E
since withdrawal been longer (as it is 26r2i Febrtary
was a weekend) or had the
vessel temporarily ceased her voyage, which she had
not.
35. I would dismiss the appeal.

Lord Justice Toulson:
36. I agree.
Lord Justice Pill:
37. I also agree.
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uNSAFE DISCHARGING BERTH / REFUSAL oF THE BoATMAN

The boatman's perception that the designated discharging berth is not suitable

or unsafe is sfficient to justifi his refusal to proceed thereto. He mttst not prove
the unsafe condition.

SommaÍTe LIEU DE DÉCHARGEMENT PEU SÛR / REFUS DU BATELIER
Il sffit que le batelier estime que le lieu de déchargement est inadapté

ou

dangereux pour justffier son refus de s'y rendre.Il ne doit pqs prouver l'absence
de sécurité.

Sumario

LUGAR DE DESCARGApoco sEGURo / REHUSE DEL
GABARRERO

Basta que el gabarrero estíme que el lugar de la descarga sea inadecuado o
peligroso para justificar su rehuse para proceder. No tiene que probar la
fatta
de seguridad.

Uberblick

UNSTcHERER

LöscHpLATZ / wETcERUNG DEs

BINNENSCHIFFERS

Es reicht aus, dqss der Binnenschffir den zugewiesenen Lösclrylatz als
ungeeignet oder gefrihrlich ansieht, um seine weigerung, siclt dorthin zu begeben,
zu rechtftrtigen. Er muss nicht den Mangel der Sicherheit beweisen.

Korte

inhoud

oNVErLrcE LospLAATS / wErcERINc vAN DE scHrppgR

Het volstaat dat de schipper meent dat de aangewezen losplaats niet geschikt
is of gevaarlijk is opdat zijn weigering er zich nqar te begeven gerechnaardigd
ís. Het bewijs van de onveiligheid dient hij niet te leveren.

-

Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis op tegenspraak tussen partijen gewezen op
0411112010, door de rechtbank van koophandel te Antwerpen, waarvan geen aktè
van betekening wordt overgelegd, waartegen een naar vorm en termijn regelmatig
en ontvankelijk hoger beroep werd ingesteld door verzoekschrift neergelegd tei
griffie van dit Hof, op 0811212010.

verwijlintresten vanaf 2010312009 tegen de wettelijke intrestvoet tot op de datum
van gehele betaling, alsook met de kosten van het geding, in hun hoofde begroot op
een RPV van 900,00 EUR.
Het bestreden vonnis:

-

verklaarde de hoofdvordering van CFNR ontvankelijk, doch ongegrond,
en veroordeelde CFNR tot betaling van de gerechtskosten, in hoofde van
de V.O.F. ROTTIERS F. & VANDENBERGHE M. en F. ROTTIERS,
begroot op een RPV van 900,00 EUR;

-

verklaarde

I.
CFNR dagvaardde bij exploot van2410412009 VOF ROTTIERS F. & VANDENBERGHE M. en F. ROTTIERS, ertoe strekkende deze laatsten solidair, in solidum,
minstens de ene bij gebreke van de andere, zichte zienente horen veroordelen om
aan haar te betalen:

-

factuur van 2510312009 van Belgian New Fruit Wharf voor het overladen
van 40 containers uit het ms Vami op vrachtwagens: 4.520,00 EUR

&

il.
CFNR (appellante) verzoekt bij hervorming van het bestreden vonnis:

-

uit hoofde van meerkosten wegens contractuele wanprestatie, bestaande uit het
niet uitvoeren van een vervoeropdracht conform de afgesloten vervoerovereenkomst.
FNR wijzigt in aanvullende tevens syntheseconclusies, neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 010912009, haar hoofdvordering en
vordert hierbij betaling van:

-

van V.O.F. ROTTIERS F.

5.009,40 EUR

beide bedragen te vermeerderen met de vergoedende intresten (wettelijke intresten) vanaf 2010312009 en de gerechtelijke intresten vanaf 2410412009, en de kosten
van het geding,

-

tegenvordering

veroordeelde CFNR om te betalen aan hen een bedrag van 6 .000 ,00 EUR, te
vermeerderen met de verwijlintresten tegen de wettelijke intrestvoet vanaf
2010312009, de gerechtelijke intresten en de rechtsplegingsvergoeding ten
bedrage van 900,00 EUR.

de factuur van 2010312009 van Belgian Fruit Forwarding Company NV
vool het vervoer van 40 containers van Belgian New Fruit Wharf NV naar

APM:

de

VANDENBERGHE M. en F. ROTTIERS ontvankelijk en gegrond, en

de factuur van 0310412009 van Belgian Fruit Forwarding Company NV
voor het vervoer van 40 containers van Belgian New Fruit Wharf NV naar
APM:
4.140,00 EUR
factuur van 2510312009 van Belgian New Fruit Wharf voor het overladen
van 40 containers uit het ms Vami op vrachtwagens: 4.520,00 EUR

beide bedragen te vermeerderen met de vergoedende intresten (wettelijke intresten) vanaf 2010312009, de gerechtelijke intresten vanaf 2410412009, en de kosren
van het geding,

toekenning van haar gewijzigde en herleide hoofdvordering (zie hierboven),

en dienvolgens de V.O.F. ROTTIERS F. & VANDENBERGHE M. en
F. ROTTIERS, solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke van
de andere, te veroordelen om aan haar te betalen de bedragen van
respectievelijk 4.140,00 EUR en 4.520,00 EUR, te vermeerderen met
de vergoedende intresten (wettelijke intrest) vanaf 2010312009 en de
gerechtelijke intresten v anaf dagv aarding;

-

V.O.F. ROTTIERS F. & VANDENBERGHE M. en F. ROTTIERS
tevens te veroordelen tot de kosten van het geding, hierin begrepen de
rechtsplegingsvergoeding

-

;

de tegenvordering van V.O.F. ROTTIERS F. & VANDENBERGHE M. en
F. ROTTIERS ongegrond te verklaren hen te veroordelen tot de kosten, in
haar hoofde begroot op de rechtsplegingsvergoeding (basisbedrag);

V.O.F. ROTTIERS F. & VANDENBERGHE M. en F. ROTTIERS (geintimeerden) concluderen tot het ongegrond verklaren van het door CFNR ingesteld hoger
beroep, en verzoeken CFNR te veroordelen in de kosten, in hun hoofde begroot op
een RPV van 900,00 EUR.

uit hoofde van meerkosten wegens contractuele wanprestatie, bestaande uit het
niet uitvoeren van een vervoeropdracht conform de afgesloten vervoerovereenkomst.

V.O.F. ROTTIERS F.

& VANDENBERGHE M. en F. ROTTIERS

stelden in

conclusie, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op
0510512009 een tegenvordering in, ertoe strekkende CFNR te veroordelen om aan
hen de betalen de vracht ten bedrage van 6.000,00 EUR, te vermeerderen met de

roo

III. FEITEN
1. op 10/03/2009 sloor CNFR met geinrimeerde

Wharf

sub 2 (F. ROTTIERS) een
bevrachtingsovereenkomst voor het vervoer heen en terug Zeebrugge (ApM)
en
Ghlin (DESCHIETER) van 40 20'containers per ms VAMI, eigendàm van geintimeerde sub 1 (v.o.F. ROTTIERS F. & VANDENBERGHE Mj, en met als
schip_
per diens zaakvoerder geïntimeerde sub 2 (F. ROTTIERS).
De handelsbenaming van geïntimeerde sub

I luidt "scheepvaartbedrijf vAMI,,.

De schriftelijke bevrachtingsovereenkomst werd aan geintimeerden verzonden
per e-mailbericht van 1010312009 om 14u19 (stuk 16 van appellante).

2. op 1110312009 namen geTntimeerden - in uitvoering van de op l0 maart
gesloten bevrachtingsovereenkomst - de 40 lege containers ãan boord
op de contai_
nerterminal van APM, gelegen in de buitenhaven van zeebrtgge,voor het vervoer
naar Ghlin.

5. Bij schrijven van z0l03l2oo9 verzond geintimeerde sub 1 aan appellante het
afgetekende cognossement met het verzoek de vracht (6.000,00 Eùn¡
op haar
rekening te storten (stuk 7 van appellante),
Appellante

3.

Geïntimeerden meldden op 2010312009 nietnaar de contractuele losplaats
bij

APM te Zeebrugge te zullen varen.
De raadsman van

).dat het lossen
iP en de lading
uk 3 van aPPel-

bij ApM ,,in de

buit
onverantwoord is en
lante).
Vervol
lijk (bij e
tueel ove

geintimeerd
ins

2u30) de
af te leveren

als schrifte_
de conrrac-

antwoordde
zullen

van 2510312009 met de melding

de betaling niet te
komst werd uitgevoerd" (s

rvoer niet conform de overeen_

6. volgens appellante heeftzij als gevolg van de beweerde (contractuele) wan_
prestatie van geïntimeerden volgende meerkosten gehad:

-

de factuur van 0310412009 van Belgian Fruit Forwarding company NV
voor het vervoer van 40 containers van Belgian New Fruit wharf NV naar

APM:

APM in Zeebrugge (buitenhaven).

van appellante).

n dit omdat de containers
MAERSK KIMI en nog

P

dezelfde

Na lossing van de lege containers werden 40 volle containers in Ghlin geladen,
waarna deze terttg afgeleverd moesten worden op dezelfde containerterminal
van

Geïntimeerde sub 2 heeft voor het vervoer van de 40 geladen containers van
Ghlin naar zeebrugge ApM op r7l03lz0o9 een cognossement ondertekend (stuk 2

NV,

bestemd wa
op

de
de

4.140,00 EUR
factuur van 2510312009 van Belgian New Fruit Wharf voor het overladen
van 40 containers uit het ms Vami op vrachtwagens: 4.520,00 EUR

schrijven van 3110312009 aan de raadsman van geintimeeror deze kosten aansprakelijk gesteld en hen aangemaand
(stuk 11 van appellante).

De raadsman van geïntimeerden wees per faxbericht van 0210412009 de vordering van appellante af(stuk 12van appellante).

appellante
h
contr

Vervolgens ging
van geïntimeerden teneinde
gevolg van de beweerde
maken.

er

de
ie

iå
ten

Geïntimeerden stelden op hun beurt een tegenvordering in, ertoe strekkende
appellante te horen veroordelen tot betaling van de vracht voor de reis in kwestie.

IV. Wat betreft de hoofdvordering

A.
Appellante beweert dat geïntimeerde sub 2 een fout heeft begaan in het kader van
de uitvoering van de tussen partijen gesloten bevrachtingsovereenkomst, aanvoerende dat geintimeerde sub 2 heeft geweigerd de goederen teZeebrugge te lossen
op een losplaats die contractueel werd overeengekomen en die in de buitenhaven
was gelegen.

y
d
300

aan deze instructie/aanmaning geen gevolg gegeTeggen, zich genoodzaaktzag om de containers nog
aten lossen op de terrein"n uun Belgian New Fruit
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1. Appellante stelt dat uit de bevrachtingsovereenkomst, die melding maakt van
"zeebrugge APM", door geïntimeerde sub 2 kon worden afgeleid aat ni¡ bij ApM
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te Zeebrugge, in de zeehaven, diende te lossen, en dit omdat de containerterminal
van APM gelegen is in de buitenhaven.

2.

Geintimeerden betwisten dat een en andel uit het charter viel af te leiden, en
meer bepaald dat het charter onmiskenbaar aangaf dat de containers in de buitenhaven van Zeebrugge dienden te worden gelost.

geintimeerden gesteld, evenmin worden afgeleid dat geintimeerde sub 2 op het
ogenblik van de sluiting van het contract bekend was met het feit dat de betreffende
containerterminal in de buitenhaven gelegen was.

Afgezien van het feit dat het niet duidelijk is of het charter, dat door appellante
werd opgemaakt en enkel door haar werd ondertekend, voor of na de sluiiing van
de bevrachting aan geïntimeerde sub 1 is verzonden, is het alleszins zo dat uit die
charter niet zonder meer blijkt dat de containers in de buitenhaven van Zeebrugge
dienden te worden gelost, rekening houdend met de volgende elementen:

Appellante stelt ten onrechte dat geintimeerde sub 2 " voor het vervoer van de 40
geladen contqiners van Ghlin naar Zeebrugge ApM op 17 maart 2009 een cognossement uitgegeven (heeft).Immers zoals uit het stuk zelf kan worden afgeleid, werd
dit cognossement uitgeschreven door appellante zelf ,die de betreffende vermeldingen erop heeft aangebracht. Overigens is het de verlader en niet de vervoerder die
conform de wet van 5 mei 1936 een cognossement dient uit te schrijven.

-

dat op de lijn "laadplaats" van de charter vermeld staat "Zeebrugge ApM",
maar dat op de lijn "bestemming" enkel "Ghlin Deschieter" is vermeld;

-

dat bovendien bij de vermelding "HEEN" enkel Zeebrugge-Ghlin staat en
bij de vermelding "TERUG" Ghlin-Zeebrugge";

Dat onder die laatste rijn zeebrugge ApM vermeld staat met een telefoonnummer geenszins betekent dat hieruit dient te worden afgeleid dat in de buitenhaven
diende te worden gelost.
Het betekent niet meer noch minder dan dat met het oog op lossing contact diende
te worden opgenomen met APM op het aangegeven telefoonnummer, net zoals bij
aankomst te Ghlin contact diende te worden opgenomen met de f,rma Deschieter,
eveneens op het opgegeven telefoonnummer.
GeTntimeerde sub 2 stelt bovendien

datApM hem geheel onbekend was, hetgeen

niet betwist blijkt, zodat hij uit die vermelding dan ook nier kon afleiden dar her
ging om een containerterminal in de buitenhaven.
De bewering van appellante dat geintimeerden professionelen zijn en aldus de
situatie perfect kenden of dienden te kennen alvorens het transport te aanvaarden,
wordt terecht betwist door geïntimeerden, aangezien een binnenschipper onmogelijk alle laad- en losplaatsen waar ook kan kennen, laat staan dat hij ãtte mogehjte
gevaren van laad- en losplaatsen voor schip en bemanning kan kennen, zeker wanneer hij ter plaatse nog niet is geweest.
GeTntimeerde sub 2 heeft dan ook slechts door aldaar lege containers te gaan
laden met het oog op het vervoer naar Ghlin, voor het eerst van die laad- en losplaats kennis genomen. Hij kon zich dan ook slechts op dat ogenblik realiseren,
zoals volgens hem is gebeurd, dat laden en lossen aldaar niet zonder geyaar voor
zijn schip was, zeker niet met beladen containers, dat nog geen heel andere, veel
grotere impact op zijn schip heeft; dat het daarom is dat hij telefonisch reeds op 16

en

IJ maart2009

appellante had laten weten dat het lossen van beladen containers
aldaar te gevaarlijk was voor zijn schip.

Hetgeen volgens geïntimeerde sub 2 verklaart dat hij vervolgens op 20 maart
2009,via zijn raadsman, schriftelijk heeft laten weten aan appellante dat het om
veiligheidsredenen niet verantwoord was in de buitenhaven te lossen.
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uit het feit dat op l7/0312009 door geintimeerde sub 2 een cognossement werd
betekend, waarop als bestemming "Zeebrtgge ApM" staat, kan, zoals terecht door

3. Geïntimeerden beweren tevens dat bij de sluiting van de bevrachting door appellante enkel was medegedeeld dat in Ghlin 40 volle 20'containers dienden gelaàen
te worden, maar dat het totale gewicht in tonnen en de inhoud van de containers
toen niet bekend waren, en alleszins niet aan hen waren medegedeeld, en ook niet
nadien vermeld waren op het geschreven charter.
Deze beweringen van geïntimeerden komen geloofwaardig voor nu appellante in
gebreke blijft het tegendeel aan te tonen. Tot bewijs van het tegendeel - quod non dient er dan ook van uitgegaan te worden dat het totale gewicht van de containers
en de inhoud daarvan slechts aan geïntimeerden bekend was op het ogenblik van de
belading van die volle containers met de ontvangst van het cognossement. op het
ogenblik van de sluiting van de bevrachtingsovereenkomst wisten geTntimeerden,
bij gebreke van door de bevrachter desbetreffend verstrekte informatie, derhalve
niet hoe diep hun schip zou liggen, hoeveel vrijboord er nog zou zijn en hoe hoog
het topgewicht zou zijn.

B.
Bovendien is het zo dat, zelfs indien uit de vermeldingen op de bevrachtingsovereenkomst kan worden afgeleid dat de beladen containers in de buitenhaven
vanzeebrugge dienden te worden gelost, dit niet wegneemt dat de schipper, overeenkomstig artikel 6 wR.B., gerechtigd is te weigeren zich naar de losplaats te
begeven indien hij van oordeel is dat deze losplaats niet geschikt is of het schip aan
averij blootstelt.

Artikel 6 WR.B. bepaalt:
"De schipper moet op eigen kosten het vaartuig op de plaats brengen díe
voor het laden ofhet lossen aangewezen is, ongeacht de wíjze van bevrachting.
Indien hij meent dat de aangewezen plaats niet geschikt is of gevaar oplevert voor
averij aøn het schip, kan hij weigeren erheen te veren, tenzij de afzender of de
geadresseerde zich schriftelijkverbindt de aansprakelijkheid op zichte nemenvoor
de schade díe het schip mocht overkomen ten gevolge van de aan die plaats verbonden risico's.
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Indien de gevaren van de plaats niet zichtbaar zijn is de afzender ofde geadresseerde die de schipper beveelt aldqar zijn schip te leggen, van rechtswege a.a.nsprakelijk voor de aan die plaats verbonden risico's,,.

uit de tekst van dit artikel van w.R.B. blijkt aldus dat, ook al is er een plaats
voor belading en lossing aangewezen, hetzij in de bevrachtingsovereenkomst,
hetzij in het cognossement, de schipper ten alle tijde het recht heeft te weigeren
zich naar die aangewezen losplaats te begeven, indien hij de mening is toegedaan dat deze een gevaar inhoudt vanzijn schip. Het feit dat hij niet geprotesteerd
heeft tegen die plaats alvorens het transport te aanvaarden of dat hij als professioneel de betreffende laad- of losplaats kende of diende te kennen, is derhalve
terzake niet relevant en ontneemt hem op geen enkele wijze dit wettelijk recht.
De wetgever heeft met deze bepalingen duidelijk beoogd de schipper te beschermen tegen commerciöle druk van de bevrachter of de geadresseerde om zonder
meer laden en lossen op elke laad- en losplaats uit te voeren, door hem ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk het recht te verlenen zich naar een laad- of losplaats te
begeven die hij, zelfs al is dit op basis van een louter persoonlijke, en misschien
onterechte perceptie, gevaarlijk acht,tenzij de bevrachter enlof geadresseerde zich
schriftelijk ertoe verbindt het risico op zich te nemen,
De wetgever heeft derhalve aan de bevrachter en/of geadresseerde de beoorde-

ling over gelaten om te oordelen of de perceptie van de schipper terecht dan wel
onterecht is, en de bevrachter en/of geadresseerde het recht gegeven zich niet bij
deze perceptie van de schipper neer te leggen en daarmee in te stemmen, en het
recht om toch te eisen dat de schipper zichnaar die laad- losplaats begeeft, met dien
verstande, dat zij in die hypothese schriftelijk de risico's op zich dienen te nemen.
Van Bladel stelt in "Le contrat de transport par bateaux d'intérieur et 1'affrètement
en séjour", nr.527 , omtrent de draagwijdte van deze bepaling en de daaruit voor de

schipper voortvloeiende rechten het volgende, vrij vertaald:

"Het volstaat dat de schipper meent dat de aangeweTen plaats niet geschikt is
of gevaarlijk is opdøt zijn weigering er zich naqr te begeven gerechtvaardigd is.
Een ongegronde of overdreven vrees vqn de schipper is niet foutief. Zij brengt voor
de bevrachter of geadresseerde geen schade met zich, want het kost deze laatsten
niets om zich schriftelijk te verbinden voor de aansprakelijkheid voor averij. Zij
zullen dit des te meer vrijwillig doen indien zij de beweringen van de schipper
minder gefundeerd achten. willekeurig is derhalve uitgesloten en, hiermee, ook het
nqdeel dat over en weer híeruit zou kunnen volgen."

1. Appellante daarentegen beweert dat de schipper het bewijs van de onveiligheid dient te leveren. Zij stelt dat geïntimeerden voormelde passage van Van Bladel
verkeerd lezen, omdat Van Bladel daarbij enkel de situatie voor ogen had, waarin
de schipper bij het naderen van de losplaats geconfronteerd wordt met omstandigheden die hem tot dan onbekend waren en die volgens hem van die aard zijn dat het
aanmeren op die plaats een gevaar inhouden voor het schip.
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Afgezien van het feit dat uit het voormeld citaat van Van Bladel niet kan worden
afgeleid dat Van Bladel een situatie voor ogen gehad heeft zoals deze hiervoor door
haar aangegeven, staat de interpretatie van een wettekst, voor zover deze tot uitlegging zou nopen, overigens niet gelijk met de interpretatie door een partij in een
geschil van de context waarin een door een partij geciteerde auteur deze wettekst
heeft uitgelegd.
Wetteksten kunnen slechts aanleiding geven tot interpretatie wanneer zij dubbelzinnig en voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn, hetgeen niet het geval is wat betreft
artikel 6 W.RB. dat nauwkeurig de rechten en plichten van partijen bepaalt.

Artikel 6 W.R.B. bepaalt:
(a) "Indien hij" - de schipper - "meent dat de aangewezen plaats niet geschikt ís
of het schip aan averij blootstelt..." .
Deze tekst is duidelijk en laat lerzake geen enkele ruimte voor andersluidende
interpretatie dan dat het volstaat dat de schipper de mening is toegedaan dat er een
gevaar is. Er wordt door de wetgever niet geeist dat de schipper aantoont of bewijst
dat er een gevaar is, of m.a.w. dat hij de reden van zijn weigering motiveert; dat de
persoonlijke perceptie van de schipper, zijn aanvoelen, volstaat.

2. Appellante beweert dat het gevaar "zichtbaar" moet geweest zljn,
gezien geintimeerden zich beroepen op artikel 6, tweede alinea V/.R.B.
Geintimeerden betwisten terecht deze stelling, nu artikel 6, tweede alinea, WR.B.
niet bepaalt dat de mening van de schipper dat de laad- of losplaats gevaar inhoudt,
verband moet houden met zichtbare gevaren. De mening van de schipper kan
immers te dezen ingegeven zijn door een samenloop van elementen, waaruit hij
voor zichzelf afleidt dat de laad- of losplaats een gevaar inhoudt, zoals de plaats
waar moet geladen of gelost worden, het type lading, mogelijke impact van externe
omstandigheden enz..,

Appellante beweert eveneens ten onrechte dat artikel 6, tweede alinea, W.R.B.
enkel geldt, indien men te maken heeft met zichtbare gebreken, rekening houdend
met de volgende elementen:

-

dat artikel 6, tweede alinea, W.R.B. nergens bepaalt dat voor het inroepen
van die bepaling vereist is dat de laad- of losplaats zichtbare gebreken
heeft;

-

dat de wetgever enkel in artikel 6, derde alinea, W.R.B. heeft bepaald dat
de inlader ofgeadresseerde steeds aansprakelijk is indien men te doen heeft
met gevaren van de plaats die niet zichtbaar zijn en aldus wat dat betreft
een onderscheid heeft willen invoeren tussen zichtbare- en niet zichtbare
gevaren; dat dit evenwel niet betekent dat de tweede alinea van dit artikel
dusdanig moet worden uitgelegd dat aldaar steeds sprake moet zijn van
zichtbare gevaren;

-

dat het louter feit dat de tekst van de wet uitgaat van de mening van de
schipper dat de betreffende plaats niet geschikt is of het schip aan averij
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blootstelt, er reeds op wijst dat niet enkel de hypothese is voorzien waarin
er sprake is van een daadwerkelijk, objectief vaststaan, van een zichtbaar
gevaar, maar dat die bepaling eveneens voorzien is indien in de perceptie
van de schipper niet uit te sluiten is dat de betreffende plaats niet geschikt
is voor zijn schip of het aan gevaar blootstelt;

-

dat er anders over oordelen zou betekenen dat de schipper, die geen
concreet zichtbaar gevaar kan aanduiden, zich niet op artikel 6, tweede
alinea, W.R.B. zou kunnen beroepen en dus gedwongen zou zijn naar de
betreffende plaats te varen en, wanneer zich vervolgens schade voordoet,
de inlader of de geadresseelde enkel nog zou kunnen aanspreken wegens
een door hem aan te tonen verborgen gevaar;

-

dat een dergelijke stelling aan artikel 6, tweede alinea, W.R.B. elke zin
ontneemt, aangezien het immers alsdan voor de inlader of de geadresseerde
zou volstaan om een andere mening te hebben dan de schipper; dat het

niet de bedoeling van die bepaling kat zijn geweest om in dergelijke
omstandigheden het schip stil te leggen en eerst een gerechtsdeskundige
aan te stellen om uit te zoeken of de mening van de schipper onterecht is;
dat artikel 6, tweede alinea W.R.B. nergens bepaalt dat, in geval de inlader
of geadresseerde het niet eens is met de visie van de schipper, deze laatste
het bewijs moet leveren datzijn mening juist is, en dat hij met name moet

niet het recht dit weigeringsrecht terzijde te stellen omdat de bevrachter en/
of geadresseerde de mening zijn toegedaan dat de mening van de schipper
niet afdoende is onderbouwd (gemotiveerd);

-

De bewering van appellante dat geen enkele bevrachter of geadresseerde zonder kennis van de reden van weigering een dergelijk risico op zich kan nemen en
zich mogelijk zal blootstellen aan integrale schadeplichtigheid voor het zinken van
schip en lading, is dienvolgens iruelevant, en duidelijk in strijd met de regeling van
de wetgever.
(d) "ingevolge de aan die verplaatsing verbonden risico's"

-

-

dat de tekst van artikel6 W.R.B. duidelijk is, en dat conform dit artikel de
mening van de schipper afdoende is.

(b) "kan hij weigeren er naar toe te varen"

-

..

woordelijkheid op zich te nemen voor de schade die aan het schip mocht overkoment'.

-

-

dat de inlader of geadresseerde, overeenkomstig deze bepaling van artikel
6 W.R.B., ondubbelzinnig de mogelijkheid hebben het in dit artikel van
de wet aan de schipper verleend weigeringsrecht ter zljde te stellen, doch
enkel indien zij zich schriftelijk verbinden de verantwoordelijkheid op
zichte nemen voor de schade die het schip zou kunnen oplopen;
dat de wetgever aldus een (welbepaalde) mogelijkheid heeft voorzien in de

wet om het weigeringsrecht ter zljde te stellen, maar geen andere, en bv.

de

dat de verantwoordelijkheid die de bevrachter enlof de geadresseerde

dat de mening van de schipper aldus niet automatisch aansprakelijkheid in
hoofde van de inlader of geadresseerde met zich meebrengt; dat de mening
van de schipper enkel met zich brengt dat de inlader of de geadresseerde,
ook al zijn zijvan oordeel dat die mening manifest onterecht is, de schipper
alsdan niet kunnen dwingen zichnaar die plaats te begeven;

-

dat, indien die mening daarentegen enkel zou kunnen worden ingeroepen
indien de schipper daarbij objectief staaft dat de plaats niet geschikt is of
het schip aan averij bloot stelt, dan zou de inlader of geadresseerde, die
weigert de mening van de schipper te aanvaarden, hem toch nog kunnen
dwingen daar naartoe te varen, of hem alleszins minstens aansprakelijk
stellen en hem in vergoeding van schade aanspreken, indien hij achteraf
niet aan de hand van objectieve elementen kan aantonen dat zijn mening

aan enig voorafgaand akkoord van de bevrachter en/of geadresseerde

(c) "tenzij de inlader of de geadresseerde aich schriftelijk verbindt de verant-

uit de bepaling volgt dat door zich schriftelijk te verbinden,

-

de bewoordingen van deze zinsnede van artikel 6, tweede alinea, V/.R.8.
laten er teruake geen twijfel over bestaan dat het weigeringsrecht niet
onderworpen is; dat zij daarentegen aangeven dat het al dan niet uitoefenen
van het recht om zich wel dan niet naar de laad- losplaats te begeven, aan
de schipper toekomt, die kan weigeren; dat de schipper het derhalve niet
verplicht is, maar indien hij het doet, het hem ook niet ten kwade kan
worden geduid;

dat

bevrachter enlof geadresseerde geen blanco cheque ondertekent in alle
omstandigheden de schade te vergoeden indien het schip schade oploopt
op de laad- of losplaats;
opneemt door zich schriftelijk te verbinden, beperkt is tot schade ingevolge
de aan die verplaatsing verbonden risico's; dat dit logisch is, aangezien het
oplopen van dergelijke schade aantoont dat de schipper terecht de mening
was toegedaan dat er gevaren waren voor zijn schip en de bevrachter en/
of geadresseerde ten onrechte toch van de schipper heeft geëist zich naar
die plaats te begeven;

aantonen dat er een zichtbaar gevaar is;

-

dat de beoordeling of de mening van de schipper onterecht is, door de
wetgever bij de bevrachter enlof geadresseerde is gelegd.

juist was.

3. Uit artikel 6 WR.B. blijkt dat dit artikel een garantieverplichting inhoudt van
inlader en geadresseerde.
Die garantieverplichting geldt automatisch indien men te doen heeft met verborgen gevaren (artikel 6, tweede al. W.R.B.), alsook tevens indien de schipper meent
dat er gevaar is (artikel 6, derde al. W.R.B.).
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Appellante stelt ten onrechte dat het niet opgaat dat een contractspartij (de schipper) zonder motivatie kan weigeren om haar contractuele verplichtingen verder uit
te voeren' Inderdaad, nu in casu die motivatie door de wetgever is vastgesteld en
beperkt tot de mening van de schipper, kan de schipper niet worden verweten de
overeenkomst niet te goeder trouw uit te voeren indien naar zijn mening de betreffende laad- en losplaats niet geschikt is of zijn schip aan averij blootstelt.

Artikel 6, tweede alinea, w.R.B. kan aldus, in tegenstelling tot de bewering
van appellante, niet worden uitgelegd als een potestatieve voorwaarde, indien de
mening van de schipper als weigeringsgrond volstaat. Artikel 6, tweede tid, w.R.B.
werd door de wetgever zelf ingevoerd om de schipper te beschermen, in die zin
dat hij niet onder druk kan worden gezet om op eigen risico zich naar een los- of
laadplaats te begeven die naar zijn mening niet veilig is.

Appellante verwijst eveneens tevergeefs ter ontkrachting van de bewoordingen
van de wetgever naar Demeur en Delahaye.
Delahaye merkt in het door appellante aangehaald citaat op dat de schipper bij de
berekening van de vracht de reizen die hij dient uit te voeren, kent, en stelt hierin
nergens dat geïntimeerde sub 2 zichniet zou mogen beroepen op artikel 6, tweede
alinea, W.R.B.

Demeur heeft het in het door appellante aangehaald citaat enkel over een situatie waarin de staat van de plaats een door de schipper een voortdurend en gekend
element is, hetgeen in casu niet het geval is.
Het is evenmin terzake dienend dat andere qua afmetingen vergelijkbare schepen, t.w. het ms "Initia", op de betreffende plaats reeds eerder aldaar geladen20,
containers hebben gelost.
Afgezien van het feit dat het aan iedere schipper ze\i is om te beoordelen of de
betreffende plaats geschikt is voor zijn schip en/of het schip niet aan averij blootstelt, is het niet omdat andere schippers daar volle containers zijn gaanlossen, zonder voorbehoud te maken inzake de betreffende plaats en zonder schade geleden
te hebben, dat geïntimeerde sub 2 artikel6, tweede alinea, w;R.B. niet zou mogen
inroepen.
overigens is het niet geweten hoeveel vrijboord het ms "Initia" nog had en hoeveel het
eLZ...
gelegde
e[ant
van 39 volle
36 vo
en 4 lege, zodater op zich reeds een duidelijk verschil is t.a.v. de lading die geTntimeerden dienden te vervoeren. Slechts een enkele maal blijkt er bij het ms ,'Initia"
sprake te zijn geweest van 40 volle 20' containers met een gewicht van circa 1200
ton, in november 2009. Doch ook in dit laatste geval is niet geweten hoeveel containers door het ms "Initia" in een eerste laag in het ruim konden worden geladen,
hoeveel vrijboord dat schip daarbij alsdan nog had en hoeveel het topgewicht was,
nu hierover geen gegevens worden verstrekt.

topgewi
stukken
20'
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Bovendien blijkt dat de door appellanre overgelegde lijst met schepen -die in
Zeebtugge gelost hebben (stuk 19 van appetlante) geen enkel schip bevat dat 40
20' voet containers heeft gelost.
Het is evenmin naar recht relevant of volgens een officieel bericht van het KMI
in de loop van20|O3/2OO9,naar de mening van appellante, een matige wind werd
gemeten. Het inroepen van artikel 6, tweede alinea, w.R.B, is niet afhankelijk
gesteld van enige vereisten inzake weersomstandigheden (zoals storm, hevige
regenval, enz...). overigens blijkt uit het door appellante overgelegd overzicht
(stuk 19) dat er op verschillende uren van die dag er geen sprake was van slechts
matige wind, maar wel van een vrij krachtige tot zelfs krachtige wind.

Uit dit overzicht blijkt immers dat op verschillende uren windsnelheden werden
gemeten van meer dan 6mls, hetgeen betekent dat er een krachtige wind stond,
waarbij deze in de loop van de dag tussen 15 en 20 uur steeds boven de 6m/s zat.
Bijgevolg is er op dat ogenblik geen sprake van een slechts matige wind. Slechts
na 20.00 uur s'avonds blijkt de wind wat te zijn gaan liggen, doch dat dit in de
periode dat het schip voor lossing was voorzien, nl. in de loop van de middag, niet
het geval was.
Naast de wind zijn er ook andere factoren die spelen, zoals de golfslag yaîzeeschepen, die wanneer er maar een beperkte vrijboord is en een behoorlijk topgewicht van ruim 2,5 meter boven het vlak, een sterke invloed kan hebben op de
stabiliteit van de binnenschepen.

4. Appellante stelt verder dat de schipper op grond van artikel 61ü.R.8. enkel
mag weigeren zich naar een laad- of losplaats te begeven, indien men te doen heeft
met zichtbare gevaren en alsdan zijn medecontractant weigert zich schriftelijk te
verbinden voor de risico's en gevaren aan de laad- en losplaats verbonden; dat de
schipper dat recht niet heeft indien de gevaren niet zichtbaar zljn,en alsdan gehouden is zich naar die laad- of losplaats te begeven,
Appellante stelt aldus dat geïntimeerden dienen aan te tonen dat er zichtbare
gevaren waren, en dat zij, bij gebreke van dit bewijs, ten onrechte hebben geweigerd zich naar die plaats te begeven, omdat er geen zichtbaar gevaar was.
Geïntimeerden vechten terecht deze stelling van appellante aan als zijnde in
strijd met de bepalingen van artikel 6, tweede alinea, W.R.B.

Het zichtbaar karakter van de gevaren betekent immers niet dat het moet gaan
om een fysieke omstandigheid die visueel is vast te stellen, zoals een obstakel, een
zichtbare getijdenbank of uitstekende planken, enz... in de waterweg of op de laadof losplaats, aangezien het zichtbaar gevaarlijk karakter evenzeeÍ betrekking kan
hebben op een geheel van omstandigheden die maken dat de betreffende laad- of
losplaats in relatie tot het schip in de perceptie van de schipper en naar diens overtuiging een gevaar kan inhouden voor schip en lading.

Artikel 6, tweede aTinea, W.R.B. heeft inderdaad niet enkel betrekking op de
laad- of losplaats die, naar het oordeel van de schipper (wegens de aard ervan)

I

gevaarlijk zijn maar eveneens op laadgeschikt zijn (voor het betreffend schip),

of losplaatsen die naar zijn oordeel niet

Zie desbetreffend Van Bladel, nr. 527 : Yrij vertaald: " Het volstaat dat de schipper
oordeelt dat de plaats niet geschikt is of gevaarlijk opdat zijn weigering gerechtvaardigd is".
Met onzichtbare gevaren worden daarentegen situaties bedoeld waarin de schip-

per in het licht van alle factoren - zoals de laad- oflosplaats zelf,haar locatie
(buiten de zeesluizen), de weersomstandigheden, de mogelijke golfslag van andere
schepen, het topgewicht van het schip en de aard van de lading (stukgoederen of
containers) en de wijze van belading (zoals bij containers in verschillende lagen) niet vermoedt dat die laad- of losplaats een gevaar inhoudt of niet geschikt is voor
zijn schip en hij aldus, overtuigd dat er zich geen gevaar kan stellen, zich naar die
laad- of losplaats begeeft.
Het behoort aan de schipper, die als gezagvoerder aan boord van zijn schip verantwoordelijk is zowel voor het behoud van het schip en de lading als van de mensen aan boord van zijn schip, in het licht van al deze factoren te beoordelen of de
betreffende laad- of losplaats voor zijn schip al dan niet een gevaar inhoudt. Wanneer er in de perceptie van de schipper een dusdanig gevaar is, is er in de zin van
artikel 6, tweede alinea W.R.B. sprake van zichtbare gevaren, en wanneer er in zijn
perceptie dat niet het geval is, kan er enkel sprake zijnvan niet zichtbare gevaren.

Na afweging van alle terzake relevante factoren - zoals daar zijn het feit dat de
losplaats gelegen was op een plaats die door veel zeeschepen worden gefrequenteerd met het risico van golfslag, het feit dat het de dagen voordien zwaar weer
was met als gevolg dat, zelfs indien het weer ondertussen reeds rustiger zou zijn
geweest, zulks toch nog hoge golven kan geven, het feit dat het in casu gaat om
vervoer van beladen containers waarbij er een hoog topgewicht is en een beperkte
vrijboord - heeft de schipper in casu geoordeeld dat de losplaats in kwestie voor
zijn schip geenszins vrij van gevaren was en dat de stabiliteit van het schip ernstig
in het gedrang zou kunnen komen.
Het was bijgevolg in de perceptie van geintimeerde sub 2 niet uit te sluiten dat
er, zowel in het aanloopmanoeuvre met het oog op het aanineren, als tijdens het
aangemeerd liggen en lossen, reeel gevaar was voor schade aan zijn schip en aan
de lading.
Afgezien van het feit dat er geen aanwijzingen zijn daf het een gewoonte is van
geintimeerde sub 2 om zomaàr voor het minste te weigeren zich naat de laad- of
losplaats te begeven, komt de uitleg van geintimeerde sub 2 dat hij reeds bij het
beladen van de lege containers, die vanZeebrugge naar Ghlin dienden te worden
vervoerd, tot het besef is gekomen dat wanneer hij aldaar met 40 beladen 20' containers zou komen lossen, dit een bijzonder gevaarlijke situatie zou z\jn, en dat hij
daarom vervolgens aan appellante heeft laten weten dat het lossen met beladen
containers aldaar voor zijn schip veel te gevaarlijk zouzijn, geloofwaardig voor.

en om welk gewicht het ging. Hetgeen eveneens elementen zijn die meespelen bij
de beoordeling of die plaats veilig genoeg is om geen gevaat op te leveren voor het
schip, dat op dat ogenblik een beperkter vrijboord en een hoog topgewicht heeft.
Wat betreft de betwisting tussen partijen met betrekking tot het vrijboord en het
topgewicht, blijkt uit de door geïntimeerden overgelegd uittreksel uit de meetbrief
dat bij een belading met 1.080 ton er een inzinking is van273 cm, wat, gelet op de
maximum inzinking van24O cm, betekent dat er nog een vrijboord was van slechts
27 cm.

De containers zelf worden in twee lagen gestapeld en hebben elk een hoogte
van2,50 meter, hetgeen betekent dat de totale hoogte van de twee lagen containers
5 meter bedraagt. Rekening houdend aldus met een maximale diepgang van 2!0
meter, het gegeven dat de buiting ongeveer 35 cm bedraagt en de containers in twee
lagen gestapeld 5 meter hoog zijn, betekent dit dat de bovenste laag containers zich
geheel boven de waterspiegel bevindt en dat er aldus een topgewicht is van 2,50
meter en een beladen gewicht boven de waterspiegel van ongeveer 540 ton.

Dit betreft een heel andere situatie dan wanneer bv. het schip met 1.080 ton
stortgoederen zou beladen zijn geweest, in welk geval alle tonnage zich onder de
waterspiegel zou hebben bevonden.
Nu, zoals hierboven aangetoond, het niet bewezen is dat op het ogenblik van het
sluiten van de bevrachtingsovereenkomst het te beladen gewicht gekend was en dit
voor geintimeerde aldus een onbekende factor was, en dit overigens ook nog op
het ogenblik dat de ledige containers inZeebrugge werden beladen, staat het derhalve vast dat op het ogenblik van de sluiting van de bevrachting niet alle gegevens
bekend waren, noodzakelijk om de mogelijke gevaren voor schip en lading in te
schatten.

5. Appellante stelt verder dat artikel 6 W.R.B. dient te worden uitgelegd in die
zin dat de laad- of losplaats onveilig is, wanneer deze voor alle binnenschepen
dient geacht onveilig te zljn, of m.a.w. dat het in casu niet gaat om een onveilige
laad- of losplaats omdat er zich voor andere binnenschepen geen problemen stellen.
Geintimeerden betwisten terecht deze interpretatie van artikel 6 W.R.B., nu zulks
geenszins volgt uit de bepalingen van dit artikel, die een schipper in een concreet
geval het recht geeft te weigeren zichnaar die plaats te begeven.

Appellante stelt ten onrechte dat de uitleg die geintimeerden geven aan de draag-

wijdte van artikel 6 W.R.B. neerkomt op een verbintenis aaÍrgegaaî onder een
zuiver potestatieve voorwaarde, zijnde een overeenkomst met eenzijdige opzegmogelijkheid langs de zljde van de schuldenaar, alsook op een ongeldige wijze
van bevrijding van aansprakelijkheid wegens het niet nakomen van contractuele
verbintenissen.

Het laden te Zeebrugge betrof lege containers, terwijl het bij de lossing ging om
beladen containers, waarbij slechts bij de belading geweten was om welke lading

Artikel 6 V/.R.B. is immers in dezen een bepaling die door de wetgever zelf is
ingevoerd, zodat de schipper er zich dan ook op kan beroepen, zelfs indien dit tot
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gevolg heeft dat hij kan weigeren zichnaar de betreffende plaats te begeven ofzelfs
als dit kan leiden tot een bevrijding van aansprakelijkheid.

Zulks kan alleen maar verklaren dat appellante geen verantwoordelijkheid op
zich wenste te nemen en dat zij de verantwoordelijkheid geheel bij de schipper

Deze bepaling is door de wetgever ingegeven door een verregaande bezorgdheid om de veiligheid van het schip, de bemanning en de lading niet in gevaar te

wenste te laten.

brengen.

Het inroepen van die bepaling door de schipper kan dan ook nooit worden uitgelegd als een ongeldige potestatieve voorwaarde of ongeldige bevrijding van aansprakelijkheid.
Overigens houdt het

i

lijkheid in, nu hierdoor

GeTntimeerden hebben met een schrijven van 2010312009 bij monde van hun
raadsman duidelijk aangegeven dat naar hun mening op die plaats lossen voor.
de veiligheid van het schip en de lading niet verantwoord was. De raadsman van
appellante heeft hierop nog dezelfde dag geantwoord, en dit, niet om te zeggen dat
men enkel bereid was een schriftelijke verklaring in de zin van artikel 6, tweede
van weigering werd medegedeeld,
eel was dat die plaats de veiligheid

aansprakelijk te stellen indien zij

die clausule heeft enkel
bevrachter een andere laad- of losplaats dient te zoeken, tenzij hij schriftelijk aanvaardt de risico's van die plaats voor dat schip en de daaruit mogelijke gevolgen

voor zijn rekening te nemen.
van Bladel (nr. 528) merkt overigens terecht op dat de schipper, zelfs indien de
bevrachter zich schriftelijk voor die gevaren verbindt, gerechtigd is te weigeren
zich naar die plaats te begeven, daar van een schipper niet kan worden verwacht
dat hij een beslissing neemt die tot gevolg zou kunnen hebben dat hij zijn schip
verliest,

6. Appellante werpt tenslotte op dat er in hoofde van geTntimeerden sprake is
van rechtsmisbruik, omdat geïntimeerden hun rechten onder artikel 6 WR.B. hebben uitgeoefend op een manier die in strijd is met wat van een redelijke contractspartij mocht verwacht worden.
Geintimeerden betwisten dit argument terecht als niet steekhoudend,, aangezien
artikel6 w.R.B. uitdrukkelijk bepaalt dat de schipper mag "weigeren er nqar toe
te varen, tenzij de inlader of de geadresseerde zich schrffielijk verbindt de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de schqde die aan het schíp mocht overkomen, in gevolge de aan die verplaatsing verbonden risico's,,.
Appellante (de geadresseerde) had het beweerde rechtsmisbruik kunnen ondervangen door zich schriftelijk te verbinden de verantwoordelijkheid op te nemen
mocht oplopen, ingevolge de aan die verplaatsing
heeft dit niet gedaan, zodatde bewering dat geintigemaakt aan rechtsmisbruik door zich te beroepen
houdt.

Men kan zich in casu de vraag stellen waarom appellante of de geadresseerde,
indien er geen sprake was van enig gevaar (zoals wordt beweerd), zich niet schriftelijk heeft verbonden om de verantwoordelijkheid in kwestie op zich te nemen.
Hoewel hiermee de betwisting over de beweerde extra kosten had kunnen worden
vermeden, wilde appellante kennelijk die verantwoordelijkheid toch niet opnemen,
hetgeen bevreemdend voorkomt als de losplaats in kwestie geen enkel reëel gevaar
inhield.

Bijgevolg is er in hoofde van appellante nooit de intentie geweest om zich, zoals
in artikel 6, tweede alinea, w.R.B. bepaald, te engageren, noch zelfs om zich bereid
te verklaren zich in die zin te engageren, indien de schipper eerst nader zou aanduiden waarom lossen op de plaats in kwestie voor zijn schip en/of lading niet
verantwoord was.

Appellan
niet
heden voor
zij zich

onrechte (ziehaar beroepsconclusie blz. 12) dat
n verbinden omdat geintimeerden de omstandig-

ben medegedeeld, nu zij blijkens het betreffend
antwoordschrijven van 2010312009 niet geïnteresseerd was in de mening van de
schipper, doch enkel haar mening dat de plaats in kwestie veilig was poneerde, dat
zodoende de schipper er naartoe moest varen, en aansplakelijk werd gesteld als hij
hieraan geen gevolg gaf.
Ofschoon uit het schrijven van appellante blijkt datzíj geenoor wenste te hebben
voor de mening van de schipper, heeft zij niettemin, nadat de betreffende fax van
2010312009 was
plaats medegedeeld. Blijkbaar
dat het schip in

het geheel geen
genomen door een andere losplaats aan te duiden.

onzekere heeft

z\ppellante merkt ten onrechte in het schrijven van 23103/2009 (stuk 4 geintimeerden) op dat APM schriftelijk heeft bevestigd dat geintimeerde sub 2 de losplaats in kwestie op 1110312009 zonder gekende problemen heeft aangedaan, nu,
zoals hierboven aangetoond:

-

geintimeerde sub 2 voor het eerst op 1110312009, en in het kader van dit
contract, aldaar met zijn binnenschip is gekomen om te laden, en;

-

geïntimeerde sub 2 geen weet had van de situatie aldaar:

overigens bepaalt geen enkele bepaling van de wet dat, indien men met zijn
schip op de betreffende plaats ooit reeds eerder is gaan laden oflossen, men daarna
geen beroep meer mag doen op de rechten, zoals bepaald in artikel 6 W.R.B.
Zoals hierboven reeds gezegd is het precies door aldaar te gaan laden dat geintimeerde sub 2 besefte dat dit voor zijn schip een gevaarlijke gelegenheid was, en
a1a
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verzocht een andere losplaats aan te duiden.
zijn raadsman en zonder eerst door appellante
n gesteld, ook is geschied.

VI. Conclusie
Het bestreden vonnis dient dienvolgens te worden bevestigd.

VII. Kosten

en rechtsplegingsvergoeding

Gelet op al het voorgaande, dienen de kosten van het hoger beroep ten laste van
appellante te worden gelegd, aan de zijde van geïntimeerden begroot op nihil.

ongegrond te worden verklaard.

Gezien de hoofdvordering van appellante als ongegrond is afgewezen, maken
geïntimeerdenten aanzien van appellante eveneens terecht aansplaak op een RpV
in hoger beroep, begroot op 990,00 EUR, zijnde het geïndexeerd basisbedrag.
Appellante dient te worden veroordeeld tot betaling van dit bedrag aan geTntimeelden.

V. Wat betreft de tegenvordering

Krachtens de bepalingen van de W.R.B. is de vracht eisbaar, aanstonds nahet
verstrijken van de lostijd. Dat dit des te meer geldt nu in casu bovendien vaststaat
dat deiading zonder schade, noch verlies, werd gelost en binnen de overeengekomen termijn.
De schipper heeft bijgevolg dan ook recht op zijn vracht,
Appellante stelt dan ook ten onrechte datzij, omwille van het feit dat geïnti.""tâ" sub 2 niet op de overeengekomen plaats heeft gelost, gerechtigd is de
vracht in te houden, alsook dat zij aanspraak kan maken op een vergoeding wegens
beweerde extra kosten.

Appellante stelt eveneens ten onrechte dat de vracht verhoudingsgewijs dient
te worden verminderd omdat geintimeerden een deel van het traject niet hebben
uitgevoerd. Wanneer men het af te leggen traject Zeebrugge-Ghlin-Zeebrugge in
ogJnschouw neemt - in de redenering van appellante - werd van dit traject slechts
meters niet afgelegd , zodat appellante dan ook ten onrechte het verschul"ik"l"
digd zijn van de gehele vracht betwist.
Appellante stelt verder eveneens ten onrechte dat geÏntimeerden geen aanspraak
tonnen maken op verwijlintresten, nu appellante inmiddels reeds maanden in verwijl is wat betróft de betaling van de verschuldigde vracht. De W'R.B. bepaalt
uitdrukkelijk dat de vracht eisbaar is aanstonds na het verstrijken van de lostijd,
zodatdeschuldenaar van de vracht in verwijl is van zodra hij niet op dat tijdstip tot
betaling overgaat, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. De schipper
kan derhalve vanaf dat ogenblik aanspraak maken op verwijlintresten.
De tegenvordering van geTntimeerden tegen appellante is dienvolgens gegrond
voor het bedrag van 6.000,00 EUR, te vermeerderen met de verwijlintresten tegen
de wettelijke rentevoet vanaf 2010312009 tot 0510512009 (datum van het instellen van dã tegenvordering), en van dan af met de gerechtelijke intresten tegen de
gewone wettelijke rentevoet tot de dag der algehele betaling'

VIII.

Beslissing

Het hof beslist op tegenspraak.
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van
gebruik van de taal in gerechtszaken.

15

juni 1935 op het

Het Hof,
Ontvangt het hoger beroep; verklaart het ongegrond.

Bevestigt het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen.

Verwijst appellante in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geintimeerden begroot op nihil.
Verwijst appellante ten aanzien van geïntimeerden in een RPV in hoger beroep,
begroot op 990,00 EUR, en veroordeelt appellante tot betaling van dit bedrag aan
geïntimeerden,

