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PERSBERICHT 
 

Binnenkort inwerkingtreding van het nieuwe 
aansprakelijkheidsverdrag in de binnenvaart - CLNI 2012 - te 
verwachten 
 
30-03-2016, Rotterdam – Op 17 en 18 maart jl. heeft het 8ste IVR-Colloquium plaatsgevonden in 
Bonn, Duitsland. Bijna honderd deelnemers uit tal van Europese landen hebben het colloquium 
bijgewoond. Tijdens de conferentie is o.a. uitvoerig ingegaan op het nieuwe 
aansprakelijkheidsbeperkingsverdrag CLNI 2012 en is de implementatie van dit verdrag in nationaal 
recht behandeld. Tevens zijn de door de Juridische Commissie van IVR ontwikkelde leidraden, 
waarmee het CLNI omgezet kan worden in nationaal recht, gepresenteerd. 
 
Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de 
binnenvaart(CLNI 2012) 
Het verdrag werd tot dusver door Servië en Luxemburg geratificeerd. In een panel waaraan de 
vertegenwoordigers van diverse laden deelnamen,  werd duidelijk dat België, Duitsland en Nederland 
kort voor de ratificatie staan hetgeen ook voor Zwitserland aanleiding is om binnenkort het verdrag 
te ratificeren. Daarmee zou het nieuwe CLNI verdrag binnen afzienbare tijd in werking kunnen treden 
en in navolging van het CMNI verdrag brede Europese toepassing kunnen krijgen.  
 
Verzameling van uitspraken inzake CNMI en CLNI 
Mr. Theresia Hacksteiner, Secretaris Generaal van de IVR, presenteerde een unieke verzameling  van 
uitspraken inzake CMNI en CLNI, die met een korte samenvatting van de essentie van de uitspraak 
met verwijzing naar de betreffende artikelen een unieke vergelijking van rechtspraak in de 
verschillende landen mogelijk maakt. Daarmee wordt een uniforme interpretatie van deze 
internationale verdragen in alle betrokken landen nagestreefd.   
 
Leidraden CLNI en databank rechtspraak  CLNI en CMNI gepresenteerd 
De deelnemers kregen de kans om in de twee dagen durende conferentie met vertegenwoordigers 
van de Rivierencommissies alsmede Ministeries in discussie te gaan. De voorzitter van de Juridische 
Commissie van de IVR, Dr. Martin Fischer, overhandigde de door de Commissie  ontwikkelde 
leidraden waarmee het CLNI omgezet kan worden in nationaal recht, aan de vertegenwoordigers van 
de Donaucommissie en de Centrale Commissie voor de Rijn. Deze leidraden worden vanaf heden 
aangeboden op de website van de IVR http://www.ivr.nl/publicaties .  
 
IVR, Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de 
binnenvaarten de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa. 
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