211 |'(21'|'t' k: r (:11 |'klI1
1) te te tllll'lrlk :,(4$,1. lrt) h/ (:1' (!t! 2: (: $/ |I'I1|:ïI |!ll fll:t ()11 11::111' sS' |tl|l|7|l'ti| $?(>(tl' Ilt:t |ltll|yl (!t)t31' l1:)lt| ;t1:l1
t|lttl tl trl'tltt i| |'trr| (:lltlltli|| i|trjiillt t:()I1 Ilik:tlshl (: l t|l'lllij rl hltl rl $| (lrj ktriil!r () | !/ (:1.:,:|1 tlitt tlrit|
nmatttlen btlooplk dezc termijn bcgint met de aanvang van de dag. volgendc op de ectste
der N'olgclldc dagen:
a. de dag waarop degene dic verhaal zockt. acn de tot hem gcrichte vordering hecft
voldaan, of
de dag waarop degene die verhaal zoekt. tcrzake in rechte is aallgesproken. of
de daq waaro? de verjaring waarop degene die verhaal zoekt beroep zou kunnen
doen, ls gestult, of
d. de dag waarop de tef'nlijn van de verjaring of het verval van de rechtsvordering
waarvoor verhnnl wordt gezocht. is verlopen. waarbij geen rekening wordt gehouden met een mogelijken|'il's door panijen overeengek-omen s'erlenging.
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2. Het eersle lid leidt er niet toe dat de voor rechtsvorderingen, gegrond op de
d|sbetre|knde overeenko|t tot het doen vervoeren van goederen, geldende termijn van
vetaring of verval, eerder verstrijkt ten aanzien van de reclltsvordering tot verhaals die
op die overeenko|t tot het doen vervoeren van goederen is gegrond.
Afdelin: 5 Vervoer van personen
Artikel 1750
I . Bellotltlelts (Ie anikelen l 75 l lot en met 1 754 veljaart een op een overeenkènlsl van pelsonenvelvoel', als bedoeld in titel 5 afdeling 3, gegronde l'echlsvol'del'ing
dool' verloop van éé'n jaar welke îennijn begint met de aanvang van de dag, volgende op
die waarop de reiziyer het N'ervoelxnidllel heel't verlaten of had moeîen vel'laten.
2. In atïvijk'lng van llet eerste lid zijn op de veljarillg van een rechtsvol'del'îllg tel'
zak' 'e v:m llet vervoer van bagage, geen hut- ot- h|dbagage in de zin van de artikel 500,
noch een als bagage len vervoer aangenomen voertuig of schip of levend dier zijnde de
ëll4ikelel) l 7 l 0 tot en tnet l 722 van tlvel'eellkol|tige ttlep|sing.
Artik el I 75 l
1 . Een rechtsvorderîng jegens de vervoel'der ter zake van aan een reiziger overkomen letsel veéaal-t door verloop van drie jaren welke termijn begînt met de aanvang
van de dag volgende op de dag van het de reiziger overkomen voorval of ongeval.
t
2. Een reclltsvordering jegens de vervoerdel' ter zake van dood van een reiziger
verjaarî door |'erloop van drie jaren welke terrnijn begint met de aanvang van de dag,
volgende op de dag van overlijden van de reiziger; deze tennijn loopt echter niet Ianger
dan vijt-jaren. beginnend met de aanvang van de dag, volgende op de dag van het de
reiziger overkomen voorval of ongeval
Al-tikel 1752
111 geval van |u'aclltilkg strekkellde to! het vervoer van personen zjn de atlikelcn l 7 1 3, eerste lid. l 7 l 6 tot en met l 7 l 9 en I 72 l van overeellkolmtige toep|sillg.
Al-tikel I 753
l . Een rechtsvordering jegens een vervoerder ter zake van dood op letsel van de
reiziger of ter zake van hut- of lïllntlbagage in de zin van alikel 500. dan wel ter zake
vitll een als bagage ten vervoer aal|gellt3lllen voeduig, schip of levend dier vervalt indien de l'eclltllebbende niet binnen ern termijn van dlie mmtnden aan de vervoerder kenltis heeû gegeven van het aan de reiziger överkomen voorval of ongeval.
2. De in het eerste Iid bedoelde temlijn begint met de aanvang van de dag, volgende op de dag van het voorval of ongeval.
3. Het eetste Iid is niet van toep|sing, indien:
de I'eclllllell|nde binllely de in l3et eerste lid geTloenltle ternéjrï scllri ft elijk bj de
velvoerdel' een vol'del'ing heeft illgedielld'
b. het voorval of ongeval te wjten is aan schuld van de vervoerdel'',
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c. van het voorval of ongeval geen kennù is gej|ven of niet binnen de in het rerste
lid gtv|otvnde ternéjn kennis is gegevens het eén of het |der tengevolge van omst|dighedea die nkt voor rekening van de reththeb|de komen;
d. de vewoerder Nnnen de in het eerste lid bedoelde termijn uit anderen hoofde
kcnnis had van hct voorval of ongcval.
4. Voor de toepassing van hd ecrste tot en nwt bet dtrdc lid wordt ccn omstandigheid als bedoeld in artikel 505, nnngemerkt als een aan de reiziger overkomen voorval of ongeval.
Artikel 1754
l . Ten behoeve van een vervoerdcr van personen. een wcdelpadij van ccn zodanige vervoerder of een reizigcr voor zover deze verhaal zoekt op een partij bij cen cxploitatie-overeenkonst als bedoeld in artikcl 36 l . (1an wcl op ecn reiziger voor httgccn
door hem nnn ecn derde is verschuldigd. |gint cen nieuwc termijn van verjaring of vcrval. die drie mlhmden beloopt; deze termijn begint met de lharlvang van de dag, volgende
op de eerste der volgcnde dagcn:
a. dc dag waarop degene die verhaal zoekt. aan de tot hcm gerichtc vordering heeft
voldaan. of
dc dag waarop dcgenc dic vcrhaal zockt, tcrzakc in rcchte is aallgcspl'okcll. of
dc da: waarop de verjaring waarop degene die verhaal zoekt, bcroep zou kunncn
doen. Is gcstuit, of
d. dc dag waarop de tclx'nijll van de verjaring of hct verval van de rcclltsvordcrillg
waarvoor vcrhaal wordl gezocht is vcrlopen. waarbij gccn rekcning wordt gehouden met een mogelijke-ijs door partijen overeengckomen verlengillg.
2. Het eerste lid Ieidt cr niet toe dat de voor rechtsvorderingen, gegrond op dc
dcs|trcFendc exploitatie-ovel'genko|t, gcldendc tcrmijn van verjaring of verval ccrdcr vcrstrijkt tcn aanzien van de reclltsvordeling tot verhaal, dic op die cxploitatie-ovct'eenkomst is gegrond,
32 Voor de toepassing van dit artikel wordt ecn ox'erecnkonlst waarbj door de
ene partlj cen vcrvoc|iddel, anders dan bij |vijzt van be&racllting ter bcschikking
wordt gcstcld van haar |vedcqlallij, als cxllloilatie-ok'cl'eenko|t aangcmcrkt en wordcn
tlt| Ili|î|ij (:13 L|ij (lil| te Apll1't,|ll| t|ll ||t lk:kl1|I (:IT1|1'|t :1l| ôlt)| h?(! (:I'(I()| (|11 (lil||l| %%' () tltl |I);1l'tij () | r (liz|iài (:1.
zïl| cliu|' 7 1( ctlcrj
zsl4i| cl l | ||
1:. (:!) l't|t:llt | h/ tll'tit| ril: !; lll|| (:11 (1 (: lt|tl (:11 &,ilI1 tttlk) 1.|: al (ll.ij :)l| |t|tllllli| t|ll tll|| (: fl tl te k! (:
Icdcll cll dc bockhouder als zodanig verjaall door vcrloop van vijfjaren.
Ardclillk! 8 Rcclllss'oldcl'ingcll J'cgcns dc kapitcin
Artikel l 780
l . Een rrchts|ordering tcgcn een kapitein ter zake van schadc. door hcnl totgcbracht in de uitocfcllillg van zijn vvcl'kzaanlllctlcll. vcljaart door vcrloop van twcc J'arcn,
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welke telnnijn begint met de aanvang van de dag, volgende op de dag waarop het schadev'el'oorzakende T'oorval plrtsvond.
2. l'Iet eerste lid is niet van toepassing op I'echtsvorderingen van de werkgever
van de kapitein.
Afdeline 9 Aanvaring
Anikel l 790
Een rechtsq'ordering tot vergoeding van schade veroorzaakt door een voorval als
bedoeld in titel b. afdeling 1 , verjaal't, indien zij nict op een overeenko|t is gegrond.
door verloop val) twee jaren. welke tel-nljn begint nlet de aanvang van de dag, volgentle
op de dag va|l dil voorval.
Artikel 1791
1 . De vetarillgste|l'n, genoemd in al-tikel 1790, wordt verlengd met de dagen.
gedurecde welke het aansprakelijk geachte schip niet in beslag kon worden yenomcn
binnen de staat waarin de schuldeisel' woont of de hoofrlzetel van zijn bedrijf Is gevestigd. met dien verstande dat:
a. indien he! schip binnen de tel-mjn, |esteld in artikel l 790, aldus in beslag kon
worden genomen, deze termjn met nlet mecr dan drie nhaanden wordt verlengd',
b. indien het schip niet binnen de termijn, gesteld in artikel 1790. aldus in beslag
kon worden genomen, deze tennijn eindigt met de aanvang van de dag. volgende
op die waaroq drie rlx-landen zijn verlopen sinâs hct eerstc tijdslip waarop dit
beslag mogelilk was, en in ieder geval met de aanvang van de dag. volgende op
die waarop vjf J'aren zijn verlopel! sinds het tijdstip van het N'oorval, bedoeld in
titel (), afdcliltg 1 .
2. Intlien etrlt l'eclltsv'ol'tlel'illg als bfztk'ùeld in artikel l 790, wortlt ingesteld vtlt|l'
tlc a:tlïvallg N'aî: de dag, volgeîttle olà tlic waaroll vijl'jlll'cll zijl) N'cl'lt|llclt silltls llet tijtlsl iI)
vatl het N'oorval, bcdoeld ill titcl (1. afdelillg l , wordt vcrmoed dat lïet aallspl'akclijk geaclyle schip voordien niet in beslag kon worden genornen binnen de staat waarin de
schuldciser woont of'tle hoofdzetel van zîjn bedrijris gevestigd.
3. Bij de îoepassing van dit allikel wordt yeen rekening gehouden n'lct een lnogcIijkerwijs door partijen overeengckomen verlenglng van de ill anikel I 790 gestelde tern'lijn.
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Afdrline l 0 Htllp|'erlening
Artikel I 820
1 . Ecn rcchtsN'ordering ler zakt van brtaling als |docld in allikcl 55 l , ondetdecl
e, verjaal't door verloop van twee jaren, Nvelke tennijn begint met de aanvang van de dag
waarop de hulpv'erlenillg is beëindigd.
2. Onve|inderd artikel I 701 kan de termijn worden verlengd door een verklaring van degene die de verjaring kan mroepen, gedaan nadat het feit dat de rechtsvordering heeft doen ontstaan hee| plaatsgehad.
3. In afwijking van het eerste Iid kunnen rechtsvorderillgen tot verhaal op eel)
derde zelfs na atloop van de in dat lid bedoelde termijn worden ingesteld gedurende een
termijn van dlie maanden te rekenen van de dag waarop degene die een zodanige
l'eclltsvordering tot verhaal instelt len aanzien van het van hemzell' gevorderde cen regeling heert getroftkn. of wmarop hij te dien aanzien in rechte is a|gesprokel|.
Afdelina l l Avarij-grosse
Artikel 1 830
l . Eel! l'eclltsvordering tot berekening cn ontslag van een aval'ij-grosse dispacllc
!
gellcîen, clt die tot huloen'ing van een persool! die deze dispachc opmaakt vcrlaan door
verloop van ién jaar.
2. De termijn van deze verjaring begint met de aanvang van de dag, volgenàc op
de dag van het einde van de ondelmeming.
3. Indien de avarij-grosse geheel of gedeeltclijk uit hulploon bestaat en de vordcring tot betaling van dit hulploon is ingesteld binnen dc dall'voor in de artikelen l 820 en
l 823 gesteldc termijn. doch na verloop van een tel-mijn van negen nuanl|en, beginnende
met de aanvang van de dag. volgende op die waarop de in het eerste lid tàlldoeltle tennijn
aanvangt, verjaren de in het eerste lid bedoelde rechtsvorderingec door verloop van een
termijn van dlie maanden, welke termijn begint met de aanvang van de dag. volgende
op die waarop de vorderïng tot betaling van hulploon is ingestcld,
Artikcl l 83 l
I'let recht llolllologatie. dan wel herziening van een dispache te verzoekcll vcrvalt door verloop van zes jaren, welke termijn begînt met dc aanvang van de dag. vol.j'
gende op dic waal op dc dispache of een uittrcksel daarvan aan belanghcbbeîlden s mcegetlecld.
Al-tikel I 832
I . Een reclllsvol'dcl'illg tot betaling van cen bijdrage in aval'ij-gl'osse verjlu'lrl
door verloop van één jaar.
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2. De terrl'ljn van deze verjaring Ggint met de aanvang van de dag, volgende op
die waarop de dispache of een uittreksel daarvan, dan wel, indien een vel-zoek tot herziening der dùpache is gednnn, de naar aanleiding daal-van opgestelde dùpache of een uittreksel cLaarvlm aan partijen is meegedeeld of nrm dezen is meegedeeld dat deze dispache
ter g:il'fie van het gerecht in eerste aanleg is ged|oneerd. doch in geval van homologatie eerst op de dag waarop de dispache bij in kracht van gewijsde gegane |schikking is
gehomologeerd.
ALGEMENE SLOTBEPAL|G
l . De Algemene te|ïjnenverordening (AB 199 l no. 107) is niet van toep|sing
op de tennijnen gesteld in titel 5, afdeling 2 en titel 5. afdeling 4.
2. In de in het eerste lid genoemde afdelingen worden onder dag verstaan alle
kalenderdagen met uitzontlel'illg van de zondag en de n'rt de zondag gelijkg|telde ('lagen.
3. Onder met een zondag gellgestelde dagen worden in dit boek verstaan de in
artikel 8. eerste lid, onderdeel K van de Arbei|verol'dening (AB l 990 no. GT 57) als
zodanig genoemde dagen.
ARTIKEL 11
Het tijdstip van inwerkingtreding van deze lanàverordening wordt v|tgesteld
bij lanàbesluit. Voor onderdelen van deze lan|verordenillg kunnen a|onderldke tijdstippen van inyverkingtreding worden v|tgesteld.
Gegeven te Oranjestad, 27 april 200 l
0. Koolman
De minister van Justitie en
Publieke Werken,
P.E. Croes
De minister van Vervoer en
Comunicatie,
G.F. Croes
De minister van Algemene Zaken.
J.H.A. El'rlan
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