Wet van PM tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
invoering van het elektronisch vervoerbestand
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om regels in te voeren inzake het
elektronisch vervoerbestand;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
Artikel I
Na artikel 496 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek wordt een afdeling ingevoegd, luidende:
AFDELING 2A
Overeenkomst van goederenvervoer over zee na afgifte van een elektronisch
vervoerbestand
Artikel 497a
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. vervoerovereenkomst: een overeenkomst waarbij een vervoerder zich, tegen betaling van
vracht, verplicht zaken van de ene plaats naar een andere te vervoeren. De overeenkomst voorziet
in vervoer over zee en kan voorzien in vervoer op andere wijze dat in aanvulling op het zeevervoer
plaatsvindt;
b. vervoerder: een persoon die een vervoerovereenkomst met een afzender aangaat;
c. afzender: een persoon die een vervoerovereenkomst met een vervoerder aangaat;
d. documentaire afzender: een persoon, niet zijnde de afzender, die accepteert als afzender
genoemd te worden in het elektronische vervoerbestand;
e. houder: de persoon aan wie een verhandelbaar elektronisch vervoerbestand is afgegeven of
overgedragen overeenkomstig de in artikel 497c, eerste lid, bedoelde procedures;
f. geadresseerde: een persoon die recht heeft op aflevering van de zaken uit hoofde van een
elektronisch vervoerbestand;
g. zeggenschap: het recht om uit hoofde van de vervoerovereenkomst de vervoerder instructies te
geven met betrekking tot de zaken in overeenstemming met de artikelen 497h, 497i en 497j;
h. de partij met zeggenschap: de persoon die ingevolge artikel 497i het recht heeft de
zeggenschap over de zaken uit te oefenen;
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i. elektronische communicatie: informatie die op zodanige wijze met elektronische, optische,
digitale of soortgelijke middelen is gegenereerd, verzonden, ontvangen of opgeslagen dat de
doorgegeven informatie toegankelijk is om vervolgens te kunnen worden geraadpleegd;
j. elektronisch vervoerbestand: informatie in één of meer berichten die door middel van
elektronische communicatie door een vervoerder uit hoofde van een vervoerovereenkomst wordt
afgegeven, met inbegrip van informatie die logisch verband houdt met het elektronische
vervoerbestand in de vorm van toevoegsels of die op andere wijze aan het elektronisch
vervoerbestand is gekoppeld gelijktijdig met of na de afgifte ervan door de vervoerder teneinde
deel uit te gaan maken van het elektronische vervoerbestand, die de ontvangst van zaken uit
hoofde van een vervoerovereenkomst aantoont en het bestaan van een vervoerovereenkomst
aantoont of waarin een vervoerovereenkomst is opgenomen;
k. verhandelbaar elektronisch vervoerbestand: een elektronisch vervoerbestand dat aangeeft, door
bewoordingen als “aan order” of “verhandelbaar” of andere bewoordingen met dezelfde werking,
dat de zaken zijn geadresseerd aan order van de afzender, aan order van de geadresseerde of aan
toonder, en waarin niet uitdrukkelijk is vermeld dat het “niet-verhandelbaar” is, en waarvan het
gebruik voldoet aan de vereisten van artikel 497c, eerste lid;
l. niet-verhandelbaar elektronisch vervoerbestand: een elektronisch vervoerbestand dat niet een
verhandelbaar elektronisch vervoerbestand is;
m. afgifte: de afgifte van het verhandelbaar elektronisch vervoerbestand in overeenstemming met
procedures die de exclusieve zeggenschap over het bestand waarborgen vanaf het tijdstip van
aanmaak ervan tot het tijdstip waarop het zijn werking of geldigheid verliest;
n. overdracht: de overdracht van de exclusieve zeggenschap over het verhandelbaar elektronisch
vervoerbestand; en
o. overeenkomstgegevens: alle informatie met betrekking tot de vervoerovereenkomst of de zaken
(met inbegrip van voorwaarden, aantekeningen en ondertekeningen) die in het elektronisch
vervoerbestand vermeld staat.
Artikel 497b
Met inachtneming van de in deze afdeling vervatte vereisten:
a. kunnen alle gegevens die uit hoofde van afdeling 2 van titel 5 in een cognossement dienen te
worden opgenomen in een elektronisch vervoerbestand worden vastgelegd, op voorwaarde dat de
vervoerder en de afzender instemmen met de afgifte en het daaropvolgende gebruik van het
elektronische vervoerbestand; en
b. heeft de afgifte van, exclusieve zeggenschap over of overdracht van een elektronisch
vervoerbestand dezelfde werking als de afgifte, het bezit of de overdracht van een cognossement.
Artikel 497c
1. Het gebruik van een verhandelbaar elektronisch vervoerbestand is onderworpen aan procedures
die in het volgende voorzien:
a.

een methode voor het afgeven en overdragen van het verhandelbaar elektronisch
vervoerbestand aan een beoogde houder;

b.

een waarborg dat het verhandelbaar elektronisch vervoerbestand zijn integriteit behoudt;
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c.

de wijze waarop de houder kan aantonen dat hij de houder is;

d.

de wijze waarop wordt bevestigd dat de overdracht aan de houder heeft plaatsgevonden of dat
het elektronische vervoerbestand ingevolge artikel 497d, tweede lid, of 497g, onderdelen a en
c, geen werking meer heeft of niet meer geldig is.

2. In de overeenkomstgegevens wordt verwezen naar de in het eerste lid bedoelde procedures en
deze zijn eenvoudig te achterhalen.
Artikel 497d
1. Indien een cognossement is afgegeven en de vervoerder en de houder overeenkomen dit
document te vervangen door een verhandelbaar elektronisch vervoerbestand:
a. overhandigt de houder het cognossement, of alle exemplaren daarvan indien er meer dan één is
afgegeven, aan de vervoerder;
b. geeft de vervoerder aan de houder een verhandelbaar elektronisch vervoerbestand af waarin
een verklaring is opgenomen dat dit bestand het cognossement vervangt; en
c. heeft het cognossement daarna geen werking meer of verliest het zijn geldigheid.
2. Indien een verhandelbaar elektronisch vervoerbestand is afgegeven en de vervoerder en de
houder overeenkomen dit bestand te vervangen door een cognossement:
a. geeft de vervoerder aan de houder, in plaats van het elektronische vervoerbestand, een
cognossement af waarin een verklaring is opgenomen dat dit document het verhandelbare
elektronische vervoerbestand vervangt; en
b. heeft het elektronische vervoerbestand daarna geen werking meer of verliest het zijn
geldigheid.
Artikel 497e
Een elektronisch vervoerbestand bevat de elektronische handtekening van de vervoerder of een
persoon die namens hem optreedt. Deze elektronische handtekening identificeert de
ondertekenaar in relatie tot het elektronische vervoerbestand en geeft aan dat de vervoerder zijn
goedkeuring aan het elektronische vervoerbestand verleent.
Artikel 497f
Wanneer er geen verhandelbaar elektronisch vervoerbestand is afgegeven, levert de vervoerder de
zaken af aan de geadresseerde op het tijdstip en de plaats zoals overeengekomen in de
vervoerovereenkomst. De vervoerder mag de aflevering weigeren indien de persoon die de
geadresseerde zegt te zijn zich, na een verzoek daartoe van de vervoerder, niet naar behoren als
de geadresseerde kan identificeren.
Artikel 497g
Wanneer een verhandelbaar elektronisch vervoerbestand is afgegeven:
a. heeft de houder van het verhandelbare elektronische vervoerbestand het recht van de
vervoerder aflevering van de zaken te verlangen nadat deze op de plaats van bestemming zijn
aangekomen, in welk geval de vervoerder de zaken op het tijdstip en de plaats zoals
overeengekomen aan de houder zal afleveren nadat de houder, in overeenstemming met de
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procedures bedoeld in artikel 497c, eerste lid, heeft aangetoond dat hij de houder is van een
verhandelbaar elektronisch vervoerbestand;
b. weigert de vervoerder aflevering indien niet wordt voldaan aan de vereisten van onderdeel a
van dit lid;
c. heeft dit verhandelbaar elektronisch vervoerbestand geen werking of geldigheid meer na
aflevering van de zaken aan de houder in overeenstemming met de in artikel 497c, eerste lid,
vereiste procedures.
Artikel 497h
De zeggenschap mag uitsluitend worden uitgeoefend door de partij met zeggenschap en is beperkt
tot:
a. het recht instructies met betrekking tot de zaken te geven of te wijzigen voor zover deze geen
wijziging van de vervoerovereenkomst inhouden;
b. het recht aflevering van de zaken te verkrijgen in een geplande aanloophaven; en
c. het recht de geadresseerde te vervangen door een andere persoon, met inbegrip van de partij
met zeggenschap.
Artikel 497i
1. Behoudens in de in het tweede lid genoemde gevallen:
a. is de afzender de partij met zeggenschap tenzij de afzender, bij het sluiten van de
vervoerovereenkomst, de geadresseerde, de documentaire afzender of een andere persoon
aanwijst als de partij met zeggenschap;
b. is de partij met zeggenschap gerechtigd de zeggenschap aan een andere persoon over te
dragen. De overdracht wordt van kracht ten aanzien van de vervoerder na kennisgeving van de
overdracht door de overdragende partij, en de verkrijgende partij wordt de partij met
zeggenschap; en
c. identificeert de partij met zeggenschap zich bij het uitoefenen van de zeggenschap naar
behoren.
2. Wanneer een verhandelbaar elektronisch vervoerbestand is afgegeven:
a. is de houder de partij met zeggenschap;
b. kan de houder de zeggenschap aan een andere persoon overdragen door het verhandelbare
elektronische vervoerbestand in overeenstemming met de in artikel 497c, eerste lid, bedoelde
procedures over te dragen; en
c. toont de houder, teneinde de zeggenschap uit te oefenen, in overeenstemming met de in artikel
497c, eerste lid, bedoelde procedures aan, dat hij de houder is.
Artikel 497j
1. De partij met zeggenschap is de enige persoon die met de vervoerder wijzigingen van de
vervoerovereenkomst kan overeenkomen anders dan de wijzigingen bedoeld in artikel 497h,
onderdelen b en c.
2. Wijzigingen van de vervoerovereenkomst, met inbegrip van die bedoeld in artikel 497h,
onderdelen b en c, worden opgenomen in een verhandelbaar elektronisch vervoerbestand, of
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worden, op verzoek van de partij met zeggenschap, opgenomen in een niet-verhandelbaar
elektronisch vervoerbestand. Dergelijke aldus vermelde of opgenomen wijzigingen worden in
overeenstemming met artikel 497e ondertekend.
Artikel 497k
Wanneer een verhandelbaar elektronisch vervoerbestand is afgegeven, kan de houder de daarin
belichaamde rechten overdragen, ongeacht of het aan order of aan de order van een met naam
genoemde persoon is gesteld, door het elektronisch vervoerbestand in overeenstemming met de in
artikel 497c, eerste lid, bedoelde procedures over te dragen.
Artikel 497l
1. Een houder die niet de afzender is en die geen enkel recht uitoefent uit hoofde van de
vervoerovereenkomst, verkrijgt geen verplichtingen uit hoofde van de vervoerovereenkomst
uitsluitend vanwege het feit dat hij houder is.
2. Een houder die niet de afzender is en die een recht uit hoofde van de vervoerovereenkomst
uitoefent, verkrijgt de verplichtingen die hem uit hoofde van de vervoerovereenkomst worden
opgelegd voor zover deze verplichtingen zijn opgenomen in of kunnen worden afgeleid uit het
verhandelbare elektronische vervoerbestand.
3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid van dit artikel oefent een houder die niet de
afzender is geen recht uit hoofde van de vervoerovereenkomst uit uitsluitend vanwege het feit dat:
a. hij met de vervoerder, ingevolge artikel 497d, overeenkomt een cognossement te vervangen
door een verhandelbaar elektronisch vervoerbestand of een verhandelbaar elektronisch
vervoerbestand te vervangen door een cognossement; of
b. hij zijn rechten overdraagt ingevolge artikel 497k.
Artikel 497m
1. Met een vervoerovereenkomst onder cognossement als bedoeld in artikel 377 wordt
gelijkgesteld een vervoerovereenkomst neergelegd in een elektronisch vervoerbestand.
2. Indien een verhandelbaar elektronisch vervoerbestand of een niet-verhandelbaar elektronisch
vervoerbestand dat aangeeft dat het dient te worden overhandigd teneinde aflevering van de
goederen te verkrijgen is afgegeven, hebben uitsluitend de regelmatige houder daarvan, tenzij hij
niet op rechtmatige wijze houder is geworden, en diens volmachtgever of lastgever jegens de
vervoerder onder het elektronisch vervoerbestand het recht om schadevergoeding te vorderen
wegens verlies van of schade aan de zaken, alsmede voor vertraging in de aflevering daarvan.
Artikel II
Deze wet is van toepassing op elektronische vervoerbestanden die na de datum van
inwerkingtreding van deze wet zijn afgegeven door de vervoerder.
Artikel III
Indien de Uitvoeringswet Rotterdam Rules later in werking treedt dan deze wet, wordt artikel I van
de Uitvoeringswet Rotterdam Rules als volgt gewijzigd:
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1. Onderdeel I komt als volgt te luiden:
I
De artikelen 372, 377 tot en met 379, 381 tot en met 388, 391, 397, 399, 411 tot en met 416,
421, 423, 440, 442, 461, 483, 490, 492, 493 en afdeling 2A van Titel 5 van komen te vervallen.
2. In onderdeel F wordt ‘tevens verstaan een niet-verhandelbaar vervoerdocument’ vervangen
door ‘tevens verstaan een niet-verhandelbaar vervoerdocument of een niet-verhandelbaar
elektronisch vervoerbestand’.
Artikel IV
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.
Gegeven

De Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
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