
ABT' It follows that HMM's challenge concerning the tribunal's jurisdiction under
s.67 of the 1996 Act succeeds, that the Award must be set aside or varied and that
HMM is entitled to a declaration that there was no valid binding contract. Given
that conclusion, it is unnecessary to consider submissions 1,2 and 3 but, if I were
wrong on Submission 4 and insofar as may be necessary, I would reject submis-
sions 1,2 and3.Insofar as may be necessary, I also refuse leave to appeal under
s.69 of the 1996 Act.

73. Accordingly, counsel are requested to seek to agree an order to reflect the
terms of this judgment and consequential matters. Failing agreement, I will deal
with any outstanding issues.
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Duwbqk Thor / Navidor 72

Summary PUSH BARGE / LIABILITY IN REM / LIABILITY OF SKIPPER OF

PUSH BOAT FOR EAULTY LOADING

Contrary to the "universitas" principle regarding carriage by push convoy
where the owner of the pusher tug as well as the owners of all push barges bear
liability for damage caused to the cargo during transit as the push convoy is

legally considered to be one vessel, this is not the case where one push barge

has been found unsuitable for the cargo and was furthermore badly loaded /
stowed at a time that it wqs not yet connected with the other push barges. The

skipper of the push boat who is under the obligation to control loading and
stowage of the cargo and who acted negligently is also liable.

Sommaire BARGE poussÉE / RESPoNSABILITÉ DE LA cHosE /
RESPONSABILITÉ DU BATEAU POUSSEI-IR POUR CHARGEMENT

DÉFECTUEUX

Contrairement au principe d'universalité en matière de transport par convoi
poussé, selon lequel aussi bien le propriétaire du bateau pousseur que les

propriétaires des barges poussées assument la responsabilité pour Ie dommage

causé à la marchandise en cours de transport, le convoi poussé étant corusidéré
juridiquement comme un navire, tel n'est pøs le cas lorsque l'une des barges

poussées s'est avérée inapte pour la marchandise et a de surplus été chargée /
arrimée fautivement à un moment où elle n'était pqs encore fixée aux autres

barges. La responsabilité incombe aussi au batelier du bateau pousseur qui a
négligé son obligation de contrôle du chargement et de l'arrimage,



Sumario BARcAZA EMpUJADA / RESpoNSABTLTDAD DE LA cosA /
REPONSABILIDAD DE LA BARCAZA MOTRIZ POR CARGA
DEFECTUOSA

contrariqmente al principio de universalidad en materia de transporte por
tren de barcazas empujado, según el cual tanto el propietario de la barcaza
motriz como los propietarios de lqs barcazøs empujadas qsumen la responsabilidad
por daños a la mercancía en el curso del transporte, siendo el tren de barcazas
consierado como un buque, tal no es el caso cuando una de las barcazas
empujadas se ha mostrado inadecuada para la mercancía y hø sido ademds
cargada /estibada faltosamente en un momento en que todavía no hqbía sido
enganchada a las otras barcazas. La responsabilidad incumbe también al
barquero de la barcaza motriz que ha fattado a su obligación de control de la
cqrga y la estiba.

Uberblick scHUBVERBAND / HAFTL;Nc rN REM / HAFTING DES
SCHIFFSFÜHRERS DES SCHUBBOOTES FÚR FEHLERHAF'TE
BELADUNG

Entgegen dem <universitas>-Prinzip im Bereich des Transportes per
schubverband, nach dem sowohl der Eigentümer des schubbootes als auch der
Eigentümer der geschobenen Bargen hartbar sind fi.ir den Transportschaden an
der ware, da der schubverband rechtlich als ein schiff betrachtet wird, ist dies
dann nicht der Fall, wenn sich eine der (geschobenen) Bargen als für die wøre
ungeeignet herausstellt und darüber hinqus zu einem Zeitpunkt, zu dem sie noch
nicht an den anderen Bargen festgemacht war, fehlerhafi beladen / gestaut wurde.
Die Haftung triÍÍt auch den schiffsführer des schubbootes, wercher seine
verpflichtung, die Beladung und die stauung zu kontrollieren, vernachkissigt hat.

Korte inhoud DUwBAK I ZAI<ELTJKEAANspRAKELIJKHEID DuwBAK/
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SCHIPPER VAN DE DTIWBOOT
VOOR FOUTE BELADING

In afwiiking van het <<universitas>> principe dat inhoudt dat bij het vervoer van
een duweenheid zowel de eigenaar vqn de duwboot als deze van alle duwbakken
aansprakelijkheid draagt voor de tijdens de vaart qan de lading yeroorzaakte
schade, aangezien de duweenheid juridisch êén schip vormt, getdt dit niet waar
één duwbak niet geschikt werd bevonden voor de lading en bovendien foutief
werd beladen / gestuwd op een ogenblik dat die nog niet gekoppetd was aan de
andere duwbak. Ook de schipper van de duwboot op wie een toezichtsverplichting
rust op het lqden en stuwenvqn de lading en die onzorgvuldig handelde, draagt
aønsprakelijkheid.

(...)

3. Feiten

3.1 . Aan de hand van de door de partijen overgelegde stukken en hun uitleg ver-
strekt in conclusies en ter pleitztting, kunnen de meest relevante feiten die aan de
grondslag liggen van deze zaak als volgt worden samengevat (t).

AG DER DILLINGER HÜTTERWERKE (verder DILLINGER HVÐ zou naar
eigen verklaringen op 4 augustus 2005 een partij van 39.998,850 MT hot rolled
steel plates(2) hebben verkocht aan SALZGITTER MANNESMANN INTERNA-
TIONAL GMBH (verder SALZGITTER) tegen een prijs van € 732,85 per ton,
hetzij € 28.560 ,79 voor de gehele verhandelde partij C). f

Deze koop- verkoop zou hebben plaatsgevonden onder de conditie <<FOB aruimé
LSD>(4) (Free On Board - lashed, secured, dunnage).

SALZGITTER zou een vervoerovereenkomst hebben gesloten met GEARBULK
POOL ten einde de partij staal (op afroep) over zee naar Iran te vervoeren (Booking
note van 17 augustus 2005) waar de eindbestemmeling of koper, de Iraanse firma
AHWAZ PIPE MILLS (niet in rechte) zolu zijn gevestigd.2

Krachtens deze Booking Note zou SALZGITTER een eerste lading goederen te
Antwerpen op kaai 315 (rechteroever) van NV NOVA & HESSE-NOORD NATIE
STEVEDORING (verder NHS) hebben dienen aan te leveren terwijl DILLINGER
HW de partij staal op kaai zou hebben aangeleverd in uitvoering van de koop-
verkoop overeenkomst.

De partij diende vervolgens te worden geladen in het ms. FINCH ARROWf),

Dit schip zou echter hebben aangemeerd gelegen aan kaai l2I9 (6) (linkeroe-
ver) van de NV WESTERLUND (niet in rechte) zodat het staal diende te worden
overgebracht van de rechter naar de linker oever voor rechtstreekse overslag in het
zeeschip.

GEARBULK POOL LTD. zou hiertoe haar agent, de NV BOECKMANS BEL-
GIE (verder BOECKMANS) hebben geïnstrueerd. S

BOECKMANS zou met het oog op het verrichten van dit vletwerk een overeen-
komst hebben afgesloten met de BVBA BENERIJN (verder BENERIJN).4

BENERIJN zou op haar beurt een bevrachtingsovereenkomst hebben gesloten
met de BVBA MASSA-BULK (verder MASSA-BULK) waarbij deze de duwbak-
ken THOR en NAVIDOR'I2Íer beschikking zou hebben gesteld. S

(r) De samenvatting voorziet in cijfers die terug te vinden zijn in het schematisch feitenoverzicht.
(,) Vertaald: warme gewalste staal platen
(3) Deze koop- verkoop wordt door een aantal partijen betwist.
(a) Vrij aan Boord - gestuwd - gesjord, vastgezet en met hout gestuv'/d.

(s) Aanvankelijk was het ms. PINE ARROW genomineerd - zíe de Booking Note:
"for September shipment owners nominate M/V "PINE ARROW" (voor de verschepingen
in september nomineren de scheepseigenaren het MS. PINE ARROW)

(6) Door de grotere diepgang van het ms. FINCH ARROW zou dit niet hebben kunnen aanmeren aan

de aanvankelijk voorziene kaai 315.
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--MASSA-BULK zou een exploitatie- overeenkomst hebben gesloten met de eige-
naars van de duwbakken, zo met de NV RE (verder RE) (t) als eigenaar van de
duwbak THOR en NAVIDOR SARL (verder NAVIDOR) die eigenaar zou zijnvan
de duwbak NAVIDOR 72(8).6

MASSA-BULK zou eveneens een overeenkomst hebben gesloten met de eige-
naar van de duwboot SAMANTHA, volgens sommige partijen de NV SCHEEP-
VAART EN HANDELS-MAATSCHAPPIJ GIJSBERT (verder S&H GIJS-
BERT)f). Aangezien dit vaartuig door een defect niet kon worden ingezet, zou
MASSA-BULK NV FIDELIA(I0) (verder FIDELIA), als eigenaar van de duwboor
SIERRA MORENA, hebben opdracht hebben verstrekt tot het verhalen van de
duwbakken tijdens de belading.

Voor het uiteindelijke duwen van de bakken van de ene oever naar de andere
zou MASSA-BULK opdracht hebben gegeven aan ORCA SHIPPING AG (verder
ORCA SHIPPING) eigenaar van de hiertoe in te zetten duwboot BELUGA. T

Voor de fysieke belading van de beide duwbakken zou NHS hebben ingestaan
waarbij deze geïnstrueerd zou zijn door de NV ARCELOR MITALL LOGIS-
TICS BELGIUM (verder ARCELOR) E die op haar beurt (1r) zou zijn geïnstrueerd
geweest door DILLINGER die de goederen aan boord diende te leveren.9

De belading zol zijn gestart op 23 september 2005 omstreeks 06.00 uur waarbij
de vervoerders als volgt zouden aanwezig zijn geweest bij de belading:

- De heer Florian SCHMUTZ (verder SCHMUTZ), schipper van de duwboot
SAMANTHA, vanaf 05.50 uur tot omstreeks 10.00 uur;

- De heer Frédéric NAUWELAERS (verder NAUWELAERS), schipper van
de duwboot SIERRAMORENA, vanaf 07.30 uur tot omstreeks 20.00 uur;

- De heer Gaston PIUS (verder PIUS) , de schipper van de dùwboot BELUGA,
zou rond 19.30 uur zijn toegekomen om de beladen duwbakcombinatie
NAVIDOR-THOR effectief naar de andere Schelde oever te duwen.

Tijdens het verhalen en omstreeks 20.30 uur zou de duwbak THOR op dat
moment beladen met 340 staalplaten van8,2996 ton/plaat(r2) (gekoppeld aan de
duwbak NAVIDOR 72 en geduwd door de duwboot BELUGA) in het Hansadok ter

(7) In wezen met diens afgevaardigd bestuurder, de Heer Roger DEDONDER (verder DEDONDER)
voor rekening van RE

(8) Een derde duwbak genaamd TRANSIT stond eveneens ter beschikking
(r) Dit wordt door S&H GIJSBERT zelf betwist, stellende dat de SAMANTHA (voordien TIMMY2

reeds op 2 januari 2005 zolu zijn verkocht aan de Heer Florian SCHMUTZ en waarbij deze onderhandse
akte conform art. 8 Zeewet op 24 mei 2005 zou zijn ingeschreven in het scheepsregister te Antwerpen
onder het nummer 703 van artikel 17.416.

(r0) In faling in gevolge vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Gent d.d. 8 november 2007,
voor wie thans optreedt haar curator, Mter. Geert DEFREYNE Q.Q.

(rr) Naar eigen verklaringen als vetzendcommissaris belast met het organiseren van de
goederenreceptie te Antwerpen van de diverse inkomende partijen staalplaten en het aanstellen van een
opslagbedrijf / goederenbehandelaar.

(r,) Ofwel in totaal 2821,861l'N{T

--hoogte van kaai 242, de concessie van de NV P&O PORTS ANTWERP, thans de

NV DP WORLD ANTWERP (verder DP WORLD) , zijn gezonken ('3).

GROUPAMATRANSPORT SA (verder GROUPAMA) zou de cascoverzekeraar
betreffen van de duwbakken THOR en NAVIDOR 1@terwijl BRITISH MARINE
LUXEMBOURG (verder BRIT MARINE LUX) diens P&I Verzekeraar(ra) zou
zijn.nn

HENRY- VOET GENICOT BVBA (verder H, VOET GENICOT) werd door de
cascoverzekeraar van de duwbak NAVIDOR 72 als dispacheur aangesteld met als
taak een staat van verlies en schade en een pro rata verdeling van de kosten op te
stellen.

Bij beschikking van 27 september 2005 gewezerl door de Voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen op eenzijdig verzoekschrift van NV RE
werd Kapitein F. Oostra van de Nautische Commissie bij de rechtbank als gerechts-

deskundige aangesteld met als opdracht zijn advies te geven over onder meer de

oorzaken en de omstandigheden van het schadegeval.

Kapitein Oostra heeft zijn bevindingen gebundeld in een verslag dat op 14 febru-
ari2O07 werd neergelegd ter griffie.

Hij kwam tot het volgende besluit:

<Voorgaande beschouwingen doen ons het volgende besluiten:

A) Bij nagenoeg windstil weer en bii quasi geen vaart is de geladen duwbak
THOR stuurboord gekoppeld naast de duwbak NAVIDOR 72 en qchteroan

geduwd door de BELUGA, in weg van kaai 244 in de Antwerpse haven

zo'n 50 meter uit de wal, omstreeks 20h46 op 23 september 2005 plots op
quasi halve lengte geplooid en is gezonken.

De duwboot BELUGA diende het konvooi te verhalen van kaai 309 over
de Schelde naar kaai 1219.

B) Tijdens dit onderzoek hebben we de scheepsstructuren van de duwbqk
THOR geihspecteerd en steekproefsgewiis ultrasoon nagenxeten. We stel-

den daarbij vast dat de duwbak structureel zeewaardig was, zoals trou-
wens twee maqnden voor dit ongeval bevestigd werd in het bewiis van

d e u g delij khe id, uit g ere ikt do o r d e c la s s ifi c ati emaøt s c hap p ii .

C) Luidens dit bewijs van deugdelijkheid was de duvvbak THOR geschikt

bevonden voor het vervoer van uitsluitend homogene lading.

De duwbak werd echter noch in dwars-, noch in langszin homogeen bela-
den. De afinetingen van de lading lieten een homogene belading niet toe .

Bijgevolg was lauestieuze duwbak, zeker in dwqrszin, ongeschikt voor het

vervoer van deze lading.

(r3) De schipper van de duwboot BELUGA zou de staal kabels waarmee de beide duwbakken

verbonden waren nog net op tijd hebben kunnen doorsnijden (ofwel begaven deze heT) zodat de

duwbak NAVIDOR 72 gesPaard bleef'
(t4) Protection & Indemnity (Bescherming & Vergoeding)



D) In de duwbak THOR werden 4 ladingstapels gestuwd, elk met een gewicht
van liefst 700 ton.

Goed zeemanschøp vereist het spreiden van zulk enorm gewicht over een
zo groot mogelijk oppervlak door gebruik te maken van deugdelijk stuw-
hout tussen de ladingstøpel en de tanktop.

In specifiek geval legde men een beperkte hoeveelheid hard houten balkjes
(< 1.000 x 100 x 100) tussen de ladingstapel en de tanktop.

In plaats van het enorme gewicht te spreiden, werd het nu geconcentreerd,
wat resulteerde in excessief hoge puntlasten op de bodemwrangen.

E) We onderzochten de stabiliteit van de duwbqk THOR bij aJvaart kaai 309
en stelden vast dqt deze zowel statisch als dynamisch deugdelijk was.

F) Alhoewel het mogelijk was geweest 5 ladingstapels te stuwen van elk onge-
veer 565 ton aon boord van de duwbak THOR om aldus zeker de lading
te spreiden over nagenoeg de ganse ruimlengte (homogeen langsscheeps),
plaatste men nu ten onrechte slechts 4 ladingstapels van elk 705 ton. Aldus
ontstond er een langsbuigend moment dat 5,4 maal hoger was dan het
langsbuigend moment volgens het bewijs van deugdelijkheid in homogene
ladingcondities. Die stuwing leidde eveneens tot een niet-homogene bela-
ding in dwarszin met, naast hoge lokale spanningen (D), hoge dwqrsbui-
gende momenten.

G) Onderzoek van de scheepssterkte hee/t uitgewezen dat wegens de gekende
ladingconditie de huid,luikhoofd, dek en tanktop ver boven de toelaatbare
limiet werden belast, vastgele gd door de classificatiemaatschappijen.

Op te merken is dat in het luikhoofd op circa halve scheepslengte, spannin-
gen aanwezig waren zelfs tot boven de vloeigrens van het staql, wat hier
geresulteerd heeft in het bezwijken vqn dit luíkhoffi onder drukbelasting
(knik) waardoor de duwbak op circa halve lengte plots plooide en zonk.>

Bij beschikking van 1 februari 2006 gewezen in kort geding door de voorzit-
ter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen en op dagvaarding van Dp
WORLD werd RE veroordeeld tot berging van zowel de duwbak THOR als van de
lading en dit onder verbeurte van een dwangsom.

Bij anest van26 april2006 werd deze beschikking, na hoger beroep, bevestigd.

Op 7 juni 2006 zou RE opdracht hebben gegeven aan de Nederlandse bergings-
frrma MAMMOET SALVAGE BV (niet in rechte) om de gezonken duwbak THOR
en zijn lading te bergen(r5) . Deze berging, waarbij de duwbak ANTVERPIA 54
werd ingezet, zou een aanvang hebben gekend op 12 jlni2006.

Bij beschikking van 16 juni 2006 van de beslagrechter te Antwerpen bekwam
SALZGITTER toelating tot het leggen van bewarend beslag tot terugvordering op

(rs) Volgens BRIT MARINE LIIX werd de bergingsoperatie door haar bekostigd.

522 F,,Þ^DÊ^Àr To¡'c¡n¡r r rw ,ôrr

de geborgen lading staal lastens MAMMOET SALVAGE BV, RE, GROUPAMA
En BRIT MARINE LUX.

Eveneens op verzoek van SALZGITTER werd bij beschikking van 16 juni 2006
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gerechtsdeur-
waarder Paul De Haas als sekwester aangesteld met als opdracht de in beslag geno-
men goederen in bezit te nemen waar deze zich ook zouden mogen bevinden, des-
noods met bijstand van de openbare macht, en met opdracht deze desnoods ergens
onder te brengen, ter beschikking te houden voor de duur van het beslag.

Tevens werd een beschikking verleend waarin MAMMOET SALVAGE BV het
bevel werd opgelegd de duwbak ANTVERPIA 54 met inhoud te verplaatsen naar
kade 486 B ('6).

Bij beschikking van 29 jwi2ùO6 van de beslagrechter te Antwerpen werd aan
DPIVORLD toelating tot bewarend beslag op het geborgen staal toegestaan lastens
SALZGITTER voor een bedrag van € 114.467 ,76 en dit strekkende tot zekerheid
van kosten en schade die DP WORLD zou hebben geleden wegens het blokkeren
van de toegang voor schepen tot haar kade en waarvoor zij meent over een vorde-
ring te beschikken jegens SALZGITTER.

Bij beschikking van 30 juni 2006 van de beslagrechter te Antwerpen werd aan
RE en haar P&I verzekeraar, BRIT MARINE LUX, toelating tot bewarend beslag
op het geborgen staal verleend t.b.v. € 540.000lastens SALZGITTER en dit strek-
kende tot zekerheid van haar bijdrage in de bergingskosten.

Op diens verzoek gaf de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Ant-
werpen, de sekwester bij beschikking van 6 juli 2006 toelating om over te gaan
tot verkoop van de lading staalplaten in samenspraak met de gerechtsexpert, kapi-
tein Oostra van de Nautische Commissie, en bij gebreke aan overeenstemming, op
eigen initiatief, om vervolgens de opbrengst, na aftrek van de kosten, te kanton-
neren in afwachting van een beslissing ten gronde aangaande wie op de opbrengst
gerechtigd is.

De lading staal werd door de sekwester in een noodverkoop per opbod verkocht
waarbij de toewijzing aan de hoogste bieder de som opleverde van € 743.505,46
(exclusief BTW¡ 1rz¡,

Na aftrek van de kosten van de sekwester ad € 105.418,64 restte er een saldo van
€ 638.086,82 datwerd geconsigneerd bij de Deposito en Consignatiekas,

(t6) Zijnde de staalte¡minal van HNS
(r7) Onderhandse koop-verkoopovereenkomst van 25 augustus 2006
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3.2. F eìten Schetnatisch

DILLINGER HW

THOR

I

33. Drte contrøctuele kettíngen

In de contractuele relaties tussen partijen vallen drie contractuele kettingen te
onderscheiden, namelijk de contractuele ketting <<verkoop en levering>>, de ketting
(<zeevervoer>> en de ketting <<duwbakkenvervoer>>. (18)

De contractuele ketting <verkoop en levering>

Bestaande uit DILINGER HW als verkoper van de goederen en SALZGITTER
als koper waarbij tevens ARCELOR en NHS als aangestelden van DILLINGER
Hrü en belast met de levering van de lading aan de door de koper aangestelde zee-
vervoerder hiervan deel uitmaken (in de schematische feitenweergave uitgebeeld
in de pijlen 1, 8 en 9).

De contractuele ketting <<zeevervoer>> in enge zin

Bestaande uit SALZGITTER als opdrachtgever tot dit transport en GEARBULK
POOL als zeevervoerder (in de schematische feitenweergave uitgebeeld in pijl 2).

De contractuele ketting <duwbakkenveryoer)> in enge zin

Bestaande uit de opdrachtgever tot dit vervoer, GEARBULK POOL en vervol-
gens alle door de partij in het kader van het vletwerk middellijk of rechtstreeks
gecontracteerde partijen, BOECKMANS, BENERIJN, MASSA-BULK, S&H
GIJSBERT, FIDELIA, ORCA SHIPPING, SCHMUTZ, NAU\A/ELAERS en PIUS
(in de schematische feitenweergave uitgebeeld in de pijlen 3, 4,5 en7).

RE en NAVIDOR staan weliswaar in relatie met deze laatste contractuele ket-
ting daar hun duwbakken voor het vletwerk werden ingezet maar de overeenkom-
sten waarbij de exploitatie vaî deze bakken werden overgedragen aan MASSA-
BULK dateert van voor de organisatie van dit transport. RE noch NAVIDOR zijn te
beschouwen als uitvoeringsagenten van enige partij in deze ketting, reden waarom
ze er niet in zijn opgenomen.

DEDONDER betreft de gedelegeerd bestuurder van RE en staat eveneens buiten
deze ketting, net als de verzekeraars en H. VOET GENICOT die door RE werd
aangesteld als dispacheur.

4. De oorzaken van het schadegeval

Uit het verslag van de gerechtsdeskundige valt af te leiden dat de oorzaken van het
zinken van de duwbak THOR te herleiden zijn tot de ongeschiktheid van deze duwbak
voor het vervoer van een dergelijke lading en de foutieve belading en stuwing ervan.

(rB) Zoals verder uiteengezet zijn de contractuele kettingen <(zeevervoeD) en <duwbakkenvervoer)>

niet absoluut van elkaar te onderscheiden daar het duwbakkenvervoer dat tot stand kwam op eenzijdig
initiatief van GEARBULK POOL haar oorsprong vindt in een uitvoering van het zeevervoer waardoor
partijen die deel uitmaken van de ketting <duwbakkenvervoer)> geen derde zijn ten aanzien van de

opdrachtgever tot het zeevervoer. Precies daarom wordt hier gesproken van deze kettingen in strikte zin.

î

NAVIDOR

fo

ORCA SHIPPING mv "Beluga"

PIUS

Mr. DEFREYNE Q.O. FIDELIA mv "Sierr¿ Morena"

NAUWEI-AERS

S&H G/JSBERT (?) mv "Samantha"

SCHMUTZ

SALZGITTER

GEARBULK POOI
GEARBULK UK

BOECKMANS

ARCELOR

BENERIJN

MASSA-BULK

DUWBAKKEN
THOR &
NAVIDOR

DP WORLD

GHA

4

E

6

NHSNAVIDORRE

DEDONDER

H. VOET GENICOT
BRIT MARINE LUX

GROUPAMA
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--4.1. De geschiktheíd. vøn de duwbak THOR

Uit geen enkel element uit het dossier blijkt dat de duwbak THOR gebrekkig of
onzeewaardigzou zijn geweest, integendeel blijkt uit het gerechtsdeskundig onder-
zoek dat deze bak structureel zeewaardig was (zoals bevestigd door het bewijs van
deugdelijkheid uitgereikt door de classifrcatiemaatschappij). Ook de stabiliteit van

de duwbak zou bij afvaart zowel statisch als dynamisch deugdelijk zijn geweest.

In dit verband kan worden verwezen naar volgende passages uit het gerechtsdes-

kundig verslag:

<<Het weze aangestipt dat het bewijs vøn deugdeliikheid, uitgereikt door Euro-
class op 0710712005 de clausule bevat: <Alle goederen te vervoeren geliikma-
tig verdeeld over de totale ruimlengte.>

<<Wat er ook van zij, huestieuze duwbak mocht alleen ingezet worden voor het
vervoer van een homogene løding, dus zeker niet voor het vervoer van 4 stapels
staalplaten van elk circa 700 ton, stapels die in dwarszin een stuwbreedte inna-
men van minder dan de breedte van de staalplaten (<4,38 m), dus beduidend
minder dan de volle wrangbreedte (8,73 m), en in langszin slechts 75 7o van de

beschikbare ruimlengte (12,1 x 4: 65). Gezien de ruimbreedte 8,73 m bedroeg
(onderaan en bovenaan) en gezien de breedte van de staalplaten 4,38 m was,

kan men geen tvvee platen breed laten.

De duwbak <THOR> wøs bijgevolg ongeschikt voor het vervoer vqn kwes-

tieuze lading (aard en hoeveelheid) daør deze niet homogeen kon verdeeld
worden over de ganse tanktop oppervløkte, zoals gesteld in het bewijs van
deugdelijkheid.>

<<Concluderend kan gesteld worden dat de scheepsstructuren van de duwbak
<THOR> een trouwe weerspiegeling inhieldenvan de ínhoud en het bewiis van
de u g delijkhe id afg e lev erd o p 07 I 07 / 2 00 5 .

Derhalve moet gesteldworden dat er niet moet getwffildworden aan de struc-
turele zeewaardigheid van de duwbak <<THOR> op døtum van 23/0912005.>

<In de geschetste ladingconditie zullen beide gangboorden iuist onder water
staan, rekening houdende met de doorbuiging (sagging) van de duwbqk, en

met enige golfttorming op het dokwater.

Evenwel moet besloten worden dat de scheepsstabiliteit bii afvaart op
2 3 / 09 I 2005 deugdelijk was .>

42. De wijze van beladíng

<Goede zeemanschap vereist dat men onder dergelijke zware lading een hou-
ten vloer aanbrengt om:

i) de wrijving te verhogen

ii) het gewicht te spreiden over een groter oppervlak ter vermiiding van
puntlasten>

--<Het zal de lezer nu ongetwffild duidelijk zijn dat men hier in plaøts van
gewicht te spreiden, zoals goede zeemanschap vereist, het (zeer grote) gewicht
is gaan concentreren in de weg van de bøsis door het gebruikvan het beschre-
ven stuwhout, stuwhout wqarvan de lengte (1.000 mm) kleiner was dan twee
wrangafstanden van de duwbak (= 2 x 600 = I .200 mm):

Een en ander bracht het volgende met zich mee:

i) een aantal wrangen bleven onbelast

ii) in weg van het stuwhout ontstonden er zeer hoge lokale spanningen

Het aanwezige stuwhout (hard houten balkjes 1.000 x 100 x 100) was wel
geschikt voor de separatíe van de platen in de stapels, evenwel ongeschikt
om als basis stuwhout te dienen. Ook de wijze waørop het geplaatst werd,
resulteerde in het concentreren van het gewicht over een klein oppervlak in
plaats van het spreidenvan het gewicht over een groot oppervlak, zoals goede

zeemanshøp vereist.>

<Het zal de lezer dus niet ontgaan dat specifieke stuwwiize, dus het vormen van
4 ladingsblokken op de hoger geschetste plaatsen in het ruim, resulteert in een

buigend moment (sagging) dat 5,4 maal groter ís dan het buigend moment bii
homogene lading.>

5. De vordering uitgaande van DPWORLD

5.1. De d.oor DP WORLD gestelde vorderíng

De door haar gestelde vorderingen ontvankelijk en gegrond te verklaren en der-

halve SALZGITTER, NAVIDOR en H. VOET GENICOT solidair, in solidum,
minstens de ene bij gebreke aan de andere, of ieder voor zijn deel te veroordelen

tot betaling van de som van € 2l .I7 | ,7 I meef moratoire cq. vergoedende intresten

vanaf 23 september 2005 en de gerechtelijke intresten.

Verder RE, SALZGITTER, ORCA SHIPPING en MASSA-BULK, solidiair, in
solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere, of ieder voor zijn deel te ver-

oordelen tot betaling van de som van €200.259,07 meet vergoedende intresten

vanaf 23 september 2005 en de gerechtelijke intresten,

In ondergeschikte orde en alvorens recht te doen over het tweede onderdeel van

de vordering, een gerechtsdeskundige aan te stellen met als opdracht in een bere-

deneerd en schriftelijk verslag onder eed te bevestigen bij neerlegging, na kennis

te hebben genomen van de dossiers van partijen, advies te geven over de door

haar geformuleerde vordering'wegens de gedeeltelijke onbeschikbaarheid van haar

kaaien 244-246 in de periode september 2005 tot juli 2006.

SALZGITTER, NAVIDOR, RE, H. VOET GENICOT, ORCA SHIPPING EN

MASSA-BULK solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere of
ieder voor zijn deel te veroordelen tot de kosten van het geding, langs haar zijde

begroot op € 1.802,04 (kosten van het bewarend beslag), € L200 (rechtsplegings-

vergoeding), € L216,6'7 (kosten van dagvaarding), € 1.200 rechtsplegingsvergoe-



ding), € 827,88 (kosten betekening beschikking), € 1.200 (rechtsplegingsvergoe-
ding beroep) , € 1 .509 (betekening arrest) , € I .811 ,62 (kosten van dagvaarding ten
gronde) en € 5,500 (rechtsplegingsvergoeding).

5.2. Beoordelíng

De vordering waarover DP WORLD beschikt kan niet anders dan van buitencon-
tractuele aard zijn, hetgeen door deze partij ook zelf wordt gesteld.

Aangezien DP WORLD niet in een contractuele rechtsrelatie staat tot enige van
de partijen van wie zij vordert, kunnen deze zichniet beroepen op een quasi-immu-
niteit als uitvoeringsagent of DP WORLD hun contractsvoorwaarden tegenstellen.

5.2.1. De vorderingen opzichtens RE en NAVIDOR

De duwbakken THOR en NAVIDOR, eigendom van respectievelijk RE en
NAVIDOR werden voor het vletwerk over de schelde ingezetvia MASSA-BULK
die blijkbaar eveneens als uitbater van deze duwbakken optrad ingevolge een
exploitatieovereenkomst met de eigenaren van de bakken in kwestie.

DP WORLD argumenteert dat RE en NAVIDOR als schippers-eigenaren van
de duwbakken eveneens aansprakelijkheid dragen voor de onoordeelkundige bela-
dingistuwing van deze bakken.

Het is correct dat de eigenaar van een vaartuig, die dit vaartuig ook effectiefin de
vaart brengt, dient zorg te dragen en er op dient toe te zien dat het gebruik van zijn
vaartuig door derden te allen tijde in overeenstemming is met de wettelijk en regle-
mentaire voorschriften. De mogelijkheden van belading van de duwbak rHoR
waren bovendien beperkt zoals blijkt uit het op 8 juli 2005 uitgereikte bewijs van
deugdelijkheid zodat deze duwbak enkel geschikt was voor het vervoer van een
uitsluitend homogene lading.

Evenwel werd de duwbak door DEDONDER (niet in eigen naam doch in diens
hoedanigheid van bestuurder van RE) op permanente basis ter beschikking gesteld
aan MASSA-BULK (aangezienhet gebruik van de duwbak het voorwerp uitmaakte
van een exploitatieovereenkomst) zodat de mogelijkheid van toezicht omtrent het
correct inzettenvan deze duwbak in de praktijk allicht zeer beperkt was in hoofde
van RE en NAVIDOR(1).

De keuze van het inzetten van de duwbakken hoorde daarentegen toe aan
MASSA-BULK, waarbij deze laatste zich had dienen te onthouden de duwbak
THOR te laten inzetten waar deze niet geschikt was voor het vervoer van een der-
gelijke lading.

Evenwel mag desondanks niet worden voorbijgegaan aan art. 46 ç 2 Zeewet,
eveneens van toepassing zijnde op binnenschepen, dat bepaalt dat de scheepseige-
naar aansprakelijk is voor de handelingen van de kapitein en de bemanning.

(fe) Hetgeen niet wegneemt daT deze rechtens (voor het aspect toezicht op de belading/stuwing)
volgt uit de Samenlezing van art. 8 WRB en art. 46 Zeewet - zie verder
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Waar door sommige partijen geargumenteerd wordt dat deze aansprakelijkheid
in hoofde van RE volgt uit de toepassing van het universitas-principe,kunnen zij
hierin niet worden gevolgd nu deze voortvloeit uit haar hoedanigheid van eigenaar
van de gezonken duwbak die foutief werd beladen onder toezicht van de schipper(s)
die weliswaar niet door haar waren aangesteld maar die wel ter beschikking werden
gesteld van de duwbak waarvan zij de eigenaar betreft. RE gaat in haar argumen-
tatie voorbij aan de zakelijke aansprakelijkheid van de scheepseigenaar die als een
eigen en specifieke regel van het zeerecht een fictie in het leven roept dat de schade
geacht wordt te zijnveroorzaakt niet door de scheepseigenaar of zijn aangestelden,
maar door het schip (in casu de duwbak) zelf.

Uit deze bepaling reeds volgt de aansprakelijkheid van RE als eigenaar van de
duwbak THOR.

Ofschoon de duwbak NAVIDOR gekoppeld was aan de duwbak THOR, geldt
deze aansprakelijkheid niet op dezellde manier voor diens eigenaar NAVIDOR 72.

Sommige partijen zijn van oordeel dat toepassing dient te worden gemaakt van
het zgn. <<universitas principe>> die, gebaseerd op art. 273,2o en 46 Zeewet, inhoudt
dat bij het vervoer met een duweenheid zowel de eigenaar van de duwboot als deze
van ALLE duwbakken aansprakelijkheid draagt voor de tijdens de vaart aan de
lading veroorzaakte schade aangeziende duweenheid juridisch één schip vormt(20).

Dit principe volgt inderdaad uit (1) het vermoeden dat de duwbak die niet over
een eigen bemanning beschikt, onderworpen is aan de bemanning (kapitein) van
de duwboot die aldus het gezag heeft niet enkel over de duwboot doch ook over
de gekoppelde duwbakken , tezamen met (2) de wettelijke regel van art. 46 Zeewef
dat de scheepseigenaar (kwalificatie waar ook de eigenaar van de duwbak valt)
aansprakelijk is voor de handelingen van de bemanning.

Het universitas principe leidt vanuit deze twee premissen tot de gevolgtrekkin-
gen dat alle duwbakken samen met de duwboot als één geheel dienen te worden
beschouwd, Het kent hierbij haar toepassingsgebied in de aansprakelijkheid van dit
geheel tegenover derden ingeval van problemen of schade gerelateerd aan de koers
van de duwcombinatie en de desgevallend hieruit voortkomende kwestie van hulp
en berging (zoals het geval van een aanvaring door de duwcombinatie wegens een
navigatiefout of het op drift geraken van de combinatie door het uitvallen van de

voor een toereikende navigatie van het schip vereist onderdeel).

De reden hiervoor schuilt erin dat een duwbak vrijwel nooit zelf kan manoeuvre-
ren zodat de bemanning instaat voor de gehele eenheid en omdat men wil vermij-
den dat gelaedeerde derden zouden opgezadeld worden met een moeilijke bewijs-
voering waarbij zij geen zicht hebben op de onderlinge verhoudingen tussen de

verschillende delen van de duwcombinatie. Net daarom heeft zich een rechtspraak
ontwikkeld die stelt dat de duweenheid ook één schip vormt dat onder de leiding
van één gezamenlijke bemanning en schipper als geheel de verantwoordelijkheid

1zo¡ Zie Cass. 11 september1984, R.H.A., 1981-1982, 30. Tevens Antwerpen 12april 1994,
R.H.A. 1995,404 en Antwerpen 14september 1988, R.H.A. 1999,25, rechtspraak waarnaar door
SALZGITTER wordt verwezen.
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van de navigatie draagt. Zulks is geheel logisch daar voor de navigatie van de
duwbak, die niet zelfstandig kan varen, het aannemelijk is te veronderslellen dat de
bemanning van de duwboot ter beschikking wordt gesteld van de eigenaar van de
duwbak en deze laatste onder art. 46 Zeewetaansprakelijk kan wordei gesteld voor
de fouten van de duwcombinatie.

Het voorliggende geval betreft echter geen schade die is ontstaan te wijten aan
een aanvaring of een navigatieprobleem doch wel door het zinken van éénenkele
duwbak louter omdat dit vaartuig dat niet geschikt was voor de lading bovendien
foutief werd beladen/gestuwd op een ogenblik dat het nog niet getoppilo was aan
de andere duwbak.

. . 
Anders dan bij een navigatie gerelateerd incident waarbij de noodzaak ontstaat

éé,n gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de navigatie 
"n 

d" ko"r, van de duw-
combinatie te weerhouden, valt de individuele aansprakelijkheid van partijen in
huidig geval duidelijk te omlijnen; de geschiktheid vãn de ãuwbak NAVIDOR 72
en de wijze van diens belading kan perfect worden onderscheiden van de schade-
oorzaak, met name de ongeschiktheid van de duwbak rHoR en de manier waarop
deze was beladen. Aldus bestaat er geen enkele nood om ten behoeve van derde
schadelijders terug te grijpen naar de fictie van het universitas principe. Bij de
inschatting van de geschiktheid van de respectieve duwbakken ån nun belaäing
was de duwcombinatie ten andere nog niet gevormd.

Aldus is niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van het universitas principe.
Dat dit principe geen automatische toepassing kent voor alle gekoppelde trans-

porten doch wel uitsluitend te kaderen valt in het uitgangspunt vin één enkele ver-
antwoordelijkheid voor de navigatie blijkt uit het gegevJnàat het niet wordt toege-
past op een (evenzeer gekoppelde) sleepcombinatie, precies omdat een sleepscñip
in regel (in tegenstelling tot een duwbal ) wel over een eigen (zij het beperkte)
navigatiemogelijkheid beschikt.

De duwbak NAVIDOR 72 is in deze dan ook als volkomen vreemd te beschou-
wen aan het schadegeval en de oorzaken ervan.

Het loutere feit dat deze duwbak werd gekoppeld aan een gebrekkig beladen
exemplaar toebehorend aan een andere eigenaar volstaat in deie omstañdigheden
liet om de eigenaar van de NAVIDOR iihiervoor zonder meer mede aans-prake-
lijkheid te laten dragen,

Een dergelijk oordeel zou in de gegeven omstandigheden een blinde toepassing
uitmaken van het universitas principe waarbij het wordt afgewend van het doel
waarvoor dezefictie door de rechtspraak werd gecreëerd.

Er moet voor worden gehoed door de rechtspraak in het leven geroepen flcties
een zodanig algemene draagwijdte te verlenen dat ze toepassing gian kènnen bui-
ten de specifieke situatie waarvoor zij werden gecreëerd, nu-"ti1f, in dit geval het
faciliteren van de bewijsvoering zoals te leveren door de derdð schadelijder die
zonder een beroep te kunnen doen op deze fictie op bewijsvlak gehouden zou zijn
tot het schier onmogelijke.

530 
EuRopEAN Tn¡rsponr L^w _ 2ol3

Voor de duidelijkheid: ondanks het feit dat de eigenaar van de NAVIDORT2 in
de huidige omstandigheden op grond van het universitas principe niet geacht wordt
mede aansprakelijkheid te dragen voor de gevolgen van een verkeerde belading
van de duwbak THOR, blijft art. 46 Zeewet op haar toepasselijk waardoor zij de
aanspraketijkheid draagt voor de handelingen van de kapitein en de bemanning van
haar vaartuig . Aangezien zij eigenaar van een onbemande duwbak is, is het even-
eens nog steeds zo dat de bemanning van de duwboot het gezag heeft niet enkel
over de duwboot doch ook over de duwbak.

Om de hoger weergegeven redenen kan DP WORLD een gegronde aansprake-

lijkheidsvordering stellen opzichtens RE terwijl deze opzichfens NAVIDOR onge-
grond is. Zulks wel te verstaan binnen de beperkte aansprakelijkheidsgrenzen zoals

verder toegelicht onder 20.

5.2.2. De vorderingen opzichtens ORCA SHIPPING

De aansprakelijkheid van ORCA SHIPPING zou voortvloeien uit het gegeven

dat diens schipper, te weten PIUS, toezicht diende uit te oefenen op de belading
van de duwbak THOR.

Art. 8 WRB bepaalt dat het laden, stuwen en lossen geschiedt onder toezicht van
de schipper.

In de rechtspraak wordt doorgaans geoordeeld dataangezien niemand zijn schip
beter kent dan de schipper zelf,het precies de schipper is die toezicht dient uit te
oefenen op de beladin gvan zijn schip en desgevallend aan de stuwadoor instructies
dient te geven.

In casu werd niet het vaartuig van de schipper zelf beladen doch wel een duw-
bak toebehorend aan een andere partij zodat" het uitgangspunt dat de schippers het
meest geschikt waren om toezicht uit te oefenen op de belading, enigszins zou kun-
nen worden genuanceerd.

Deze nuance kan echter geen afbreuk doen aan de duidelijke bepaling van art. 8

WRB die geen twijfels laat omtrent de toezichtsverplichting in hoofde van de

schipper en waarbij deze bepaling eveneens van toepassing is op de duwvaart.

IJit deze wetsbepaling volgt dat de schipper zich dient te verzetten tegen een

wijze van laden of stuwen die van aard zou zijn schade toe te brengen aan het (al

dan niet eigen) vaartuig of de lading, zulks temeer daar het toezicht van art. 8 WRB
niet louter een recht inhoudt maar een verplichting tot het effectief houden van

toezicht.

Aan deze verplichting werd niet op een vakkundige wijze gevolg gegeven.

De rechtbank is er zich van bewust dat de (economische) realiteit een zekere

druk legt op de schippers en zulks al te vaak aanleiding vormt tot het zonder meer

aanvaarden van een lading (veronderstellende en/of hopende dat alles wel ok zal

zijn), doch een dergelijke - misschien gebruikelijke - handelswijzemag geen voor-
rang krijgen op een gepaste adequate zorg voor de lading en het schip en ontslaat
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de schipper derhalve niet van zijn controleverplichting die geen formaliteit kan en
mag uitmaken.

Het is correct dat PIUS die de schipper betreft die effectief de duwbak rHoR
van de rechter- naar de linker Schelde oever vervoerde, slechts toezicht kon uitoe-
fenen vanafongeveer 19.30 uur terwijl de belading dan reeds had plaatsgevonden.

Waar ORCA SHIPPING aanvoert dat betrokkene als haar aangestelde aldus
niet echt bij de belading aanwezig was (tenzij op het einde) en niet was ingelicht
omtrent de problemen of twijfels die eerder warcn gerezeîen dus geen verantwoor-
delijkheid draagt,kan zij hierin niet worden bijgetreden omdat zij er al te licht aan
voorbij gaat dat haar schipper precies in dergelijke omstandigheden (namelijk waar
hij niet zelfheeftkunnen toezien op de belading) bijzonder voorzichtig had dienen
te zijn in de aanvaarding van de duwbak ter vervoer en zijn actieve onderzoeks-
plicht ter harte had moeten nemen.

In deze omstandigheden was een grondig onderzoek en vraag naar rapportage
omtrent de kenmerken van de duwbak, de aard van de lading en de wijze van stu-
wen aan de orde. PIUS beperkte zich blijkbaar tot het duwen van de bak zonder
zich hieromtrent voorafgaand te informeren (o.m. bij zijn voorgangers die voordien
hadden toegezien op de belading/stuwing) en de belading te onderzoeken. Uit geen
enkel element van het dossier blijkt dat PIUS om informatie heeft verzocht of dat
hem foutieve informatie werd verstrekt.

Een nazicht van het deugdelijkheidscertificaat van de duwbak rHoR had reeds
volstaan om te besluiten tot de niet aanvaarding van de (be)lading aangezienhieruit
zo¡¡ zijn gebleken dat deze (in langszin geladen) duwbak enkel geschikt was voor
het vervoer van een homogene lading.

Een uitgebreid onderzoek was dus niet vereist, evenmin als een permanent toe-
zicht gedurende de gehele beladingsoperatie.

ook PIUS handelde derhalve onzorgvuldig zodat oRCA SHIPPING aansprake-
lijkheid draagt in haar hoedanigheid van diens aangestelde.

5.2.3. De vordering opzichtens MASSA-BULK

De duwbak rHoR werd door RE op permanente basis ter beschikking gesteld
van MASSA-BULK die deze bak exploiteerde en dus naar eigen goeddunken
inzette.

Het toezicht op de keuze van het inzetten van de duwbakken hoorde toe aan
MASSA-BULK, waarbij deze laatste zich had dienen te onthouden de duwbak
THOR inte zetten voor een vervoer van staalplaten waar dit vaartuig hiervoor niet
geschikt was.

Deze foutieve keuze was één van de directe aanleidingen tot het schadegeval en
staat er dan ook mee in rechtstreeks causaal verband.

De aansprakelijkheid voor de hierdoor ontstane schade valt dan ook mede op
MASSA-BULK die zich opzichtens DP woRLD, die geheer vreemd is aan de

contractuele relaties tussen partijen, niet kan beroepen op enige quasi immuniteit
als uitvoeringsagent of een conventionele exoneratie.

5.2.4. De vorderingen opzichtens SALZGITTER

De vorderingen van DP V/ORLD opzichtens SALZGITTER kunnen bij gebreke
aan contractuele rechtsband tussen beide partijen niet anders dan van buitencon-
tractuele aard zijn. Aangezien SALZGITTER geen eigen fout kan worden verwe-
ten,zal deze aansprakelijkheidsstelling noodzakelijk het pad dienen te volgen van
art.1384lid 3 B.W.

Zoals hoger reeds menigmaal gesteld betreft SALZGITTER de opdrachtgever
tot het zeevervoer in het kader waarvan het duwbakkenvervoer werd georganiseerd
door GEARBULK POOL. SALZGITTER is dan ook de aansteller van GEAR-
BULK POOL,

Via BOECKMANS en BENERIJN heeft GEARBULK POOL zelf de hoedanig-
heid van aansteller van MASSA-BULK die zelf aansteller is van ORCA SHIP-
PING, FIDELIA en SCHMUTZ.

Geargumenteerd zou kunnen worden dat aangezien SALZGITTER aan top van
de aanstellingsketting staat en de schippers onderaan deze ketting in de uitvoering
van hun opdracht (ontvangst van de goederen), uitvoering gaven aan de taak die
eigenlik op (de scheepskapitein van) GEARBULK rustte en hierbij een fout hebben
begaan die schade heeft veroorzaakt aan DP WORLD, SALZGITTER op grond
van art. 1384lid 3 B.W. hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk is.

Zie echtq het oordeel van de rechtbank hieromtrent hoger onder 5.2.2.

Er is evenwel een ander pad dat wel leidt tot de aansprakelijkheid van SALZ-
GITTER in diens hoedanigheid van aansteller conform art. 1384lid 3 B.W. waar
immers de schade ook mede werd veroorzaakt door een foutieve keuze van duw-
bak.

Ten aanzien van MASSA-BULK die een duwbak aanbood die niet geschikt was

voor het beladen van staalplaten, valt in hoofde van SALZGITTER misschien geen

feitelijke doch wel een juridische mogelijkheid tot controle te worden weerhouden.
Dat SALZGITTER MASSA-BULK niet zelf heeft gekozen als (onder) aangestelde
is hierbij niet van belang.

Zoals verder toegelicht kaderde het duwbakkenvervoer in de uitvoering van het
zeevervoer en is het niet denkbeeldig dat SALZGITTER als opdrachtgever tot het
vervoer toezicht uitoefende en instructies kon verlenen omtrent de aard en de ken-
merken of zelfs de identiteit van het vaartuig waarmee zijn goederen werden ver-
voerd.

Het is zelfs helemaal ongebruikelijk dat een verzender aan de vervrachter speci-
fieke eisen oplegt waaraarrhet door deze laatste ingezette vaartuig dient te voldoen,
vandaar ook dat art. Il7 Zeewet er belang aan hecht dat de vervrachter het genot

van het schip moet bezorgen zoals in de overeenkomst is bedongen en dat in de
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praktijk vaak wordt gewerkt met een substitutieclausule die de vervrachter toch
toelaat een ander schip in te zettenvoor het vervoer.

om deze reden kan SALZGITTER worden beschouwd als aansteller in de zin
van art. 1384lid 3 B.W. van MASSA-BULK.

De buitencontractuele aansprakelijkheid van Dp woRLD opzichtens ïALZ-
GITTER is derhalve gegrond.

(...)
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Vorsitzende Richter:
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Rechtsanwtilte

OBERSTER GERICHTSHOF öSTERREICH
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Dr. Huber

Dr. Hoch, Dr. Kalivoda, Mag. Dr. Wurdinger und Mag.
Malesich

Mag. G. Schmeissner, Stingl und Dieter Rechtsanwälte OG,
Mag, Siegfried Berger, Mag. Manfred Schaffer

SummaTy CMR / APPLIcABILITY To AUSTRIAN INLAND cARRIAGE BY
ROAD

With regard to carriage within Austria, S 439 a HGB (now UGB) only subjects
carriage of goods by road to the rules of the CMR and not merely the liability
of the carrier. Hence, CMR will not apply to the carrier's liability when no
carriage of goods by road takes pløce.

Sommaire cMR / AppLrcABrLrrÉ AU TRANspoRT rNTÉRTEUR AUTRTcHTEN /
TRANSPORT ROUTIER

En matière de transport intérieur en Autriche, le $ 439 a HGB (actuellement
UGB) soumet uniquement le transport de marchandises par route aux règles de
la CMR, et donc pas lorsque uniquement Ia responsabilité du transporteur est
en cours. In CMR n'est donc pas applicable à la responsabilité du transporteur
lorsqu'aucun transport de marchandises par route n'a lieu.

Sumario cMR / APLICABILIDAD AL TRANSpoRTE INTERIOR DE AUSTRIA /
TRANPORTE POR CARRETERA

En materia de transporte interior en Austria el S 439 a HGB (actualmente
UGB) solamente somete el transporte de mercancías por cqrretera a las normas
del CMR y no meramente la responsabilidad del transportistø. Por tqnto el CMR
no se aplica a la responsabilidad del transportista cuando no se haya producido
ningún transporte de mercancías por carretera.

Uberblick cMR / ANwENDLTNG AUF rNNERosrERRErcHrscHE TRANSpoRTE
/ STRASSENGÜTBNVBRTBUR

Mit $ 439a HGB (nunmehr UGB) wurde allein die Befdrderung im
StraJSengüterverkehr für innerösterreíchische Transporte, nicht jedoch die
Haftung der Frachffihrer schlechthin - also nicht auch dann, wenn gar keine
Beþrderung von Gütern auf der StraJJe erþlgt - den Regeln der CMR unterstellt.


