Protocol
van 3 juni 1999
Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer
(COTIF) van 9 mei 1980
(Protocol 1999)
Met toepassing van de artikelen 6 en 19, § 2 van het Verdrag betreffende het internationale
spoorwegvervoer, ondertekend te Bern op 9 mei 1980, hierna te noemen "COTIF 1980", heeft van
26 mei tot en met 3 juni 1999 te Vilnius de vijfde Algemene Vergadering van de
Intergouvernementele organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) plaatsgevonden.
-

Overtuigd van de noodzaak en het nut van een intergouvernementele organisatie die zich
voorzover mogelijk met alle aspecten van het internationale spoorwegvervoer op het niveau
van de Staten bezighoudt,

-

overwegende dat met het oog daarop en rekening houdende met de toepassing van de COTIF
1980 door 39 staten in Europa, Azië en Afrika, alsook door de spoorwegondernemingen in
deze Staten, de OTIF hiervoor de meest aangewezen organisatie is,

-

gelet op de noodzaak de COTIF 1980, met name de Uniforme Regelen CIV en de Uniforme
Regelen CIM, aan te passen aan de nieuwe behoeften van het internationale spoorwegvervoer,

-

overwegende dat de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke goederen in het internationale
spoorwegvervoer vereist het RID om te zetten in een publiekrechtelijk stelsel, waarvan de
toepassing niet meer afhankelijk is van het sluiten van een vervoerovereenkomst,
onderworpen aan de Uniforme Regelen CIM,

-

overwegende dat sinds de ondertekening van het Verdrag op 9 mei 1980 de politieke,
economische en juridische veranderingen die in een groot aantal Lidstaten hebben
plaatsgevonden, nopen tot het opstellen en ontwikkelen van uniforme voorschriften die zich
uitstrekken tot andere rechtsgebieden die voor het internationale spoorwegverkeer van belang
zijn,
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-

overwegende dat de Staten, door rekening te houden met bijzondere openbare belangen, meer
doeltreffende maatregelen zouden moeten nemen voor het wegnemen van de belemmeringen
die thans nog bestaan bij de grensoverschrijding in het internationale spoorwegverkeer,

-

overwegende dat in het belang van het internationale spoorwegvervoer het belangrijk is de op
spoorweggebied bestaande multilaterale internationale verdragen en overeenkomsten te
moderniseren en deze, in voorkomend geval, in het Verdrag op te nemen,

heeft de Algemene Vergadering het volgende besloten :
Artikel 1
Nieuwe versie van het Verdrag
De COTIF 1980 wordt gewijzigd volgens de in de bijlage opgenomen versie, die een integrerend
deel vormt van dit Protocol.
Artikel 2
Voorlopige depositaris
§1

De in de artikelen 22 tot en met 26 van de COTIF 1980 genoemde taken van de depositaris
worden, vanaf de openstelling ter ondertekening van dit Protocol tot aan de datum van
inwerkingtreding hiervan, door de OTIF als voorlopige depositaris vervuld.

§2

De voorlopige depositaris geeft de Lidstaten kennis :
a)

van de ondertekeningen van dit Protocol en van de neerlegging van de akten van
bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding,

b)

van de datum waarop dit Protocol met toepassing van artikel 4 in werking treedt,

en vervult de overige taken van de depositaris zoals vermeld in Deel VII van het Verdrag van
Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht.
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Artikel 3
Ondertekening. Bekrachtiging. Aanvaarding. Goedkeuring. Toetreding
§1

Dit Protocol blijft tot en met 31 december 1999 openstaan voor ondertekening door de
Lidstaten. Deze ondertekening vindt plaats te Bern bij de voorlopige depositaris.

§2

Overeenkomstig artikel 20, § 1 van de COTIF 1980, is dit Protocol onderworpen aan
bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of
goedkeuring worden zo snel mogelijk bij de voorlopige depositaris neergelegd.

§3

De Lidstaten die het Protocol niet binnen de in § 1 bedoelde termijn hebben ondertekend,
alsook de Lidstaten wier verzoek tot toetreding tot de COTIF 1980, overeenkomstig artikel
23, § 2 daarvan, van rechtswege is ingewilligd, kunnen voor de inwerkingtreding van dit
Protocol hiertoe toetreden door middel van neerlegging van een akte van toetreding bij de
voorlopige depositaris.

§4

De toetreding van een Staat tot de COTIF 1980 overeenkomstig artikel 23 daarvan, waarvoor
het verzoek is gedaan na de openstelling ter ondertekening van dit Protocol maar voor de
inwerkingtreding hiervan, geldt zowel voor de COTIF 1980 als voor het Verdrag in de versie
van de Bijlage bij dit Protocol.

Artikel 4
Inwerkingtreding
§1

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand
waarin de voorlopige depositaris de Lidstaten kennis heeft gegeven van de neerlegging van de
akte waardoor de voorwaarden van artikel 20, § 2 van de COTIF 1980 zijn vervuld. Als
Lidstaten in de zin van dit artikel 20, § 2 worden de Staten aangemerkt, die ten tijde van het
besluit van de vijfde Algemene Vergadering Lidstaten waren en dit nog steeds zijn op het
tijdstip waarop de voorwaarden voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn vervuld.

§2

Artikel 3 is evenwel van toepassing vanaf de openstelling ter ondertekening van dit Protocol.
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Artikel 5
Verklaringen en voorbehouden
De in artikel 42, § 1 van het Verdrag in de versie van de Bijlage bij dit Protocol bedoelde
verklaringen en voorbehouden kunnen op elk tijdstip worden afgelegd of gemaakt, zelfs voor de
inwerkingtreding van dit Protocol. Deze verklaringen en voorbehouden worden van kracht op het
tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol.
Artikel 6
Overgangsbepalingen
§1

Uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van dit Protocol roept de Secretaris-Generaal
van de OTIF de Algemene Vergadering bijeen teneinde :
a)

de leden van het Comité van Beheer voor de komende periode aan te wijzen (artikel 14,
§ 2, onder b van de COTIF in de versie van de Bijlage bij dit Protocol) en, in
voorkomend geval, tot de beëindiging van het mandaat van het zittende Comité van
Beheer te besluiten,

b)

het maximale bedrag, per tijdvak van zes jaar, vast te stellen voor de uitgaven van de
Organisatie in iedere begrotingsperiode (artikel 14, § 2, onder e van de COTIF in de
versie van de Bijlage bij dit Protocol), en

c)

in voorkomend geval over te gaan tot de verkiezing van de Secretaris-Generaal (artikel
14, § 2, onder c van de COTIF in de versie van de Bijlage bij dit Protocol).

§2

Uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van dit Protocol, roept de Secretaris-Generaal
van de OTIF de Commissie van technisch deskundigen bijeen.

§3

Na de inwerkingtreding van dit Protocol vervalt het overeenkomstig artikel 6, § 2, onder b van
de COTIF 1980 vastgestelde mandaat van het Comité van Beheer op de door de Algemene
Vergadering vastgestelde datum; deze datum valt samen met de aanvang van het mandaat van
de door de Algemene Vergadering aangewezen leden en plaatsvervangende leden van het
Comité van Beheer (artikel 14, § 2, onder b van de COTIF in de versie van de Bijlage bij dit
Protocol).
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§4

Het mandaat van de Directeur-Generaal van het Centraal Bureau, die in functie is op het
tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, vervalt aan het einde van de periode waarvoor
hij overeenkomstig artikel 7, § 2, onder d van de COTIF 1980 is benoemd. Vanaf het tijdstip
van inwerkingtreding van dit Protocol oefent hij de functie van Secretaris-Generaal uit.

§5

Zelfs na de inwerkingtreding van dit Protocol blijven de relevante bepalingen van de artikelen
6, 7 en 11 van de COTIF 1980 van toepassing met betrekking tot :
a)

de controle van de boekhouding en de goedkeuring van de jaarrekening van de
Organisatie,

b)

de vaststelling van de definitieve bijdragen van de Lidstaten aan de uitgaven van de
Organisatie,

c)

de betaling van de bijdragen,

d)

het maximale bedrag van de uitgaven van de Organisatie gedurende een periode van vijf
jaar, dat voor de inwerkingtreding van dit Protocol wordt vastgesteld.

De onderdelen a tot en met c hebben betrekking op het jaar waarin dit Protocol in werking
treedt alsook op het daaraan voorafgaande jaar.
§6

De definitieve bijdragen van de Lidstaten, die verschuldigd zijn voor het jaar waarin dit
Protocol in werking treedt, worden berekend op basis van artikel 11, § 1 van de COTIF 1980.

§7

Op verzoek van de Lidstaat waarvan de krachtens artikel 26 van het Verdrag in de versie van
de Bijlage bij dit Protocol berekende bijdrage hoger is dan die welke voor het jaar 1999
verschuldigd is, kan de Algemene Vergadering de bijdrage van deze Lidstaat voor de drie
jaren die volgen op het jaar van de inwerkingtreding van dit Protocol vaststellen met
inachtneming van de volgende beginselen :
a)

de overgangsbijdrage wordt vastgesteld op basis van de in bovengenoemd artikel 26, § 3
bedoelde minimale bijdrage of van de voor het jaar 1999 verschuldigde bijdrage, indien
deze hoger is dan de minimale bijdrage;
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b)

de bijdrage wordt geleidelijk in maximaal drie stappen aangepast tot het niveau van de
krachtens bovengenoemd artikel 26 berekende definitieve bijdrage.

Deze bepaling is niet van toepassing op de Lidstaten die de minimale bijdrage verschuldigd
zijn, die in elk geval verschuldigd blijft.
§8

De overeenkomsten tot het vervoer van reizigers of goederen in het internationale verkeer
tussen de Lidstaten, gesloten krachtens de Uniforme Regelen CIV 1980 of de Uniforme
Regelen CIM 1980, blijven onderworpen aan de Uniforme Regelen die op het moment van
het sluiten van de overeenkomst van kracht waren, zelfs na de inwerkingtreding van dit
Protocol.

§9

De dwingende bepalingen van de Uniforme Regelen CUV en de Uniforme Regelen CUI zijn
een jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol van toepassing op de overeenkomsten die
zijn gesloten voor de inwerkingtreding van dit Protocol.
Artikel 7
Teksten van het Protocol

§1

Dit Protocol is gesloten en ondertekend in de Duitse, de Engelse en de Franse taal. In geval
van verschillen is de Franse tekst doorslaggevend.

§2

Op voorstel van een van de betrokken Lidstaten publiceert de Organisatie officiële vertalingen
van dit Protocol in andere talen, voorzover een van deze talen een officiële taal is op het
grondgebied van ten minste twee Lidstaten. Deze vertalingen worden verzorgd in
samenwerking met de bevoegde diensten van de betrokken Lidstaten.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, daartoe naar behoren gemachtigd door
hun onderscheiden Regeringen, dit Protocol hebben ondertekend.
Gedaan te Vilnius, 3 juni 1999, in een enkel oorspronkelijk exemplaar in de Duitse, de Engelse en
de Franse taal; deze exemplaren blijven neergelegd in het archief van de OTIF. Gewaarmerkte
afschriften hiervan worden aan de Lidstaten toegezonden.

7

Voor de Republiek Albanië :
Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije :
Voor het Koninkrijk België :
Voor de Republiek Bosnië-Herzegovina :
Voor de Republiek Bulgarije :
Voor het Koninkrijk Denemarken :
Voor de Bondsrepubliek Duitsland :
Voor de Republiek Finland :
Voor de Republiek Frankrijk :
Voor de Helleense Republiek :
Voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland :
Voor de Republiek Hongarije :
Voor Ierland :
Voor de Republiek Irak :
Voor de Islamitische Republiek Iran :
Voor de Italiaanse Republiek :
Voor de Republiek Kroatië :
Voor de Republiek Libanon :
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Voor het Vorstendom Liechtenstein :
Voor de Republiek Litouwen :
Voor het Groothertogdom Luxemburg :
Voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië :
Voor het Koninkrijk Marokko :
Voor het Vorstendom Monaco :
Voor het Koninkrijk der Nederlanden :
Voor het Koninkrijk Noorwegen :
Voor de Republiek Oostenrijk :
Voor de Republiek Polen :
Voor de Republiek Portugal :
Voor de Republiek Roemenië :
Voor de Republiek Slovenië :
Voor de Slowaakse Republiek :
Voor het Koninkrijk Spanje :
Voor de Syrische Arabische Republiek :
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Voor de Tsjechische Republiek :
Voor de Republiek Tunesië :
Voor de Republiek Turkije :
Voor het Koninkrijk Zweden :
Voor de Zwitserse Bondsstaat :
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Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer
(COTIF)
van 9 mei 1980
in de versie van het Protocol van wijziging van 3 juni 1999

Titel I
Algemene bepalingen
Artikel 1
Intergouvernementele organisatie

§1

De Partijen bij dit Verdrag vormen, als Lidstaten, de Intergouvernementele organisatie voor
het internationale spoorwegvervoer (OTIF), hierna genoemd “de Organisatie”.

§2

De Organisatie heeft haar zetel in Bern. De Algemene Vergadering kan besluiten de zetel te
vestigen in een andere plaats in een van de Lidstaten.

§3

De Organisatie heeft rechtspersoonlijkheid. Zij is met name bevoegd overeenkomsten te
sluiten, roerende en onroerende goederen te verwerven en te vervreemden alsmede in rechte
op te treden.

§4

De Organisatie, haar personeelsleden, de deskundigen waarop zij een beroep doet en de
vertegenwoordigers van de Lidstaten genieten de voor het vervullen van hun taak
noodzakelijke voorrechten en immuniteiten onder de voorwaarden, zoals die zijn vastgesteld
in het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van de Organisatie, dat bij het Verdrag is
gevoegd.

§5

De betrekkingen tussen de Organisatie en de Staat waar de zetel is gevestigd, worden geregeld
in een zetelovereenkomst.

§6

De werktalen van de Organisatie zijn het Duits, het Engels en het Frans. De Algemene
Vergadering kan andere werktalen invoeren.
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Artikel 2
Doel van de Organisatie
§1

De Organisatie heeft tot doel het internationale spoorwegverkeer in alle opzichten te
bevorderen, te verbeteren en te vergemakkelijken, met name :
a)

door het opstellen van uniforme rechtsstelsels voor de volgende rechtsgebieden :
1. de overeenkomst betreffende het vervoer van reizigers en goederen in het
rechtstreekse internationale spoorwegverkeer, met inbegrip van aanvullend vervoer
met het gebruik van andere vervoermiddelen dat het onderwerp vormt van een en
dezelfde overeenkomst;
2. de overeenkomst betreffende het gebruik van voertuigen als vervoermiddel in het
internationale spoorwegverkeer;
3. de overeenkomst betreffende het gebruik van de infrastructuur in het internationale
spoorwegverkeer;
4. het vervoer van gevaarlijke goederen in het internationale spoorwegverkeer;

b)

door, rekening houdende met bijzondere openbare belangen, bij te dragen aan het zo
snel mogelijk wegnemen van belemmeringen bij de grensoverschrijding in het
internationale spoorwegverkeer, voorzover de oorzaken van deze belemmeringen onder
de bevoegdheid van de Staten vallen;

c)

door bij te dragen aan de interoperabiliteit en de technische harmonisatie in de
spoorwegsector door het verbindend verklaren van technische normen en het aannemen
van uniforme technische voorschriften;

d)

door het opstellen van een uniforme procedure voor de technische toelating van
spoorwegmaterieel, bestemd voor gebruik in internationaal verkeer;

e)

door toe te zien op de toepassing en uitvoering van alle rechtsregels en aanbevelingen
waartoe binnen de Organisatie is besloten;
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f)

door de onder a tot en met e bedoelde uniforme rechtsstelsels, regels en procedures
verder te ontwikkelen met inachtneming van de juridische, economische en technische
ontwikkelingen.

§2

De Organisatie kan :
a)

in het kader van de in § 1 genoemde doelstellingen andere uniforme rechtsstelsels
ontwikkelen;

b)

een kader vormen waarbinnen de Lidstaten andere internationale verdragen kunnen
uitwerken die ten doel hebben het internationale spoorwegverkeer te bevorderen, te
verbeteren en te vergemakkelijken.
Artikel 3
Internationale samenwerking

§1

De Lidstaten verplichten zich ertoe hun internationale samenwerking op spoorweggebied in
beginsel te concentreren binnen de Organisatie, voorzover er sprake is van een samenhang
met de taken die haar overeenkomstig de artikelen 2 en 4 zijn opgedragen. Teneinde dit doel
te bereiken zullen de Lidstaten alle maatregelen treffen die nodig en nuttig zijn voor de
aanpassing van de multilaterale internationale verdragen en overeenkomsten waarbij zij partij
zijn, voorzover deze verdragen en overeenkomsten betrekking hebben op internationale
samenwerking op spoorweggebied en deze aan andere intergouvernementele en nietgouvernementele organisaties bevoegdheden overdragen, die samenvallen met de aan de
Organisatie opgedragen taken.

§2

De uit § 1 voortvloeiende verplichtingen voor de Lidstaten, die tevens lid zijn van de
Europese Gemeenschappen of als Staat partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte, hebben geen voorrang op hun verplichtingen uit hoofde van
hun lidmaatschap van de Europese Gemeenschappen of uit hoofde van hun hoedanigheid van
Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Artikel 4
Overname en overdracht van bevoegdheden

§1

De Organisatie is, bij besluit van de Algemene Vergadering, bevoegd, in overeenstemming
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met de in artikel 2 genoemde doelen, tot het overnemen van bevoegdheden, middelen en
verplichtingen die aan haar worden overgedragen door andere intergouvernementele
organisaties krachtens met deze organisaties gesloten overeenkomsten.
§2

De Organisatie kan, bij besluit van de Algemene Vergadering, bevoegdheden, middelen en
verplichtingen aan andere intergouvernementele organisaties overdragen krachtens met deze
organisaties gesloten overeenkomsten.

§3

De Organisatie kan, met goedkeuring van het Comité van Beheer, administratieve taken op
zich nemen die verband houden met haar doelen en die haar door een Lidstaat worden
toevertrouwd. De uitgaven van de Organisatie die verband houden met deze taken komen ten
laste van de betrokken Lidstaat.
Artikel 5
Bijzondere verplichtingen van de Lidstaten

§1

De Lidstaten komen overeen alle nodige maatregelen te treffen teneinde het internationale
spoorwegverkeer te vergemakkelijken en te bespoedigen. Hiertoe verplicht iedere Lidstaat
zich ertoe, voorzover mogelijk :

§2

a)

alle onnodige procedures af te schaffen;

b)

de nog vereiste voorschriften te vereenvoudigen en te standaardiseren;

c)

de grenscontroles te vereenvoudigen.

Teneinde het internationale spoorwegverkeer te vergemakkelijken en te verbeteren, komen de
Lidstaten overeen hun medewerking te verlenen om te komen tot een zo groot mogelijke
uniformiteit van de voorschriften, normen, procedures en organisatiemethoden met betrekking
tot spoorwegvoertuigen, spoorwegpersoneel, spoorweginfrastructuur en ondersteunende
diensten.

§3

De Lidstaten komen overeen het sluiten van overeenkomsten tussen infrastructuurbeheerders
te vergemakkelijken welke tot doel hebben het internationale spoorwegverkeer te
optimaliseren.
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Artikel 6
Uniforme regelen
§1

Het internationale spoorwegverkeer en de toelating van spoorwegmaterieel tot gebruik in het
internationale verkeer, worden, voorzover er geen verklaringen of voorbehouden
overeenkomstig artikel 42, § 1, eerste volzin zijn afgelegd of gemaakt, geregeld door :
a)

de “Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer
van reizigers (CIV)”, Aanhangsel A bij het Verdrag,

b)

de “Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer
van goederen (CIM)”, Aanhangsel B bij het Verdrag,

c)

het “Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke
goederen (RID)”, Aanhangsel C bij het Verdrag,

d)

de “Uniforme Regelen betreffende de overeenkomsten inzake het gebruik van
voertuigen in het internationale spoorwegverkeer (CUV)”, Aanhangsel D bij het
Verdrag,

e)

de “Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de
infrastructuur in het internationale spoorwegverkeer (CUI)”, Aanhangsel E bij het
Verdrag,

f)

de “Uniforme Regelen betreffende de verbindendverklaring van technische normen en
de aanneming van uniforme technische voorschriften die van toepassing zijn op
spoorwegmaterieel bestemd voor gebruik in

internationaal verkeer (APTU)”,

Aanhangsel F bij het Verdrag,
g)

de “Uniforme Regelen betreffende de technische toelating van spoorwegmaterieel dat
wordt gebruikt in internationaal verkeer (ATMF)”, Aanhangsel G bij het Verdrag,

h)

andere door de Organisatie, overeenkomstig artikel 2, § 2, onder a ontwikkelde uniforme
rechtsstelsels, die eveneens worden opgenomen in Aanhangsels bij het Verdrag.
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§2

De Uniforme Regelen, het Reglement en de stelsels genoemd in § 1 vormen met hun Bijlagen
een integrerend deel van het Verdrag.
Artikel 7
Omschrijving van het begrip “Verdrag”

In de onderstaande bepalingen wordt onder het begrip “Verdrag” verstaan : het eigenlijke Verdrag,
het in artikel 1, § 4 bedoelde Protocol en de in artikel 6 bedoelde Aanhangsels met hun Bijlagen.
Titel II
Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 8
Nationaal recht
§1

Bij de interpretatie en de toepassing van het Verdrag zal rekening worden gehouden met de
internationaal-rechtelijke aard ervan en met de noodzaak de uniformiteit te bevorderen.

§2

Bij gebreke van bepalingen in het Verdrag geldt het nationale recht.

§3

Onder nationaal recht wordt verstaan het recht van de Staat waar de rechthebbende zijn
rechten doet gelden, de conflictregels daaronder begrepen.
Artikel 9
Rekeneenheid

§1

De in de Aanhangsels bedoelde rekeneenheid is het Bijzondere Trekkingsrecht, zoals dit is
omschreven door het Internationale Monetaire Fonds.

§2

De in Bijzondere Trekkingsrechten uitgedrukte waarde van de nationale munteenheid van
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een Lidstaat die tevens lid is van het Internationale Monetaire Fonds wordt overeenkomstig de
door dit Fonds voor zijn eigen verrichtingen en transacties toegepaste methode berekend.
§3

De in Bijzondere Trekkingsrechten uitgedrukte waarde van de nationale munteenheid van een
Lidstaat die geen lid is van het Internationale Monetaire Fonds, wordt op de door die Staat
vastgestelde wijze berekend. Deze berekening moet in de nationale munteenheid een reële
waarde uitdrukken die de uit de toepassing van § 2 voortvloeiende waarde zo dicht mogelijk
benadert.

§4

Voor een Staat die geen lid is van het Internationale Monetaire Fonds en waarvan de
wetgeving de toepassing van § 2 of § 3 niet toestaat, wordt de in de Aanhangsels bedoelde
rekeneenheid beschouwd als gelijk aan drie goudfranken. De goudfrank wordt bepaald als
10/31 gram goud met een gehalte van 0,900. De omrekening van de goudfrank moet in de
nationale munteenheid een reële waarde uitdrukken die de uit de toepassing van § 2
voortvloeiende waarde zo dicht mogelijk benadert.

§5

Binnen drie maanden na de inwerkingtreding van het Verdrag en telkens wanneer in hun
berekeningsmethode of in de waarde van hun nationale munteenheid in verhouding tot de
rekeneenheid een wijziging optreedt, delen de Staten hun berekeningsmethode volgens § 3 of
het resultaat van de omrekening volgens § 4 mee aan de Secretaris-Generaal. De SecretarisGeneraal geeft van deze mededelingen kennis aan de andere Lidstaten.

§6

Een bedrag uitgedrukt in rekeneenheden wordt omgerekend in de nationale munteenheid van
de Staat van de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt. De omrekening vindt plaats
overeenkomstig de waarde van de desbetreffende munteenheid op de dag van de rechterlijke
beslissing of op de door de partijen overeengekomen dag.
Artikel 10
Aanvullende bepalingen

§1

Twee of meer Lidstaten of twee of meer vervoerders kunnen voor de uitvoering van de
Uniforme Regelen CIV en de Uniforme Regelen CIM aanvullende bepalingen overeenkomen,
mits deze niet van deze Uniforme Regelen afwijken.

§2

De in § 1 bedoelde aanvullende bepalingen treden in werking en worden gepubliceerd op de
bij de wetten en voorschriften van iedere Staat bepaalde wijze. De aanvullende bepalingen
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van Staten en hun inwerkingtreding worden aan de Secretaris-Generaal van de Organisatie
medegedeeld. De Secretaris-Generaal geeft van deze mededelingen kennis aan de andere
Lidstaten.
Artikel 11
Gerechtelijke zekerheidstelling
De zekerheidstelling voor de betaling van de kosten kan niet worden verlangd ter gelegenheid van
rechtsvorderingen gegrond op de Uniforme Regelen CIV, de Uniforme Regelen CIM, de Uniforme
Regelen CUV of de Uniforme Regelen CUI.
Artikel 12
Tenuitvoerlegging van uitspraken. Beslaglegging
§1

De uitspraken die krachtens de bepalingen van het Verdrag, op tegenspraak of bij verstek, zijn
gedaan door de bevoegde rechter en die volgens de door die rechter toegepaste wetten voor
tenuitvoerlegging vatbaar zijn, kunnen ten uitvoer worden gelegd in ieder van de andere
Lidstaten, zodra de formaliteiten die zijn voorgeschreven in de Staat waar de
tenuitvoerlegging moet plaatsvinden, zijn vervuld. Toetsing van de zaak ten gronde is niet
toegestaan. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op gerechtelijke schikkingen.

§2

Paragraaf 1 is niet van toepassing op uitspraken die slechts voorlopig uitvoerbaar zijn en
evenmin op veroordelingen tot schadevergoeding die, naast de veroordeling in de
proceskosten, worden uitgesproken tegen een eiser wegens het afwijzen van zijn vordering.

§3

Op schuldvorderingen van een vervoeronderneming, voortvloeiende uit vervoer dat is
onderworpen aan de Uniforme Regelen CIV of de Uniforme Regelen CIM, op een andere niet
in dezelfde Lidstaat gevestigde vervoeronderneming kan slechts beslag worden gelegd
krachtens een uitspraak gedaan door een rechter van de Lidstaat waarin de onderneming, die
crediteur is van de vorderingen waarop beslag moet worden gelegd, is gevestigd.

§4

Op schuldvorderingen voortvloeiende uit een overeenkomst die is onderworpen aan de
Uniforme Regelen CUV of de Uniforme Regelen CUI kan slechts beslag worden gelegd
krachtens een uitspraak gedaan door een rechter van de Lidstaat waarin de onderneming, die
crediteur is van de vorderingen waarop beslag moet worden gelegd, is gevestigd.
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§5

Op spoorwegvoertuigen kan op een ander grondgebied dan dat van de Lidstaat waar de
houder zijn hoofdkantoor heeft slechts beslag worden gelegd krachtens een uitspraak door een
rechter van die Staat. Onder de term “houder” wordt verstaan degene die duurzaam een
spoorwegvoertuig als vervoermiddel economisch exploiteert, ongeacht of hij er de eigenaar
van is of het recht heeft erover te beschikken.

Titel III
Structuur en werking
Artikel 13
Organen
§1

De werking van de Organisatie wordt verzekerd door de volgende organen :
a)

de Algemene Vergadering,

b)

het Comité van Beheer,

c)

de Herzieningscommissie,

d)

de Commissie van deskundigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen (Commissie
van RID-deskundigen),

§2

e)

de Commissie vergemakkelijking spoorwegverkeer,

f)

de Commissie van technisch deskundigen,

g)

de Secretaris-Generaal.

De Algemene Vergadering kan besluiten tot de tijdelijke instelling van andere commissies
voor specifieke taken.

§3

Bij de vaststelling van het quorum in de Algemene Vergadering en in de in § 1, onder c tot en
met f bedoelde Commissies wordt geen rekening gehouden met de Lidstaten die geen
stemrecht hebben (artikel 14, § 5, artikel 26, § 7 of artikel 40, § 4).

§4

Het voorzitterschap van de Algemene Vergadering, het voorzitterschap van het Comité van
Beheer alsmede de functie van Secretaris-Generaal moeten in beginsel worden toebedeeld aan
onderdanen van verschillende Lidstaten.
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Artikel 14
Algemene Vergadering
§1

De Algemene Vergadering bestaat uit alle Lidstaten.

§2

De Algemene Vergadering :
a)

stelt haar huishoudelijk reglement op;

b)

benoemt de leden van het Comité van Beheer alsook een plaatsvervangend lid voor ieder
van hen en kiest de Lidstaat die het voorzitterschap van het Comité van Beheer zal
bekleden (artikel 15, §§ 1 tot en met 3);

c)

kiest de Secretaris-Generaal (artikel 21, § 2);

d)

geeft richtlijnen betreffende de werkzaamheden van het Comité van Beheer en van de
Secretaris-Generaal;

e)

stelt, voor een periode van zes jaar, het maximale bedrag vast voor de uitgaven van de
Organisatie in iedere begrotingsperiode (artikel 25); bij gebreke hiervan, geeft zij voor
een periode van maximaal zes jaar richtlijnen voor de begrenzing van deze uitgaven;

f)

besluit of de zetel van de Organisatie in een andere plaats wordt gevestigd (artikel 1, § 2);

g)

besluit over de invoering van andere werktalen (artikel 1, § 6);

h)

besluit over de overname van andere bevoegdheden door de Organisatie (artikel 4, § 1) alsook
over de overdracht van bevoegdheden van de Organisatie aan een andere
intergouvernementele organisatie (artikel 4, § 2);

i)

besluit, in voorkomend geval, tot de tijdelijke instelling van andere commissies voor
specifieke taken (artikel 13, § 2);
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j)

onderzoekt of de houding van een Staat moet worden beschouwd als een stilzwijgende
opzegging (artikel 26, § 7);

k)

besluit over het opdragen van de uitvoering van de controle van de boekhouding aan een
andere Lidstaat dan de Staat waar de zetel is gevestigd (artikel 27, § 1);

l)

besluit over voorstellen tot wijziging van het Verdrag (artikel 33, §§ 2 en 3);

m)

besluit over verzoeken tot toetreding die aan haar worden voorgelegd (artikel 37, § 4);

n)

besluit over de voorwaarden voor toetreding door een regionale organisatie voor
economische integratie (artikel 38, § 1);

o)

besluit over verzoeken tot associatie die aan haar worden voorgelegd (artikel 39, § 1);

p)

besluit over de ontbinding van de Organisatie en over de eventuele overdracht van haar
bevoegdheden aan een andere intergouvernementele organisatie (artikel 43);

q)
§3

besluit over andere kwesties die op de agenda zijn geplaatst.

De Secretaris-Generaal roept de Algemene Vergadering bijeen eenmaal in de drie jaar dan
wel op verzoek van een derde van de Lidstaten of van het Comité van Beheer, alsmede in de
in de artikelen 33, §§ 2 en 3 en 37, § 4 bedoelde gevallen. De Secretaris-Generaal zendt,
uiterlijk drie maanden voor de opening van de zitting, de ontwerpagenda aan de Lidstaten,
onder de in het in § 2, onder a bedoelde huishoudelijk reglement vastgestelde voorwaarden.

§4

Het quorum van de Algemene Vergadering (artikel 13 § 3) wordt bereikt wanneer de
meerderheid van de Lidstaten hierin is vertegenwoordigd. Een Lidstaat kan zich laten
vertegenwoordigen door een andere Lidstaat; een Staat kan evenwel niet meer dan één andere
Staat vertegenwoordigen.

§5

In geval van stemming in de Algemene Vergadering over wijzigingen van de Aanhangsels bij
het Verdrag, hebben de Lidstaten die, overeenkomstig artikel 42, § 1, eerste volzin, een
verklaring met betrekking tot het desbetreffende Aanhangsel hebben afgelegd, geen
stemrecht.
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§6

De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met meerderheid van de bij de
stemming vertegenwoordigde Lidstaten, behalve in de gevallen van § 2, onder e, f, g, h, l en p
alsook van artikel 34, § 6 waarvoor een meerderheid van twee derde vereist is. In het geval
van § 2, onder l is een meerderheid van twee derde evenwel niet vereist wanneer het
voorstellen betreft tot wijziging van het eigenlijke Verdrag, met uitzondering van de artikelen
9 en 27, §§ 2 tot en met 10 en van het in artikel 1, § 4 bedoelde Protocol.

§7

Op uitnodiging van de Secretaris-Generaal, met instemming van de meerderheid van de
Lidstaten, kunnen
a)

Staten die geen lid zijn van de Organisatie,

b)

internationale organisaties en verenigingen, die bevoegd zijn voor aangelegenheden die
betrekking hebben op de werkzaamheden van de Organisatie of die zich bezighouden
met op de agenda geplaatste kwesties,

met een adviserende stem deelnemen aan de zittingen van de Algemene Vergadering.
Artikel 15
Comité van Beheer
§1

Het Comité van Beheer bestaat uit een derde van de Lidstaten.

§2

De leden van het Comité en een plaatsvervangend lid voor ieder van hen, alsook de Lidstaat
die voorzitter is, worden benoemd voor een periode van drie jaar. De samenstelling van het
Comité wordt voor iedere periode vastgesteld, waarbij met name rekening wordt gehouden
met een billijke geografische verdeling. Een plaatsvervangend lid dat gedurende een periode
lid van het Comité is geworden, moet voor de volgende periode als lid van het Comité worden
benoemd.

§3

In geval zich een vacature voordoet, het stemrecht van een lid is geschorst of in geval van
afwezigheid van een lid bij twee opvolgende zittingen van het Comité, zonder dat het zich
overeenkomstig § 6 laat vertegenwoordigen door een ander lid, vervult het door de Algemene
Vergadering benoemde plaatsvervangend lid zijn functie voor de rest van de periode.
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§4

Afgezien van het in § 3 bedoelde geval kan geen enkele Lidstaat voor meer dan twee
achtereenvolgende volledige perioden deel uitmaken van het Comité.

§5

Het Comité
a)

stelt zijn huishoudelijk reglement op;

b)

sluit de zetelovereenkomst;

c)

stelt het statuut van het personeel van de Organisatie op;

d)

benoemt, rekening houdend met de bekwaamheid van de kandidaten en met een billijke
geografische verdeling, de hooggeplaatste functionarissen van de Organisatie;

e)

stelt een reglement op betreffende de financiën en de boekhouding van de Organisatie;

f)

keurt het

werkprogramma, de begroting, het verslag en de rekeningen van de

Organisatie goed;
g)

stelt op basis van de goedgekeurde rekeningen de door de Lidstaten overeenkomstig
artikel 26 verschuldigde definitieve bijdrage vast voor de afgelopen twee kalenderjaren,
alsook de hoogte van het door de Lidstaten overeenkomstig artikel 26, § 5 voor het
lopende jaar en voor het volgende kalenderjaar verschuldigde voorschot;

h)

bepaalt de taken van de Organisatie die betrekking hebben op alle Lidstaten of slechts
enkele Lidstaten, alsook de dientengevolge door deze Lidstaten te dragen uitgaven
(artikel 26, § 4);

i)

stelt de hoogte van de specifieke vergoedingen vast (artikel 26, § 11);

j)

geeft bijzondere richtlijnen betreffende de controle van de boekhouding (artikel 27,
§ 1);
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k)

keurt goed dat de Organisatie administratieve taken op zich neemt (artikel 4, § 3) en stelt
de door de betrokken Lidstaat verschuldigde specifieke bijdrage vast;

l)

deelt aan de Lidstaten het verslag, de rekeningen alsmede zijn besluiten en
aanbevelingen mede;

m)

stelt een verslag op over zijn werkzaamheden, evenals voorstellen inzake zijn nieuwe
samenstelling en deelt deze stukken, met het oog op de Algemene Vergadering die een
besluit moet nemen omtrent zijn samenstelling (artikel 14, § 2, onder b), uiterlijk twee
maanden voor de opening van de zitting aan de Lidstaten mede;

n)

controleert het beheer van de Secretaris-Generaal;

o)

ziet toe op de juiste toepassing van het Verdrag door de Secretaris-Generaal alsmede op
de uitvoering door de Secretaris-Generaal van de door de overige organen genomen
besluiten; hiertoe kan het Comité alle nodige maatregelen nemen voor de verbetering
van de toepassing van het Verdrag en van de bovengenoemde besluiten;

p)

geeft met redenen omklede adviezen over vraagstukken die van belang kunnen zijn voor
de werkzaamheden van de Organisatie en die het Comité worden voorgelegd door een
Lidstaat of door de Secretaris-Generaal;

q)

beslecht geschillen tussen een Lidstaat en de Secretaris-Generaal met betrekking tot zijn
functie als depositaris (artikel 36, § 2);

r)
§6

besluit over verzoeken om schorsing van het lidmaatschap (artikel 40).

Het quorum van het Comité wordt bereikt wanneer twee derde van de leden hierin is
vertegenwoordigd. Een Lidstaat kan zich laten vertegenwoordigen door een andere Lidstaat;
een lid kan evenwel niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

§7

De besluiten van het Comité worden genomen met meerderheid van de bij de stemming
vertegenwoordigde leden.
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§8

Het Comité komt, tenzij het anders besluit, bijeen op de plaats waar de zetel van de
Organisatie is gevestigd. De notulen van de zittingen worden aan alle Lidstaten gezonden.

§9

De voorzitter van Comité :
a)

roept het Comité ten minste eenmaal per jaar bijeen, alsook op verzoek van hetzij vier
van zijn leden, hetzij van de Secretaris-Generaal;

b)

doet de leden van het Comité de ontwerp-agenda toekomen;

c)

behandelt, binnen de grenzen en onder de voorwaarden vastgelegd in het huishoudelijk
reglement van het Comité, spoedeisende vraagstukken die zich in de periode tussen de
zittingen voordoen;

d)

ondertekent de in § 5, onder b bedoelde zetelovereenkomst.

§ 10 Het Comité kan, binnen zijn eigen bevoegdheden, de voorzitter opdragen bepaalde specifieke
taken uit te voeren.
Artikel 16
Commissies
§1

De in artikel 13, § 1, onder c tot en met f en § 2 bedoelde Commissies zijn in beginsel
samengesteld uit alle Lidstaten. Wanneer de Herzieningscommissie, de Commissie van RIDdeskundigen of de Commissie van technisch deskundigen in het kader van hun bevoegdheden
beraadslagen en besluiten over wijzigingen van de Aanhangsels bij het Verdrag, zijn de
Lidstaten die, overeenkomstig artikel 42, § 1, eerste volzin, een verklaring hebben afgelegd
met betrekking tot de desbetreffende Aanhangsels, geen lid van de betrokken Commissie.

§2

De Secretaris-Generaal roept de Commissies bijeen hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek
van vijf Lidstaten of van het Comité van Beheer. De Secretaris-Generaal zendt de ontwerpagenda uiterlijk twee maanden voor de opening van de zitting aan de Lidstaten.
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§3

Een Lidstaat kan zich laten vertegenwoordigen door een andere Lidstaat, een Staat kan
evenwel niet meer dan twee andere Staten vertegenwoordigen.

§4

Iedere vertegenwoordigde Lidstaat heeft recht op een stem. Een voorstel is aangenomen
indien het aantal voor het voorstel uitgebrachte stemmen :
a)

ten minste gelijk is aan een derde van het aantal bij de stemming vertegenwoordigde
Lidstaten en

b)
§5

hoger is dan het aantal tegen het voorstel uitgebrachte stemmen.

Op uitnodiging van de Secretaris-Generaal, met instemming van de meerderheid van de
Lidstaten, kunnen
a)

Staten die geen lid zijn van de Organisatie,

b)

Lidstaten die evenwel geen lid zijn van de betrokken Commissies,

c)

internationale organisaties en verenigingen, die bevoegd zijn voor aangelegenheden die
betrekking hebben op de werkzaamheden van de Organisatie of die zich bezighouden
met op de agenda geplaatste kwesties,

met een adviserende stem deelnemen aan de zittingen van de Commissies.
§6

De Commissies kiezen voor iedere zitting of voor een bepaalde periode een voorzitter en een
of meer vice-voorzitters.

§7

De beraadslagingen worden gehouden in de werktalen. Van de uiteenzettingen die tijdens een
zitting in een van de werktalen worden gegeven, wordt de essentie in de andere werktalen
vertaald; de voorstellen en de besluiten worden in hun geheel vertaald.

§8

In de verslagen worden de beraadslagingen in het kort weergegeven. De voorstellen en de
besluiten worden in hun geheel weergegeven. Wat de besluiten betreft, is alleen de Franse
tekst authentiek. De verslagen worden aan alle Lidstaten gezonden.
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§9

De Commissies kunnen werkgroepen instellen voor de behandeling van bepaalde
aangelegenheden.

§ 10 De Commissies stellen hun huishoudelijk reglement op.
Artikel 17
Herzieningscommissie
§1

De Herzieningscommissie :
a)

besluit, overeenkomstig artikel 33, § 4, over voorstellen tot wijziging van het Verdrag;

b)

onderzoekt de overeenkomstig artikel 33, § 2 ter beslissing aan de Algemene
Vergadering voor te leggen voorstellen.

§2

Het quorum (artikel 13, § 3) van de Herzieningscommissie wordt bereikt wanneer de
meerderheid van de Lidstaten hierin is vertegenwoordigd.
Artikel 18
Commissie van RID-deskundigen

§1

De Commissie van RID-deskundigen besluit, overeenkomstig artikel 33, § 5, over voorstellen
tot wijziging van het Verdrag.

§2

Het quorum (artikel 13, § 3) van de Commissie van RID-deskundigen wordt bereikt wanneer
een derde van de Lidstaten hierin is vertegenwoordigd.
Artikel 19
Commissie vergemakkelijking spoorwegverkeer

§1

De Commissie vergemakkelijking spoorwegverkeer :
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a)

behandelt alle aangelegenheden die ten doel hebben de grensoverschrijding in het
internationale spoorwegverkeer te vergemakkelijken;

b)

beveelt normen, methoden, procedures en handelwijzen aan met betrekking tot de
vergemakkelijking van het spoorwegverkeer.

§2

Het quorum (artikel 13, § 3) van de Commissie vergemakkelijking spoorwegverkeer wordt
bereikt wanneer een derde van de Lidstaten hierin is vertegenwoordigd.
Artikel 20
Commissie van technisch deskundigen

§1

De Commissie van technisch deskundigen :
a)

besluit, overeenkomstig artikel 5 van de Uniforme Regelen APTU, over de
verbindendverklaring van een technische norm met betrekking tot spoorwegmaterieel
bestemd voor gebruik in internationaal verkeer;

b)

besluit, overeenkomstig artikel 6 van de Uniforme Regelen APTU, over de aanneming
van een uniform technisch voorschrift voor de bouw, het in bedrijf hebben, het
onderhoud of voor een procedure met betrekking tot spoorwegmaterieel bestemd voor
gebruik in internationaal verkeer;

c)

ziet toe op de toepassing van de technische normen en de uniforme technische
voorschriften met betrekking tot spoorwegmaterieel bestemd voor gebruik in het
internationale verkeer en onderzoekt de ontwikkeling hiervan met het oog op de
verbindendverklaring of aanneming hiervan overeenkomstig de in de artikelen 5 en 6
van de Uniforme Regelen APTU bedoelde procedures;

d)

besluit, overeenkomstig artikel 33, § 6, over voorstellen tot wijziging van het Verdrag;

e)

behandelt alle overige aangelegenheden die haar overeenkomstig de Uniforme Regelen
APTU en Uniforme Regelen ATMF worden opgedragen.
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§2

Het quorum (artikel 13, § 3) van de Commissie van technisch deskundigen wordt bereikt
wanneer de helft van de Lidstaten, in de zin van artikel 16, § 1, hierin is vertegenwoordigd.
Bij het nemen van besluiten over de bepalingen van de Bijlagen van de Uniforme Regelen
APTU hebben de Lidstaten die, overeenkomstig artikel 35, § 4, ten aanzien van de
desbetreffende bepalingen bezwaar hebben gemaakt of, overeenkomstig artikel 9, § 1 van de
Uniforme Regelen APTU, een verklaring hebben afgelegd, geen stemrecht.

§3

De Commissie van technisch deskundigen kan hetzij technische normen verbindend verklaren
of uniforme technische voorschriften aannemen, hetzij weigeren deze verbindend te verklaren
of aan te nemen; de Commissie van technisch deskundigen kan de normen of voorschriften in
geen geval wijzigen.
Artikel 21
Secretaris-Generaal

§1

De Secretaris-Generaal verzorgt de taken van het secretariaat van de Organisatie.

§2

De Secretaris-Generaal wordt door de Algemene Vergadering gekozen voor een periode van
drie jaar en is ten hoogste twee maal opnieuw verkiesbaar.

§3

Tot de werkzaamheden van de Secretaris-Generaal behoort met name :
a)

het vervullen van de taken van depositaris (artikel 36);

b)

het naar buiten vertegenwoordigen van de Organisatie;

c)

het aan de Lidstaten mededelen van de door de Algemene Vergadering en door de
Commissies genomen besluiten (artikel 34, § 1; artikel 35, § 1);

d)

het uitvoeren van de taken die door de andere organen van de Organisatie aan hem
worden toevertrouwd;

e)

het onderzoeken van voorstellen van de Lidstaten tot wijziging van het Verdrag,
eventueel met hulp van deskundigen;

29

f)

het bijeenroepen van de Algemene Vergadering en de Commissies (artikel 14, § 3;
artikel 16, § 2);

g)

het tijdig aan de Lidstaten toezenden van de documenten die nodig zijn voor de zittingen
van de verschillende organen;

h)

het opstellen van het werkprogramma, de ontwerpbegroting en het verslag van de
Organisatie en het ter goedkeuring daarvan voorleggen aan het Comité van Beheer
(artikel 25);

i)

het beheren van de financiën van de Organisatie binnen het kader van de goedgekeurde
begroting;

j)

het op verzoek van een van de betrokken partijen trachten door het aanbieden van zijn
goede diensten geschillen tussen deze partijen over de interpretatie of de toepassing van
het Verdrag te beslechten;

k)

het op verzoek van alle betrokken partijen geven van adviezen over geschillen over de
interpretatie of de toepassing van het Verdrag;

l)

het vervullen van de taken die hem door Titel V worden toegekend;

m)

het ontvangen van de mededelingen van de Lidstaten, internationale organisaties en
verenigingen, bedoeld in artikel 16, § 5, en van de ondernemingen (vervoerders,
infrastructuurbeheerders, enzovoort) die aan het internationale spoorwegverkeer
deelnemen en eventueel het hiervan kennis geven aan de andere Lidstaten, internationale
organisaties en verenigingen alsmede aan de ondernemingen;

n)

het leiding geven aan het personeel van de Organisatie;

o)

het tijdig op de hoogte stellen van de Lidstaten van de vacatures bij de Organisatie;

p)

het bijhouden en publiceren van de in artikel 24 bedoelde lijsten van de lijnen.
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§4

De Secretaris-Generaal kan op eigen initiatief voorstellen doen tot wijziging van het Verdrag.
Artikel 22
Personeel van de Organisatie

De rechten en plichten van het personeel van de Organisatie worden vastgelegd in het door het
Comité van Beheer overeenkomstig artikel 15, § 5, onder c opgestelde statuut van het personeel.
Artikel 23
Tijdschrift
§1

De Organisatie geeft een tijdschrift uit met officiële mededelingen alsmede mededelingen die
voor de toepassing van het Verdrag noodzakelijk en nuttig zijn.

§2

De mededelingen die de Secretaris-Generaal krachtens het Verdrag moet doen, kunnen in
voorkomend geval worden gedaan door middel van een publicatie in het tijdschrift.
Artikel 24
Lijsten van de lijnen

§1

De in artikel 1 van de Uniforme Regelen CIV en Uniforme Regelen CIM bedoelde lijnen over
zee en binnenwateren waarop, in aanvulling op een vervoer per spoor, vervoer plaatsvindt dat
het onderwerp vormt van een en dezelfde overeenkomst, worden ingeschreven op twee
lijsten :

§2

a)

de lijst van lijnen over zee en binnenwateren CIV,

b)

de lijst van lijnen over zee en binnenwateren CIM.

De spoorweglijnen van een Lidstaat die overeenkomstig artikel 1, § 6 van de Uniforme
Regelen CIV of overeenkomstig artikel 1, § 6 van de Uniforme Regelen CIM een voorbehoud
heeft gemaakt, worden overeenkomstig dit voorbehoud ingeschreven op twee lijsten :
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§3

a)

de lijst van spoorweglijnen CIV,

b)

de lijst van spoorweglijnen CIM.

De Lidstaten zenden aan de Secretaris-Generaal hun mededelingen betreffende het inschrijven
of het schrappen van de in de §§ 1 en 2 bedoelde lijnen. De in § 1 bedoelde lijnen over zee en
binnenwateren worden, voorzover zij Lidstaten met elkaar verbinden, slechts ingeschreven na
toestemming van deze Staten; voor het schrappen van een dergelijke lijn is de mededeling van
een van deze Staten voldoende.

§4

De Secretaris-Generaal geeft alle Lidstaten kennis van het inschrijven of schrappen van een
lijn.

§5

Het vervoer over de in § 1 bedoelde lijnen over zee en binnenwateren en het vervoer over de
in § 2 bedoelde spoorweglijnen zijn onderworpen aan de bepalingen van het Verdrag na
verloop van een maand te rekenen van de datum van de kennisgeving van de inschrijving door
de Secretaris-Generaal. Een dergelijke lijn is niet meer onderworpen aan de bepalingen van
het Verdrag na verloop van drie maanden te rekenen van de datum van kennisgeving door de
Secretaris-Generaal dat zij is geschrapt, behalve ten aanzien van reeds aangevangen vervoer,
dat moet worden voltooid.
Titel IV
Financiën
Artikel 25
Werkprogramma. Begroting. Rekeningen. Verslag

§1

Het werkprogramma, de begroting en de rekeningen van de Organisatie hebben betrekking op
een periode van twee kalenderjaren.

§2

De Organisatie stelt ten minste eens in de twee jaar een verslag op.

§3

De hoogte van de uitgaven van de Organisatie wordt voor iedere begrotingsperiode door het
Comité van Beheer vastgesteld op voorstel van de Secretaris-Generaal.
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Artikel 26
Financiering van de uitgaven
§1

Behoudens de §§ 2 tot en met 4 worden de uitgaven van de Organisatie die niet door andere
inkomsten worden gedekt, gedragen door de Lidstaten voor twee vijfde deel, op basis van de
verdeelsleutel voor de bijdragen van het stelsel van de Verenigde Naties, en voor drie vijfde
naar evenredigheid van de totale lengte van de spoorweginfrastructuur alsook van de
overeenkomstig artikel 24, § 1 ingeschreven lijnen over zee en binnenwateren. De lijnen over
zee en binnenwateren worden evenwel slechts gerekend voor de helft van hun lengte.

§2

Wanneer een Lidstaat een voorbehoud overeenkomstig artikel 1, §6 van de Uniforme Regelen
CIV of overeenkomstig artikel 1, § 6 van de Uniforme Regelen CIM heeft gemaakt, wordt de
in § 1 bedoelde formule voor de bijdragen als volgt toegepast :
a)

in plaats van de totale lengte van de spoorweginfrastructuur op het grondgebied van die
Lidstaat, wordt slechts rekening gehouden met de lengte van de spoorweglijnen die
overeenkomstig artikel 24, § 2 zijn ingeschreven;

b)

het deel van de bijdrage volgens het stelsel van de Verenigde Naties wordt berekend
naar evenredigheid van de lengte van de overeenkomstig artikel 24, §§ 1 en 2 ingeschreven
lijnen in verhouding tot de totale lengte van de spoorweginfrastructuur op

het

grondgebied van die Lidstaat en de lengte van de overeenkomstig artikel 24, § 1
ingeschreven lijnen; deze bijdrage kan in geen geval lager zijn dan 0,01 procent.
§3

Iedere Lidstaat draagt ten minste 0,25 procent en ten hoogste 15 procent van de bijdragen.

§4

Het Comité van Beheer stelt de werkzaamheden van de Organisatie vast die :
a)

op alle Lidstaten op gelijke wijze betrekking hebben en de uitgaven die volgens de in § 1
genoemde formule door alle Lidstaten worden gedragen;
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b)

op slechts enkele Lidstaten betrekking hebben en de uitgaven die volgens dezelfde
formule door deze Lidstaten worden gedragen.

§ 3 is van overeenkomstige toepassing. Deze bepalingen laten artikel 4, § 3 onverlet.
§5

De bijdragen van de Lidstaten aan de uitgaven van de Organisatie zijn verschuldigd in de
vorm van een voorschot, betaalbaar in twee termijnen, uiterlijk op 31 oktober van ieder van de
twee jaar waarop de begroting betrekking heeft. Het voorschot wordt vastgesteld op basis van
de definitief verschuldigde bijdrage over de twee voorgaande jaren.

§6

Bij de toezending aan de Lidstaten van het verslag en de rekeningen, doet de SecretarisGeneraal mededeling van het definitieve bedrag van de bijdrage van de twee voorgaande
kalenderjaren alsook van de hoogte van het voorschot voor de komende twee kalenderjaren.

§7

Na 31 december van het jaar van de mededeling door de Secretaris-Generaal overeenkomstig
§ 6 is over de verschuldigde bedragen voor de twee voorgaande kalenderjaren rente
verschuldigd ten bedrage van vijf procent per jaar. Indien een Lidstaat een jaar na deze datum
zijn bijdrage niet heeft betaald, wordt zijn stemrecht geschorst, totdat hij aan de verplichting
tot betaling heeft voldaan. Na verloop van nog eens twee jaar onderzoekt de Algemene
Vergadering of de houding van die Staat moet worden beschouwd als een stilzwijgende
opzegging van het Verdrag en stelt zij daarbij eventueel de datum vast waarop deze
opzegging van kracht wordt.

§8

De vervallen bijdragen blijven verschuldigd in de gevallen van opzegging krachtens § 7 of
artikel 41 alsmede in de in artikel 40, § 4 onder b bedoelde gevallen van schorsing van het
stemrecht.

§9

De niet-geïnde bijdragen worden gedekt uit de middelen van de Organisatie.

§ 10 De Lidstaat die het Verdrag heeft opgezegd, kan opnieuw Lidstaat worden door toetreding, op
voorwaarde dat hij de door hem verschuldigde bedragen heeft betaald.
§ 11 De Organisatie heft een vergoeding ter dekking van de bijzondere kosten die voortvloeien
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uit de in artikel 21, § 3, onder j tot en met l bedoelde werkzaamheden. In de in artikel 21, § 3, onder
j en k bedoelde gevallen wordt deze vergoeding vastgesteld door het Comité van Beheer op
voorstel van de Secretaris-Generaal; in het in artikel 21, § 3, onder l bedoelde geval is artikel
31, § 3 van toepassing.
Artikel 27
Controle van de boekhouding
§1

Tenzij de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 14, § 2, onder k anders besluit,
wordt de controle van de boekhouding uitgevoerd door de Lidstaat waar de zetel is gevestigd
volgens de regels van dit artikel en, behoudens alle bijzondere richtlijnen van het Comité van
Beheer, in overeenstemming met het reglement betreffende de financiën en de boekhouding
van de Organisatie (artikel 15, § 5, onder e).

§2

De controleur onderzoekt naar eigen inzicht de boekhouding van de Organisatie, met inbegrip
van alle beheerde fondsen en speciale rekeningen, om zich ervan te vergewissen dat :
a)

de financiële staten overeenstemmen met de boeken en geschriften van de Organisatie;

b)

de financiële verrichtingen waarop die staten betrekking hebben, zijn uitgevoerd in
overeenstemming met de voorschriften en reglementen, de budgettaire bepalingen en de
andere richtlijnen van de Organisatie;

c)

de waardepapieren en het contante geld die in een bank of kas zijn gedeponeerd
gecontroleerd werden aan de hand van rechtstreeks van de depothouders ontvangen
certificaten, of daadwerkelijk geteld werden;

d)

de interne controles, met inbegrip van het interne onderzoek van de boekhouding,
doeltreffend zijn;

e)

alle activa en passiva, alsook alle overschotten en tekorten, zijn geboekt volgens
procedures die hij bevredigend acht.
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§3

Alleen de controleur is bevoegd om de verklaringen en bewijsstukken van de SecretarisGeneraal geheel of gedeeltelijk te aanvaarden. Indien hij het dienstig acht, kan hij overgaan
tot onderzoek en gedetailleerde controle van elk boekhoudkundig document betreffende de
financiële verrichtingen of de leveringen en het materiaal.

§4

De controleur heeft te allen tijde onbeperkte inzage in alle boeken, geschriften,
boekhoudkundige documenten en andere informatiebronnen die hij nodig meent te hebben.

§5

De controleur is niet bevoegd om een of andere rubriek van de boekhouding te verwerpen,
maar hij vestigt onmiddellijk de aandacht van de Secretaris-Generaal op elke verrichting
waarvan de regelmatigheid of de gepastheid hem betwistbaar lijkt, opdat laatstgenoemde
passende maatregelen kan treffen.

§6

De controleur verstrekt en ondertekent in de volgende bewoordingen een verklaring over de
financiële staten: "Ik heb de financiële staten van de Organisatie betreffende de
begrotingsperiode die eindigt op 31 december .... onderzocht. Mijn onderzoek omvatte een
algemene analyse van de boekhoudmethoden en de in de gegeven omstandigheden naar mijn
mening noodzakelijke controle van de boekhoudkundige documenten en andere
bewijsstukken". Deze verklaring vermeldt in voorkomend geval dat :
a)

de financiële staten op bevredigende wijze de financiële situatie op de einddatum van de
beschouwde periode weergeven alsook de resultaten van de verrichtingen gedurende de
periode die op die datum eindigde;

b)

de financiële staten zijn opgesteld overeenkomstig de genoemde boekhoudkundige
beginselen;

c)

de financiële beginselen zijn toegepast volgens de modaliteiten die overeenstemmen met
die welke tijdens de voorgaande begrotingsperiode werden aangenomen;

d)

de financiële verrichtingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften en
reglementen, de budgettaire bepalingen en de andere richtlijnen van de Organisatie.

§7

De controleur vermeldt in zijn verslag over de financiële verrichtingen :
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a)

de aard en de draagwijdte van het door hem uitgevoerde onderzoek;

b)

de elementen die verband houden met de volledigheid of de juistheid van de
boekhouding, eventueel met inbegrip van :
1. de voor de juiste interpretatie en de juiste beoordeling van de boekhouding vereiste
gegevens;
2. elk bedrag dat geïnd had moeten worden, maar niet geboekt is;
3. elk bedrag dat een regelmatige of voorwaardelijke uitgavenverplichting inhoudt en
dat niet geboekt is of waarmee in de financiële staten geen rekening is gehouden;
4. de uitgaven waarvoor geen toereikende bewijsstukken zijn overgelegd;
5. het bijhouden van de boeken in de goede en voorgeschreven wijze; gevallen waarin
de vorm en inhoud van de financiële staten afwijken van de algemeen erkende en
altijd gehanteerde boekhoudkundige beginselen moeten worden gemeld;

c)

andere kwesties waarop de aandacht van het Comité van Beheer moet worden gevestigd,
zoals :
1. gevallen van fraude of vermoedelijke fraude;
2. verspilling of onregelmatig gebruik van fondsen of andere tegoeden van de
Organisatie (ook al zou de boekhouding in orde zijn op het punt van de uitgevoerde
verrichting);
3. uitgaven die op een later tijdstip aanzienlijke kosten voor de Organisatie zouden
kunnen meebrengen;
4. elke tekortkoming, algemeen of bijzonder, in het controlesysteem van de ontvangsten
en uitgaven of de leveringen en het materiaal;
5. uitgaven die niet stroken met de intenties van het Comité van Beheer, rekening
houdend met officieel toegestane overboekingen binnen de begroting;
6. kredietoverschrijdingen, rekening houdend met de wijzigingen voortvloeiend uit
officieel toegestane overboekingen binnen de begroting;
7. uitgaven die niet overeenstemmen met de daarvoor geldende machtigingen;
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d)

de juistheid of onjuistheid van de boekhouding inzake de leveringen en het materiaal,
vastgesteld op basis van de inventarisatie en de controle van de boeken.

Bovendien kan het verslag handelen over verrichtingen die tijdens een vorige
begrotingsperiode werden geboekt en waarover nieuwe gegevens verkregen werden, alsook
over verrichtingen die in de loop van een volgende begrotingsperiode moeten plaatsvinden en
waarvan het wenselijk lijkt dat het Comité van Beheer er vooraf van op de hoogte wordt
gesteld.
§8

De controleur mag in zijn verslag nooit enige kritiek leveren zonder de Secretaris-Generaal
tevoren een mogelijkheid tot nadere verklaring te bieden.

§9

De controleur deelt aan het Comité van Beheer en de Secretaris-Generaal zijn bevindingen
mee als gevolg van de controle. Bovendien kan hij elk commentaar leveren dat hij passend
acht betreffende het financieel verslag van de Secretaris-Generaal.

§ 10 Voorzover de controleur een oppervlakkig onderzoek heeft uitgevoerd of onvoldoende
bewijsstukken heeft kunnen verkrijgen, moet hij zulks melden in zijn verklaring en zijn
verslag, onder vermelding van de redenen voor die opmerkingen, alsook de gevolgen die
daaruit voortvloeien voor de financiële situatie en de geboekte financiële verrichtingen.

Titel V
Arbitrage
Artikel 28
Bevoegdheid
§1

De geschillen tussen de Lidstaten voortvloeiende uit de interpretatie of de toepassing van het
Verdrag, alsmede de geschillen tussen de Lidstaten en de Organisatie voortvloeiende uit de
interpretatie of de toepassing van het Protocol over de voorrechten en immuniteiten, kunnen,
op verzoek van een van de partijen, worden voorgelegd aan een scheidsgerecht. De partijen
zijn vrij te beslissen over de samenstelling van het scheidsgerecht en over de
scheidsrechterlijke procedure.
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§2

De andere geschillen voortvloeiende uit de interpretatie of de toepassing van het Verdrag of
van andere, in overeenstemming met artikel 2, § 2 door de Organisatie opgestelde verdragen,
indien zij niet in der minne zijn geregeld of ter beslissing zijn voorgelegd aan de gewone
rechter, kunnen in onderling overleg tussen de betrokken partijen worden voorgelegd aan een
scheidsgerecht. De artikelen 29 tot en met 32 zijn van toepassing op de samenstelling van het
scheidsgerecht en op de scheidsrechterlijke procedure.

§3

Iedere Staat kan zich, bij zijn verzoek om toetreding tot het Verdrag, het recht voorbehouden
het bepaalde in § 1 en § 2 niet of slechts voor een gedeelte toe te passen.

§4

De Staat die een voorbehoud heeft gemaakt overeenkomstig § 3 kan dit voorbehoud te allen
tijde intrekken door de depositaris hiervan op de hoogte te stellen. Deze intrekking wordt van
kracht een maand na de datum waarop de depositaris hiervan kennis geeft aan de Lidstaten.
Artikel 29
Arbitrageovereenkomst. Griffie

De partijen sluiten een arbitrageovereenkomst, waarin in het bijzonder wordt geregeld :
a)

het onderwerp van het geschil;

b)

de samenstelling van het scheidsgerecht en de overeengekomen termijnen voor de benoeming
van de scheidsman of de scheidsmannen;

c)

de overeengekomen plaats waar het scheidsgerecht zitting houdt.

De arbitrageovereenkomst moet worden medegedeeld aan de Secretaris-Generaal, die optreedt als
griffier.
Artikel 30
Scheidsmannen
§1

Er wordt een lijst van scheidsmannen opgesteld en bijgehouden door de Secretaris-Generaal.
Iedere Lidstaat kan twee van zijn onderdanen op de lijst van scheidsmannen laten opnemen.

§2

Het scheidsgerecht bestaat uit een, drie of vijf scheidsmannen, overeenkomstig de
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arbitrageovereenkomst. De scheidsmannen worden gekozen uit de personen die voorkomen
op de in § 1 bedoelde lijst. Indien de arbitrageovereenkomst voorziet in vijf scheidsmannen,
kan ieder der partijen evenwel een scheidsman kiezen die niet op de lijst voorkomt. Indien de
arbitrageovereenkomst voorziet in een enkele scheidsman, wordt deze door de partijen in
gemeenschappelijk overleg gekozen. Indien de arbitrageovereenkomst drie of vijf
scheidsmannen voorschrijft, kiest ieder der partijen een of twee scheidsmannen, al naar
gelang van het geval; deze scheidsmannen wijzen in gemeenschappelijk overleg de derde of
de vijfde scheidsman aan, die als voorzitter van het scheidsgerecht optreedt. Indien de partijen
over de aanwijzing van de enkele scheidsman of indien de gekozen scheidsmannen over de
aanwijzing van de derde of de vijfde scheidsman niet tot overeenstemming komen, geschiedt
bedoelde aanwijzing door de Secretaris-Generaal.
§3

De enkele, de derde of de vijfde scheidsman moet van een andere nationaliteit zijn dan de
partijen, tenzij deze dezelfde nationaliteit hebben.

§4

De tussenkomst in het geschil door een derde partij heeft geen invloed op de samenstelling
van het scheidsgerecht.
Artikel 31
Procedure. Kosten

§1

Het scheidsgerecht stelt de te volgen procedure vast, waarbij met name rekening wordt
gehouden met de volgende bepalingen :
a)

het onderzoekt en beoordeelt de zaken aan de hand van de door de partijen naar voren
gebrachte punten, zonder dat het, wanneer het een uitspraak over rechtsvragen moet
doen, is gebonden aan de interpretatie door de partijen;

b)

het kan niet meer of iets anders toewijzen dan hetgeen is geëist in de conclusies van de
eiser, en niet minder toewijzen dan hetgeen de verweerder heeft erkend verschuldigd te
zijn;

c)

de scheidsrechterlijke uitspraak wordt, met redenen omkleed, opgesteld door het
scheidsgerecht en wordt door de Secretaris-Generaal aan de partijen betekend;

d)

de scheidsrechterlijke uitspraak is, behoudens andersluidende bepaling van dwingend
recht, geldend ter plaatse waar het scheidsgerecht zitting houdt en behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de partijen, beslissend.
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§2

De honoraria van de scheidsmannen worden vastgesteld door de Secretaris-Generaal.

§3

In de scheidsrechterlijke uitspraak worden de kosten en uitgaven vastgesteld en wordt beslist
hoe deze alsmede de honoraria van de scheidsmannen tussen de partijen worden verdeeld.
Artikel 32
Verjaring. Uitvoerbaarheid

§1

Het in werking stellen van de scheidsrechterlijke procedure heeft, wat de stuiting van de
verjaring betreft, hetzelfde gevolg als dat voorzien in het materiële recht dat van toepassing is
op het instellen van de vordering voor de gewone rechter.

§2

De uitspraak van het scheidsgerecht kan in ieder van de Lidstaten ten uitvoer worden gelegd
nadat is voldaan aan de formaliteiten die zijn voorgeschreven in de Staat waar de
tenuitvoerlegging moet plaatsvinden. Toetsing van de zaak ten gronde is niet toegestaan.
Titel VI
Wijziging van het Verdrag
Artikel 33
Bevoegdheid

§1

De Secretaris-Generaal brengt de door de Lidstaten aan hem gezonden of door hemzelf
uitgewerkte voorstellen tot wijziging van het Verdrag onmiddellijk ter kennis van de
Lidstaten.

§2

De Algemene Vergadering beslist over de voorstellen tot wijziging van het Verdrag,
voorzover in de §§ 4 tot en met 6 niets anders is bepaald.

§3

Wanneer een wijzigingsvoorstel is voorgelegd aan de Algemene Vergadering kan deze met de
in artikel 14, § 6 bedoelde meerderheid besluiten, dat dit voorstel naar zijn aard nauw verband
houdt met een of meer bepalingen van de Aanhangsels bij het Verdrag. In dit geval, alsook in
de

in

de

§§

4

tot

en

met

6,

tweede

volzin
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gevallen

is

de
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Algemene Vergadering eveneens bevoegd een besluit te nemen over de wijziging van deze
bepaling of bepalingen van de Aanhangsels.
§4

Behoudens de besluiten van de Algemene Vergadering, genomen volgens § 3, eerste volzin,
beslist de Herzieningscommissie over de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot :

a)

de artikelen 9 en 27, §§ 2 tot en met 10;

b)

de Uniforme Regelen CIV, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 5, 6, 16, 26 tot en met
39, 41 tot en met 53 en 56 tot en met 60;

c)

de Uniforme Regelen CIM, met uitzondering van de artikelen 1, 5, 6, §§ 1 en 2, de
artikelen 8, 12, 13, § 2, de artikelen 14, 15, §§ 2 en 3, artikel 19, §§ 6 en 7, alsmede de
artikelen 23 tot en met 27, 30 tot en met 33, 36 tot en met 41 en 44 tot en met 48;

d)

de Uniforme Regelen CUV, met uitzondering van de artikelen 1, 4, 5 en 7 tot en met 12;

e)

de Uniforme Regelen CUI, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 4, 8 tot en met 15, 17
tot en met 19, 21 en 23 tot en met 25;

f)

de Uniforme Regelen APTU , met uitzondering van de artikelen 1, 3 en 9 tot en met 11,
alsmede de Bijlagen van deze Uniforme Regelen;

g)

de Uniforme Regelen ATMF , met uitzondering van de artikelen 1, 3 en 9.

Wanneer

wijzigingsvoorstellen

overeenkomstig
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tot
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de

Herzieningscommissie worden voorgelegd, kan een derde van de in de Commissie
vertegenwoordigde Staten verlangen dat deze voorstellen ter beslissing aan de Algemene
Vergadering worden voorgelegd.
§5

De Commissie van RID-deskundigen beslist over wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het
Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID).
Wanneer dergelijke voorstellen aan de Commissie van RID-deskundigen worden voorgelegd,
kan een derde van de in de Commissie vertegenwoordigde Staten verlangen dat deze
voorstellen ter beslissing aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.
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§6

De Commissie van technisch deskundigen beslist over wijzigingsvoorstellen met betrekking
tot de Bijlagen van de Uniforme Regelen APTU. Wanneer dergelijke voorstellen aan de
Commissie van technisch deskundigen worden voorgelegd, kan een derde van de in de
Commissie vertegenwoordigde Staten verlangen dat deze voorstellen ter beslissing aan de
Algemene Vergadering worden voorgelegd.
Artikel 34
Besluiten van de Algemene Vergadering

§1

De wijzigingen van het Verdrag waartoe de Algemene Vergadering heeft besloten, worden
door de Secretaris-Generaal ter kennis gebracht aan de Lidstaten.

§2

De wijzigingen van het Verdrag zelf, waartoe de Algemene Vergadering heeft besloten,
treden twaalf maanden na goedkeuring daarvan door twee derde van de Lidstaten in werking
voor alle Lidstaten met uitzondering van die welke, voordat de wijzigingen van kracht
worden, een verklaring hebben afgelegd waarin zij stellen dat zij de genoemde wijzigingen
niet goedkeuren.

§3

De wijzigingen van de Aanhangsels bij het Verdrag waartoe de Algemene Vergadering heeft
besloten, treden twaalf maanden na goedkeuring daarvan door de helft van de Lidstaten die
geen verklaring overeenkomstig artikel 42, § 1, eerste volzin hebben afgelegd, in werking
voor alle Lidstaten met uitzondering van die welke, voordat de wijzigingen in werking treden,
een verklaring hebben afgelegd waarin zij stellen dat zij de genoemde wijzigingen niet
goedkeuren en van die welke een verklaring overeenkomstig artikel 42, § 1, eerste volzin
hebben afgelegd.

§4

De Lidstaten doen de Secretaris-Generaal hun kennisgevingen toekomen inzake de
goedkeuring van de wijzigingen van het Verdrag waartoe de Algemene Vergadering heeft
besloten, alsmede hun verklaringen waarin zij stellen dat zij deze wijzigingen niet
goedkeuren. De Secretaris-Generaal stelt de andere Lidstaten hiervan op de hoogte.

§5

De in de §§ 2 en 3 bedoelde termijn loopt te rekenen van de dag van de kennisgeving van de
Secretaris-Generaal dat aan de voorwaarden voor het in werking treden van de wijzigingen is
voldaan.

§6

De Algemene Vergadering kan op het tijdstip van de aanneming van een wijziging
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aangeven dat deze wijziging van zodanige betekenis is dat elke Lidstaat, die een verklaring
zoals bedoeld in § 2 of § 3 aflegt en die de wijziging binnen de termijn van achttien maanden
te rekenen van de inwerkingtreding daarvan niet goedkeurt, na afloop van deze termijn niet
langer Lidstaat van de Organisatie is.
§7

Wanneer de besluiten van de Algemene Vergadering betrekking hebben op de Aanhangsels
bij het Verdrag, wordt de toepassing van het desbetreffende Aanhangsel volledig geschorst,
vanaf het tijdstip waarop de besluiten in werking treden, voor het verkeer met en tussen de
Lidstaten die zich overeenkomstig § 3 binnen de gestelde termijn tegen de besluiten hebben
verzet. De Secretaris-Generaal geeft de Lidstaten kennis van deze schorsing; de schorsing
eindigt na verloop van een maand, te rekenen van de datum waarop de Secretaris-Generaal de
andere Lidstaten kennis heeft gegeven dat het verzet is ingetrokken.
Artikel 35
Besluiten van de Commissies

§1

De wijzigingen van het Verdrag waartoe de Commissies hebben besloten, worden door de
Secretaris-Generaal ter kennis gebracht aan de Lidstaten.

§2

De wijzigingen van het Verdrag zelf, waartoe de Herzieningscommissie heeft besloten, treden
voor alle Lidstaten in werking op de eerste dag van de twaalfde maand, volgend op de maand
waarin de Secretaris-Generaal deze wijzigingen aan de Lidstaten ter kennis heeft gebracht. De
Lidstaten kunnen binnen vier maanden na de datum van kennisgeving bezwaar aantekenen. In
geval van bezwaar door een kwart van de Lidstaten treedt de wijziging niet in werking. Indien
een Lidstaat binnen vier maanden bezwaar aantekent tegen een besluit van de
Herzieningscommissie en het Verdrag opzegt, wordt de opzegging van kracht op de datum
waarop het genoemde besluit in werking treedt.

§3

De wijzigingen van de Aanhangsels bij het Verdrag, waartoe de Herzieningscommissie heeft
besloten, treden voor alle Lidstaten in werking op de eerste dag van de twaalfde maand,
volgend op de maand waarin de Secretaris-Generaal deze wijzigingen aan de Lidstaten ter
kennis heeft gebracht. De wijzigingen waartoe de Commissie van RID-deskundigen of de
Commissie

van

technisch

deskundigen

heeft

besloten,

treden

voor

alle
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Lidstaten in werking op de eerste dag van de zesde maand, volgend op de maand waarin de
Secretaris-Generaal deze wijzigingen aan de Lidstaten ter kennis heeft gebracht.
§4

De Lidstaten kunnen binnen een termijn van vier maanden, te rekenen van de dag waarop de
in § 3 bedoelde kennisgeving is gedaan, bezwaar aantekenen. In geval van bezwaar door een
kwart van de Lidstaten treedt de wijziging niet in werking. In de Lidstaten die binnen de
gestelde termijn bezwaar hebben aangetekend tegen een besluit, wordt de toepassing van het
desbetreffende Aanhangsel volledig geschorst voor het verkeer met en tussen de Lidstaten
vanaf het tijdstip waarop de besluiten van kracht worden. Evenwel, in geval van bezwaar
tegen de verbindendverklaring van een technische norm of tegen de aanneming van een
uniform technisch voorschrift, worden alleen deze normen of voorschriften geschorst ten
aanzien van het verkeer met en tussen de Lidstaten, te rekenen van het tijdstip waarop de
besluiten van kracht worden; hetzelfde geldt in geval van gedeeltelijk bezwaar.

§5

De Secretaris-Generaal brengt de Lidstaten op de hoogte van de in § 4 bedoelde schorsingen;
zij worden opgeheven na verloop van een termijn van een maand, te rekenen van de dag
waarop de Secretaris-Generaal de overige Lidstaten van de intrekking van een dergelijk
bezwaar kennis heeft gegeven.

§6

Voor de vaststelling van het aantal bezwaren zoals bedoeld in de §§ 2 en 4, wordt geen
rekening gehouden met de Lidstaten die :
a)

geen stemrecht hebben (artikel 14, § 5, artikel 26, § 7 of artikel 40, § 4);

b)

geen lid zijn van de desbetreffende Commissie (artikel 16, § 1, tweede volzin);

c)

een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig artikel 9, § 1 van de Uniforme Regelen
APTU .
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Titel VII
Slotbepalingen
Artikel 36
Depositaris
§1

De Secretaris-Generaal is de depositaris van dit Verdrag. Zijn taken van depositaris zijn die
welke worden vermeld in Deel VII van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het
verdragenrecht.

§2

Wanneer tussen een Lidstaat en de depositaris een geschil rijst met betrekking tot de
vervulling van de taken van de depositaris, brengt de depositaris of de betrokken Lidstaat deze
kwestie onder de aandacht van de Lidstaten of legt hij, in voorkomend geval, deze ter
beslissing voor aan het Comité van Beheer.

Artikel 37
Toetreding tot het Verdrag
§1

De toetreding tot het Verdrag staat open voor iedere Staat op het grondgebied waarvan een
spoorweginfrastructuur wordt geëxploiteerd.

§2

Een Staat die tot het Verdrag wenst toe te treden, richt een verzoek aan de depositaris. De
depositaris doet hiervan mededeling aan de Lidstaten.

§3

Het verzoek is van rechtswege ingewilligd drie maanden na de in § 2 bedoelde mededeling,
tenzij door vijf Lidstaten bij de depositaris bezwaar wordt aangetekend. De depositaris doet
hiervan de verzoekende Staat alsmede de Lidstaten onverwijld mededeling. De toetreding
wordt van kracht op de eerste dag van de derde maand volgend op deze mededeling.

§4

In geval van bezwaar van ten minste vijf Lidstaten binnen de in § 3 bedoelde termijn, wordt
het verzoek tot toetreding voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die daarover een besluit
neemt.
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§5

Behoudens artikel 42, kan elke toetreding tot het Verdrag slechts betrekking hebben op het
Verdrag in de versie die geldt op het tijdstip waarop de toetreding van kracht wordt.
Artikel 38
Toetreding door regionale organisaties voor economische integratie

§1

De toetreding tot het Verdrag staat open voor regionale organisaties voor economische
integratie die zelf de bevoegdheid hebben voor hun leden bindende wetgeving aan te nemen
met betrekking tot de aangelegenheden die in dit Verdrag worden geregeld en waarvan een of
meer Lidstaten lid zijn. De voorwaarden van deze toetreding worden vastgelegd in een
overeenkomst tussen de Organisatie en de regionale organisatie.

§2

De regionale organisatie kan de rechten die haar leden krachtens het Verdrag bezitten,
uitoefenen voorzover deze rechten betrekking hebben op aangelegenheden die onder haar
bevoegdheid vallen. Dit geldt eveneens voor de verplichtingen die ingevolge dit Verdrag op
de Lidstaten rusten, met uitzondering van de in artikel 26 bedoelde financiële verplichtingen.

§3

Met betrekking tot de uitoefening van het in artikel 35, §§ 2 en 4 bedoelde stemrecht en recht
van bezwaar, beschikt de regionale organisatie over een aantal stemmen dat gelijk is aan haar
aantal leden die tevens Lidstaten van de Organisatie zijn. Deze laatste kunnen hun rechten,
met name het stemrecht, slechts uitoefenen voorzover § 2 dit toelaat. Ten aanzien van Titel IV
heeft de regionale organisatie geen stemrecht.

§4

Voor de beëindiging van het lidmaatschap is artikel 41 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 39
Geassocieerde leden

§1

Elke Staat op het grondgebied waarvan een spoorweginfrastructuur wordt geëxploiteerd, kan
geassocieerd lid van de Organisatie worden. Artikel 37, §§ 2 tot en met 5 is van
overeenkomstige toepassing.

§2

Een geassocieerd lid kan slechts met een adviserende stem deelnemen aan de werkzaamheden
van de in artikel 13, § 1, onder a en c tot en met f bedoelde organen.
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Een geassocieerd lid kan niet worden aangewezen als lid van het Comité van Beheer. Een
geassocieerd lid draagt met 0,25 procent van de bijdragen bij aan de uitgaven van de
Organisatie (artikel 26, § 3).
§3

Voor de beëindiging van het geassocieerd lidmaatschap is artikel 41 van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 40
Schorsing van het lidmaatschap

§1

Een Lidstaat kan, zonder het Verdrag op te zeggen, een schorsing van zijn lidmaatschap van
de Organisatie verzoeken, wanneer op zijn grondgebied geen internationaal spoorwegverkeer
meer plaatsvindt en de redenen hiervoor niet aan deze Lidstaat zijn toe te schrijven.

§2

Het Comité van Beheer besluit over een verzoek tot schorsing van het lidmaatschap. Het
verzoek moet uiterlijk drie maanden voor een zitting van het Comité worden ingediend bij de
Secretaris-Generaal.

§3

De schorsing van het lidmaatschap treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende
op de dag waarop de Secretaris-Generaal de Lidstaten kennis heeft gegeven van het besluit
van het Comité van Beheer. De schorsing van het lidmaatschap wordt beëindigd door de
kennisgeving door de Lidstaat van het hervatten van internationaal spoorwegverkeer op zijn
grondgebied. De Secretaris-Generaal geeft hiervan onverwijld kennis aan de andere Lidstaten.

§4

De schorsing van het lidmaatschap heeft tot gevolg dat :
a)

de Lidstaat wordt vrijgesteld van zijn verplichting bij te dragen aan de financiering van
de uitgaven van de Organisatie;

b)

het stemrecht in de organen van de Organisatie wordt geschorst;

c)

het recht van bezwaar ingevolge artikel 34, §§ 2 en 3 en ingevolge artikel 35, §§ 2 en 4
wordt geschorst.
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Artikel 41
Opzegging van het Verdrag
§1

Het Verdrag kan op elk tijdstip worden opgezegd.

§2

Elke Lidstaat die het Verdrag wenst op te zeggen, doet hiervan mededeling aan de depositaris.
De opzegging wordt van kracht op 31 december van het volgende jaar.
Artikel 42
Verklaringen en voorbehouden met betrekking tot het Verdrag

§1

Iedere Lidstaat kan op elk tijdstip verklaren dat hij bepaalde Aanhangsels bij het Verdrag niet
in hun geheel zal toepassen. Bovendien zijn voorbehouden alsook verklaringen dat bepaalde
bepalingen van het Verdrag zelf of van de Aanhangsels daarbij niet worden toegepast, slechts
toegestaan indien in dergelijke voorbehouden en verklaringen uitdrukkelijk wordt voorzien in
de bepalingen zelf.

§2

De voorbehouden of de verklaringen worden gericht aan de depositaris. Zij worden van kracht
op het tijdstip waarop het Verdrag voor de desbetreffende Staat in werking treedt. Elke
verklaring die na deze inwerkingtreding wordt gedaan, wordt van kracht op 31 december van
het jaar volgend op deze verklaring. De depositaris doet hiervan mededeling aan de Lidstaten.
Artikel 43
Opheffing van de Organisatie

§1

De Algemene Vergadering kan besluiten tot opheffing van de Organisatie en van de eventuele
overdracht van haar bevoegdheden aan een andere intergouvernementele organisatie, waarbij
zij voorzover nodig met deze organisatie de voorwaarden van deze overdracht vaststelt.

§2

In geval van opheffing van de Organisatie wordt haar vermogen verdeeld onder de Lidstaten
die gedurende de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar, waarin het besluit
ingevolge § 1 is genomen, zonder onderbreking lid van de Organisatie zijn geweest, een en
ander naar evenredigheid van het percentage waarmee zij deze voorgaande vijf jaar hebben
bijgedragen aan de uitgaven van Organisatie.
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Artikel 44
Overgangsbepaling
In de gevallen bedoeld in artikel 34, § 7, artikel 35, § 4, artikel 41, § 1 en artikel 42, blijft het recht
dat gold op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomsten onderworpen aan de Uniforme
Regelen CIV, de Uniforme Regelen CIM, de Uniforme Regelen CUV of de Uniforme Regelen CUI
van toepassing op bestaande overeenkomsten.
Artikel 45
Teksten van het Verdrag
§1

Het Verdrag is opgesteld in de Duitse, de Engelse en de Franse taal. In geval van verschillen
is de Franse tekst doorslaggevend.

§2

Op voorstel van een van de betrokken Staten publiceert de Organisatie officiële vertalingen
van het Verdrag in andere talen, voorzover een van deze talen een officiële taal is op het
grondgebied van ten minste twee Lidstaten. Deze vertalingen worden verzorgd in
samenwerking met de bevoegde diensten van de betrokken Lidstaten.
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Protocol over de voorrechten en immuniteiten
van de Intergouvernementele organisatie voor het internationale spoorwegvervoer
(OTIF)

Artikel 1
Immuniteit van rechtsmacht, executie en beslag
§1

In het kader van haar officiële werkzaamheden geniet de Organisatie immuniteit van
rechtsmacht en executie behoudens :
a)

voorzover de Organisatie in een bijzonder geval uitdrukkelijk afstand van een dergelijke
immuniteit heeft gedaan;

b)

in geval van een door een derde ingestelde civiele rechtsvordering;

c)

in geval van een eis in reconventie die rechtstreeks verband houdt met een door de
Organisatie in de hoofdzaak aangespannen procedure;

d)

in geval van beslag, bevolen bij rechterlijke beslissing, op de door de Organisatie aan
een van haar personeelsleden verschuldigde wedden, salarissen en andere emolumenten.

§2

De tegoeden en andere vermogensbestanddelen van de Organisatie genieten, ongeacht waar
deze zich bevinden, immuniteit ten aanzien van elke vorm van vordering, verbeurdverklaring,
sekwester en andere vormen van beslag of dwangmaatregel, behalve voorzover deze tijdelijk
vereist zijn ter voorkoming van ongevallen veroorzaakt door motorvoertuigen die toebehoren
aan de Organisatie of die voor haar rekening rijden en de onderzoeken waartoe genoemde
ongevallen aanleiding kunnen geven.
Artikel 2
Bescherming tegen onteigening

Indien een onteigening om redenen van algemeen belang noodzakelijk is, moeten alle geschikte
maatregelen worden genomen teneinde te voorkomen dat de onteigening een belemmering vormt
voor de uitoefening van de werkzaamheden van de Organisatie en moet een voorafgaande,
onmiddellijke en passende schadevergoeding worden betaald.
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Artikel 3
Vrijstelling van belastingen
§1

Iedere Lidstaat stelt de Organisatie, haar vermogen en inkomsten voor de uitoefening van haar
officiële werkzaamheden, vrij van directe belastingen. Wanneer aankopen of diensten van een
aanzienlijk bedrag, die strikt noodzakelijk zijn voor de officiële werkzaamheden van de
Organisatie, door de Organisatie worden verricht of gebruikt en wanneer in de prijs van deze
aankopen of diensten heffingen of rechten zijn begrepen, nemen de Lidstaten, iedere keer als
het mogelijk is, geschikte maatregelen met het oog op de vrijstelling van deze heffingen of
rechten of de terugbetaling daarvan.

§2

Geen enkele vrijstelling wordt verleend ten aanzien van de belastingen en heffingen die
slechts een enkele beloning vormen voor verleende diensten.

§3

De goederen die overeenkomstig § 1 zijn verkregen mogen slechts verkocht, afgestaan of
gebruikt worden onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Lidstaat die de
vrijstellingen heeft verleend.
Artikel 4
Vrijstelling van rechten en heffingen

§1

De goederen die door de Organisatie zijn ingevoerd of uitgevoerd en die noodzakelijk zijn
voor de oefening van haar officiële werkzaamheden, zijn vrijgesteld van alle rechten en
heffingen die geïnd worden bij de invoer of de uitvoer.

§2

Uit hoofde van dit artikel wordt geen enkele vrijstelling verleend ten aanzien van de aankopen
en de invoer van goederen of het verlenen van diensten bestemd voor de persoonlijke
behoeftes van de personeelsleden van de Organisatie.

§3

Artikel 3, § 3 is van overeenkomstige toepassing op de goederen die overeenkomstig § 1 zijn
ingevoerd.
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Artikel 5
Officiële werkzaamheden
De in dit Protocol bedoelde officiële werkzaamheden van de Organisatie zijn de werkzaamheden
die overeenstemmen met

de doelstellingen omschreven in artikel 2 van het Verdrag van de

Organisatie.
Artikel 6
Geldverkeer
De Organisatie kan alle soorten geldmiddelen, deviezen, contant geld of waardepapieren ontvangen
en bezitten. Zij kan daarover vrijelijk beschikken voor elk gebruik zoals voorzien in het Verdrag en
rekeningen aanhouden in elke valuta voorzover nodig voor het nakomen van haar verplichtingen.
Artikel 7
Berichtenverkeer
Voor haar officiële berichtenverkeer en het overbrengen van al haar documenten geniet de
Organisatie een behandeling die niet minder gunstig is dan die welke door iedere Lidstaat aan
andere vergelijkbare internationale organisaties wordt verleend.
Artikel 8
Voorrechten en immuniteiten van de vertegenwoordigers van de Staten
De vertegenwoordigers van de Lidstaten genieten, in de uitoefening van hun functies en tijdens de
duur van hun dienstreizen, op het grondgebied van iedere Lidstaat de volgende voorrechten en
immuniteiten :
a)

immuniteit van rechtsmacht, zelfs na beëindiging van hun opdracht, voor de handelingen, met
inbegrip van hun woorden en geschriften, door hen in de uitoefening van hun functies
verricht; deze immuniteit geldt echter niet in geval van schade ten gevolge van een ongeval
veroorzaakt door een motorvoertuig of ieder ander vervoermiddel toebehorend aan een
vertegenwoordiger van een Lidstaat of door hem bestuurd of in geval van een overtreding van
de verkeersvoorschriften waarbij een dergelijk vervoermiddel betrokken is;
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b)

immuniteit van aanhouding en voorlopige hechtenis, behalve in geval van ontdekking op
heterdaad;

c)

immuniteit van beslag op hun persoonlijke bagage, behalve in geval van ontdekking op
heterdaad;

d)

onschendbaarheid van al hun officiële papieren en documenten;

e)

vrijstelling voor hen zelf en voor hun echtgenoten van elke beperkende maatregel betreffende
de toegang en van alle formaliteiten van vreemdelingenregistratie;

f)

dezelfde faciliteiten met betrekking tot de monetaire of de valutavoorschriften zoals verleend
aan de vertegenwoordigers van buitenlandse Regeringen met een tijdelijke officiële opdracht.
Artikel 9
Voorrechten en immuniteiten van de personeelsleden van de Organisatie

De personeelsleden van de Organisatie genieten, gedurende de uitoefening van hun functies, op het
grondgebied van iedere Lidstaat de volgende voorrechten en immuniteiten :
a)

immuniteit van rechtsmacht voor de handelingen, met inbegrip van hun woorden en
geschriften, verricht in de uitoefening van hun functies en binnen de grenzen van hun
bevoegdheden; deze immuniteit geldt echter niet in geval van schade ten gevolge van een
ongeval veroorzaakt door een motorvoertuig of ieder ander vervoermiddel toebehorend aan
een personeelslid van de Organisatie of door hem bestuurd of in geval van een overtreding
van de verkeersvoorschriften waarbij een dergelijk vervoermiddel betrokken is; de
personeelsleden blijven zelfs na het beëindigen van de dienstbetrekking bij de Organisatie
deze immuniteit genieten;

b)

onschendbaarheid van al hun officiële papieren en documenten;

c)

dezelfde

vrijstellingen

van

maatregelen

die

de

immigratie

beperken

en

de

vreemdelingenregistratie regelen, als die welke in het algemeen worden verleend aan de
personeelsleden van internationale organisaties; hun familieleden die deel uitmaken van hun
huishouden genieten dezelfde faciliteiten;
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d)

vrijstelling van de nationale belasting op het inkomen, onder voorbehoud van de invoering,
ten gunste van de Organisatie, van een interne belastingheffing op de wedden, salarissen en
andere emolumenten betaald door de Organisatie; echter, de Lidstaten hebben de
mogelijkheid met deze wedden, salarissen en emolumenten rekening te houden bij de
berekening van het belastingbedrag dat uit de opbrengsten van andere bronnen wordt geïnd;
de Lidstaten zijn niet gehouden deze fiscale vrijstelling toe te passen op de vergoedingen en
de ouderdoms- en overlevings-/nabestaandenpensioenen die door de Organisatie aan de voormalige
personeelsleden of hun rechthebbenden zijn toegekend;

e)

met betrekking tot de valutavoorschriften, dezelfde voorrechten als die in het algemeen zijn
verleend aan de personeelsleden van internationale organisaties;

f)

in periode van internationale crisis, dezelfde faciliteiten van terugkeer naar het vaderland voor
hen en hun familieleden die deel uitmaken van hun huishouden als die in het algemeen zijn
verleend aan de personeelsleden van internationale organisaties.
Artikel 10
Voorrechten en immuniteiten van de deskundigen

De deskundigen op wie de Organisatie een beroep doet, genieten, wanneer zij functies bij de
Organisatie uitoefenen of opdrachten voor deze uitvoeren, met inbegrip van tijdens de in de
uitoefening van deze functies of in het kader van die opdrachten verrichte reizen, de volgende
voorrechten en immuniteiten, voorzover deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun
functies :
a)

immuniteit van rechtsmacht met betrekking tot de handelingen, met inbegrip van hun
woorden en geschriften, door hen in de uitoefening van hun functies verricht; deze immuniteit
geldt echter niet in geval van schade ten gevolge van een ongeval veroorzaakt door een
motorvoertuig of ieder ander vervoermiddel toebehorend aan een personeelslid van de
Organisatie of door hem bestuurd of in geval van een overtreding van de
verkeersvoorschriften waarbij een dergelijk vervoermiddel betrokken is; de deskundigen
blijven zelfs na het beëindigen van hun functies bij de Organisatie deze immuniteit genieten;

b)

onschendbaarheid van al hun officiële papieren en documenten;

55
c)

de noodzakelijke valutafaciliteiten voor het overmaken van hun bezoldiging;

d)

dezelfde faciliteiten, met betrekking tot hun persoonlijke bagage, als die zijn verleend aan de
vertegenwoordigers van buitenlandse Regeringen met een tijdelijke officiële opdracht.
Artikel 11
Doel van de verleende voorrechten en immuniteiten

§1

De in dit Protocol bedoelde voorrechten en immuniteiten zijn uitsluitend ingesteld teneinde,
onder alle omstandigheden, het onbelemmerd functioneren van de Organisatie en de volledige
onafhankelijkheid van de personen aan wie ze zijn verleend, te verzekeren. De bevoegde
autoriteiten heffen elke immuniteit op in alle gevallen waarin de handhaving het optreden van
de justitie kan belemmeren en waarin zij kan worden opgeheven zonder de verwezenlijking
van het doel waartoe deze is verleend, aan te tasten.

§2

De bevoegde autoriteiten met betrekking tot de doeleinden van § 1 zijn :
a)

de Lidstaten, ten aanzien van hun vertegenwoordigers;

b)

het Comité van Beheer, ten aanzien van de Secretaris-Generaal;

c)

de Secretaris-Generaal, ten aanzien van de andere personeelsleden van de Organisatie
evenals ten aanzien van de deskundigen op wie de Organisatie een beroep doet.
Artikel 12
Voorkoming van misbruik

§1

Geen enkele bepaling van dit Protocol kan afbreuk doen aan het recht van iedere Lidstaat om
in het belang van zijn openbare veiligheid alle dienstige voorzorgsmaatregelen te nemen.

§2

De Organisatie werkt te allen tijde met de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten samen met
de bedoeling een goede rechtsgang te vergemakkelijken, de naleving van de wetten en
voorschriften van de betrokken Lidstaten te verzekeren en elk misbruik te verhinderen
waartoe de in dit Protocol bedoelde voorrechten en immuniteiten aanleiding zouden kunnen
geven.
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Artikel 13
Behandeling van eigen onderdanen
Geen enkele Lidstaat is verplicht de voorrechten en immuniteiten genoemd :
a)

in artikel 8, met uitzondering van onder d,

b)

in artikel 9, met uitzondering van onder a, b en d,

c)

in artikel 10, met uitzondering van onder a en b

te verlenen aan zijn eigen onderdanen of aan de personen die in deze Staat hun permanente
woonplaats hebben.
Artikel 14
Aanvullende overeenkomsten
De Organisatie kan met een of verscheidene Lidstaten aanvullende overeenkomsten sluiten met het
oog op de toepassing van dit Protocol ten aanzien van deze Lidstaat of deze Lidstaten, alsook
andere overeenkomsten met de bedoeling de goede werking van de Organisatie te verzekeren.
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Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst van internationaal
spoorwegvervoer van reizigers
(CIV – Aanhangsel A bij het Verdrag)

Titel I
Algemene bepalingen

Artikel 1
Toepassingsgebied

§1

Deze Uniforme Regelen zijn van toepassing op elke overeenkomst van spoorwegvervoer van
reizigers, onder bezwarende titel of om niet, wanneer de plaats van vertrek en de plaats van
bestemming zijn gelegen in twee verschillende Lidstaten. Dit geldt ongeacht de woonplaats of
zetel en de nationaliteit van de partijen bij de vervoerovereenkomst.

§2

Wanneer een internationaal vervoer dat het onderwerp vormt van een en dezelfde
overeenkomst, in aanvulling op het grensoverschrijdende vervoer per spoor, een binnenlands
vervoer over de weg of over binnenwateren van een Lidstaat omvat, zijn deze Uniforme
Regelen van toepassing.

§3

Wanneer een internationaal vervoer dat het onderwerp vormt van een en dezelfde
overeenkomst, in aanvulling op het vervoer per spoor, een vervoer over zee of een
grensoverschrijdend vervoer over binnenwateren omvat, zijn deze Uniforme Regelen van
toepassing, indien het vervoer over zee of het vervoer over binnenwateren wordt uitgevoerd
over de lijnen die zijn ingeschreven op de in artikel 24, § 1 van het Verdrag bedoelde lijst van
de lijnen.

§4

Deze Uniforme Regelen zijn, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de vervoerder in geval
van dood of letsel van reizigers, eveneens van toepassing op personen die een zending
begeleiden die wordt vervoerd overeenkomstig de Uniforme Regelen betreffende de
overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen (CIM).
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§5

Deze Uniforme Regelen zijn niet van toepassing op het vervoer tussen stations gelegen op het
grondgebied van aangrenzende Staten, wanneer de infrastructuur van deze stations wordt
beheerd door een of meer beheerders van infrastructuur behorend tot een van deze Staten.

§6

Iedere Staat die partij is bij een ander met deze Uniforme Regelen vergelijkbaar verdrag
betreffende het rechtstreekse internationale vervoer per spoor van reizigers kan, bij zijn
verzoek tot toetreding tot het Verdrag, verklaren dat hij deze Uniforme Regelen slechts zal
toepassen op vervoer verricht op een gedeelte van de op zijn grondgebied gelegen
spoorweginfrastructuur. Dit gedeelte van de spoorweginfrastructuur moet nauwkeurig zijn
omschreven en zijn aangesloten op de spoorweginfrastructuur van een Lidstaat. Wanneer een
Staat de bovengenoemde verklaring heeft afgelegd, zijn deze Uniforme Regelen slechts van
toepassing indien :
a) de plaats van vertrek of van bestemming alsmede het vervoertraject, zoals die in de
vervoerovereenkomst

zijn

bepaald,

gelegen

zijn

de

verbinding

op

de

omschreven

spoorweginfrastructuur of
b) de

omschreven

spoorweginfrastructuur

vormt

tussen

de

spoorweginfrastructuur van twee Lidstaten en deze in de vervoerovereenkomst als
vervoertraject voor transitovervoer is overeengekomen.
§7

De Staat die overeenkomstig § 6 een verklaring heeft afgelegd, kan die op elk tijdstip
herroepen door hiervan mededeling te doen aan de depositaris. Deze herroeping wordt van
kracht een maand na de dag waarop de depositaris de Lidstaten hiervan kennis heeft gegeven.
De verklaring verliest haar werking, wanneer het in § 6, eerste volzin bedoelde verdrag voor
die Staat buiten werking treedt.
Artikel 2
Verklaring betreffende de aansprakelijkheid in geval van dood en letsel van reizigers

§1

Iedere Staat kan op elk tijdstip verklaren dat hij alle bepalingen van deze Uniforme Regelen
betreffende de aansprakelijkheid van de vervoerder in geval van dood en letsel van reizigers
niet zal toepassen op slachtoffers van een ongeval op zijn grondgebied, die zijn onderdanen
zijn of hun gewone verblijfplaats hebben in deze Staat.
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§2

De Staat die een verklaring overeenkomstig § 1 heeft afgelegd, kan deze op elk tijdstip
herroepen door hiervan mededeling te doen aan de depositaris. Deze herroeping wordt van
kracht een maand na de dag waarop de depositaris de Lidstaten hiervan kennis heeft gegeven.
Artikel 3
Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Uniforme Regelen wordt verstaan onder :
a)

“vervoerder”, de contractuele vervoerder met wie de reiziger overeenkomstig deze Uniforme
Regelen de vervoerovereenkomst heeft gesloten, of een opvolgende vervoerder, die op grond
van deze overeenkomst aansprakelijk is;

b)

“ondervervoerder”, een vervoerder die niet de vervoerovereenkomst heeft gesloten met de
reiziger, maar aan wie de onder a bedoelde vervoerder de uitvoering van het vervoer per
spoor, geheel of gedeeltelijk, heeft toevertrouwd;

c)

“Algemene vervoervoorwaarden”, de voorwaarden van de vervoerder in de vorm van
algemene voorwaarden of van in iedere Lidstaat rechtens geldende tarieven die door het
sluiten van de vervoerovereenkomst onderdeel daarvan zijn geworden;

d)

“voertuig”, motorvoertuig of aanhangwagen die ter gelegenheid van vervoer van reizigers
wordt vervoerd.
Artikel 4
Afwijkingen

§1

De Lidstaten kunnen overeenkomsten sluiten waarin van deze Uniforme Regelen wordt
afgeweken voor vervoer dat uitsluitend wordt verricht tussen twee stations gelegen aan
weerszijden van de grens, wanneer zich tussen deze stations en de grens geen ander station
bevindt.

§2

Voor vervoer tussen twee Lidstaten via een Staat die geen Lidstaat is, kunnen de betrokken
Staten overeenkomsten sluiten die van deze Uniforme Regelen afwijken.
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§3

Behoudens andere volkenrechtelijke bepalingen, kunnen twee of meer Lidstaten onderling de
voorwaarden vaststellen waaronder de vervoerders in het verkeer tussen deze Staten verplicht
zijn reizigers, bagage, dieren en voertuigen te vervoeren.

§4

De in de §§ 1 tot en met 3 bedoelde overeenkomsten, alsmede hun inwerkingtreding worden
medegedeeld

aan

de

Intergouvernementele

organisatie

voor

het

internationale

spoorwegvervoer. De Secretaris-Generaal van de Organisatie stelt de Lidstaten en de
belanghebbende ondernemingen hiervan op de hoogte.
Artikel 5
Dwingend recht
Voorzover deze Uniforme Regelen het niet uitdrukkelijk toelaten, is elk beding dat middellijk of
onmiddellijk afwijkt van deze Uniforme Regelen nietig en zonder rechtsgevolgen. De nietigheid
van dergelijke bedingen heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen van de
vervoerovereenkomst tot gevolg. Niettemin kan een vervoerder een zwaardere aansprakelijkheid en
zwaardere verplichtingen op zich nemen dan die welke in deze Uniforme Regelen zijn bepaald.

Titel II
Sluiting en uitvoering van de vervoerovereenkomst
Artikel 6
Vervoerovereenkomst
§1

Op grond van de vervoerovereenkomst is de vervoerder verplicht de reiziger alsmede, in
voorkomend geval, bagage en voertuigen te vervoeren naar de plaats van bestemming en de
bagage en de voertuigen af te leveren op de plaats van bestemming.

§2

De vervoerovereenkomst moet worden vastgelegd in een of meer vervoerbewijzen die aan de
reiziger

worden

overhandigd.

Onverminderd

artikel

9

tast

het

ontbreken,

de
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onregelmatigheid of het verlies van het vervoerbewijs noch het bestaan, noch de geldigheid
van de overeenkomst aan, die onderworpen blijft aan deze Uniforme Regelen.
§3

Het vervoerbewijs levert volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van het sluiten en de
inhoud van de vervoerovereenkomst.
Artikel 7
Vervoerbewijs

§1

De Algemene vervoervoorwaarden bepalen de vorm en de inhoud van de vervoerbewijzen,
alsmede de taal waarin en de lettertekens waarmee zij moeten worden gedrukt en ingevuld.

§2

Op het vervoerbewijs moet ten minste worden vermeld :
a)

de vervoerder of de vervoerders;

b)

de aanduiding dat het vervoer, ongeacht enig andersluidend beding, is onderworpen aan
deze Uniforme Regelen; zulks kan geschieden door vermelding van de afkorting CIV;

c)

elke andere aanduiding die noodzakelijk is om het sluiten en de inhoud van de
vervoerovereenkomst te bewijzen en de reiziger in staat te stellen de rechten die uit de
vervoerovereenkomst voortvloeien, te doen gelden.

§3

De reiziger moet er zich bij het in ontvangst nemen van het vervoerbewijs van overtuigen, dat
dit met zijn aanwijzingen overeenstemt.

§4

Het vervoerbewijs is overdraagbaar, indien het niet op naam is gesteld en de reis nog niet is
aangevangen.

§5

Het vervoerbewijs kan ook worden opgesteld in de vorm van elektronische registratie van
gegevens, die kunnen worden omgezet in leesbare lettertekens. De voor de registratie en
verwerking van de gegevens gebruikte procedures moeten uit functioneel oogpunt
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gelijkwaardig zijn, in het bijzonder wat betreft de bewijskracht van het vervoerbewijs, dat
door deze elektronische gegevens wordt gevormd.
Artikel 8
Betaling en terugbetaling van de vervoerprijs
§1

Tenzij tussen de reiziger en de vervoerder anders is overeengekomen, moet de vervoerprijs
vooraf worden betaald.

§2

De Algemene vervoervoorwaarden bepalen onder welke voorwaarden een terugbetaling van
de vervoerprijs plaatsvindt.
Artikel 9
Recht op vervoer. Uitsluiting van vervoer

§1

De reiziger moet vanaf het begin van de reis voorzien zijn van een geldig vervoerbewijs en dit
bij een controle van de vervoerbewijzen tonen. De Algemene vervoervoorwaarden kunnen
bepalen :
a)

dat een reiziger die geen geldig vervoerbewijs toont, boven de vervoerprijs een toeslag
moet betalen.

b)

dat een reiziger die weigert onmiddellijk de vervoerprijs of de toeslag te betalen, van het
vervoer kan worden uitgesloten;

c)

§2

of en onder welke voorwaarden een terugbetaling van de toeslag plaatsvindt.

De Algemene vervoervoorwaarden kunnen bepalen dat reizigers die :
a)

een gevaar vormen voor de veiligheid en de goede bedrijfsgang of voor de veiligheid
van andere reizigers,
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b)

andere reizigers op onaanvaardbare wijze lastig vallen,

van het vervoer zijn uitgesloten of onderweg van het vervoer kunnen worden uitgesloten en
dat deze personen geen recht hebben op terugbetaling van de vervoerprijs, noch van de prijs
die ze hebben betaald voor het vervoer van hun bagage.
Artikel 10
Naleving van overheidsvoorschriften
De reiziger moet de voorschriften van de douane of andere overheidsinstanties naleven.
Artikel 11
Uitvallen en vertraging van een trein. Missen van een aansluiting
De vervoerder moet eventueel op het vervoerbewijs vermelden dat de trein is uitgevallen of de
aansluiting is gemist.

Titel III
Vervoer van handbagage, dieren, bagage en voertuigen

Hoofdstuk I
Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 12
Toegelaten voorwerpen en dieren
§1

De reiziger mag, overeenkomstig de Algemene vervoervoorwaarden, makkelijk draagbare
voorwerpen (handbagage) alsook levende dieren meenemen. Bovendien mag de reiziger
voorwerpen van grote omvang meenemen, overeenkomstig de bijzondere bepalingen in de
Algemene vervoervoorwaarden. Voorwerpen of dieren die voor de reizigers hinderlijk kunnen
zijn of schade kunnen veroorzaken, zijn van het vervoer uitgesloten.
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§2

De reiziger kan, overeenkomstig de Algemene vervoervoorwaarden, voorwerpen en dieren als
bagage verzenden.

§3

De vervoerder kan, overeenkomstig de bijzondere bepalingen in de Algemene
vervoervoorwaarden, het vervoer van voertuigen toelaten ter gelegenheid van het vervoer van
reizigers.

§4

Het vervoer van gevaarlijke goederen als handbagage, bagage in of op voertuigen die
overeenkomstig deze Titel per spoor worden vervoerd, moet in overeenstemming zijn
met het Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke
goederen (RID).
Artikel 13
Onderzoek

§1

De vervoerder heeft bij een ernstig vermoeden van overtreding van de vervoervoorwaarden
het recht te onderzoeken of de vervoerde voorwerpen (handbagage, bagage, voertuigen met
inbegrip van hun lading) en dieren voldoen aan de vervoervoorwaarden, wanneer de wetten
en voorschriften van de Staat waar het onderzoek moet plaatsvinden zulks niet verbieden. De
reiziger moet worden verzocht bij het onderzoek aanwezig te zijn. Indien hij zich niet meldt
of niet kan worden bereikt, moet de vervoerder een beroep doen op twee onafhankelijke
getuigen.

§2

Wanneer wordt vastgesteld dat de vervoervoorwaarden niet zijn nageleefd, kan de vervoerder
van de reiziger betaling verlangen van de kosten die in verband met het onderzoek zijn
gemaakt.
Artikel 14
Naleving van overheidsvoorschriften

De reiziger moet tijdens zijn vervoer de voorschriften van de douane of andere overheidsinstanties
met betrekking tot het vervoer van voorwerpen (handbagage, bagage, voertuigen met inbegrip van
hun lading) en dieren, ter gelegenheid van zijn vervoer, naleven. Tenzij in de wetten en
voorschriften van de desbetreffende Staat anders wordt bepaald, moet de reiziger bij het onderzoek
van deze voorwerpen aanwezig zijn.
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Hoofdstuk II
Handbagage en dieren
Artikel 15
Toezicht
De reiziger moet toezicht uitoefenen op de handbagage en de dieren die hij meeneemt.
Hoofdstuk III
Bagage
Artikel 16
Aanbieding ten vervoer van bagage
§1

De contractuele verplichtingen met betrekking tot het vervoer van bagage moeten worden
vastgelegd in een bagagebewijs dat aan de reiziger wordt overhandigd.

§2

Onverminderd artikel 22 tast het ontbreken, de onregelmatigheid of het verlies van het
bagagebewijs noch het bestaan, noch de geldigheid aan van bedingen met betrekking tot het
vervoer van bagage, die onderworpen blijven aan deze Uniforme Regelen.

§3

Het bagagebewijs levert volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van de inschrijving van de
bagage en van de voorwaarden van het vervoer ervan.

§4

Behoudens tegenbewijs wordt vermoed dat bij de inontvangstneming door de vervoerder de
bagage in uiterlijk goede staat was en dat het aantal en de massa van de colli overeenkwamen
met de vermelding op het bagagebewijs.
Artikel 17
Bagagebewijs

§1

De Algemene vervoervoorwaarden bepalen de vorm en de inhoud van het bagagebewijs,
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alsmede de taal waarin en de lettertekens waarmee het moet worden gedrukt en ingevuld.
Artikel 7, § 5 is van overeenkomstige toepassing.
§2

Op het bagagebewijs moet ten minste worden vermeld :
a)

de vervoerder of de vervoerders;

b)

de aanduiding dat het vervoer, ongeacht enig andersluidend beding, is onderworpen aan
deze Uniforme Regelen; zulks kan geschieden door vermelding van de afkorting CIV;

c)

elke andere aanduiding die noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen met
betrekking tot het vervoer van de bagage te bewijzen en de reiziger in staat te stellen de
rechten die uit de vervoerovereenkomst voortvloeien, te doen gelden.

§3

De reiziger moet er zich bij het in ontvangst nemen van het bagagebewijs van overtuigen, dat
dit met zijn aanwijzingen overeenstemt.
Artikel 18
Inschrijving en vervoer

§1

Behoudens in de Algemene vervoervoorwaarden bepaalde uitzonderingen, wordt bagage
slechts ingeschreven op vertoon van een vervoerbewijs dat ten minste geldig is tot de plaats
van bestemming van de bagage. De inschrijving geschiedt overigens volgens de op de plaats
van verzending geldende voorschriften.

§2

Wanneer de Algemene vervoervoorwaarden bepalen dat bagage ten vervoer mag worden
toegelaten zonder vertoon van een vervoerbewijs, zijn de bepalingen van deze Uniforme
Regelen betreffende de rechten en verplichtingen van de reiziger met betrekking tot zijn
bagage van overeenkomstige toepassing op de afzender van de bagage.

§3

De vervoerder kan de bagage met een andere trein of met een ander vervoermiddel en over
een ander vervoertraject vervoeren dan die welke door de reiziger worden gebruikt.
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Artikel 19
Betaling van de prijs voor het vervoer van bagage
Tenzij tussen de reiziger en de vervoerder anders is overeengekomen, moet de prijs voor het
vervoer van bagage worden betaald bij de inschrijving.
Artikel 20
Merken van de bagage
De reiziger moet op een goed zichtbare plaats op ieder collo een houdbare en duidelijke aanduiding
plaatsen van :
a)

zijn naam en zijn adres;

b)

de plaats van bestemming.
Artikel 21
Recht om over de bagage te beschikken

§1

Indien de omstandigheden dit toestaan en de voorschriften van de douane of van andere
overheidsinstanties zich daartegen niet verzetten, kan de reiziger om de teruggave van de
bagage verzoeken op de plaats van verzending tegen afgifte van het bagagebewijs en,
wanneer de Algemene vervoervoorwaarden zulks bepalen, op vertoon van het vervoerbewijs.

§2

In de Algemene vervoervoorwaarden kunnen andere bepalingen zijn opgenomen betreffende
het recht om over de bagage te beschikken, in het bijzonder het wijzigen van de plaats van
bestemming en de eventuele hieruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de reiziger.
Artikel 22
Aflevering

§1

De aflevering van bagage geschiedt tegen afgifte van het bagagebewijs en eventueel tegen
betaling van de op de zending drukkende kosten. De vervoerder heeft het recht doch niet de
verplichting te onderzoeken of de houder van het bagagebewijs bevoegd is tot
inontvangstneming.
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§2

Met de aflevering aan de houder van het bagagebewijs worden, wanneer zulks
overeenkomstig de op de plaats van aflevering geldende voorschriften geschiedt,
gelijkgesteld :
a)

de afgifte van de bagage aan de douane of belastinginstanties in hun expeditie- of
opslagruimten, wanneer die zich niet onder de hoede van de vervoerder bevinden;

b)
§3

het toevertrouwen van levende dieren aan een derde.

De houder van het bagagebewijs kan op de plaats van bestemming om de aflevering van de
bagage verzoeken zodra de overeengekomen tijd alsook, eventueel, de benodigde tijd voor de
afhandeling door de douane of andere overheidsinstanties is verstreken.

§4

Wordt het bagagebewijs niet afgegeven, dan is de vervoerder slechts gehouden de bagage af
te leveren aan degene die zijn recht daarop bewijst; bij onvoldoende bewijs kan de vervoerder
een zekerheid verlangen.

§5

De bagage wordt afgeleverd op de plaats van bestemming waarvoor zij is ingeschreven.

§6

De houder van het bagagebewijs aan wie de bagage niet is afgeleverd, kan verlangen dat de
dag en het uur waarop hij overeenkomstig § 3 om de aflevering heeft verzocht op het
bagagebewijs worden vermeld.

§7

De rechthebbende kan de inontvangstneming van de bagage weigeren, indien de vervoerder
geen gevolg geeft aan zijn verzoek over te gaan tot onderzoek van de bagage teneinde een
beweerde schade vast te stellen.

§8

Overigens vindt de aflevering van de bagage plaats overeenkomstig de op de plaats van
bestemming geldende voorschriften.
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Hoofdstuk IV
Voertuigen
Artikel 23
Vervoervoorwaarden
De bijzondere bepalingen voor het vervoer van voertuigen in de Algemene vervoervoorwaarden
regelen met name de voorwaarden voor de toelating tot het vervoer, de inschrijving, de belading en
het vervoer, het lossen en de aflevering, alsook de verplichtingen van de reiziger.
Artikel 24
Vervoerbewijs
§1

De contractuele verplichtingen met betrekking tot het vervoer van voertuigen moeten worden
vastgelegd in een vervoerbewijs dat aan de reiziger wordt overhandigd. Dit vervoerbewijs kan
deel uitmaken van het vervoerbewijs van de reiziger.

§2

De

bijzondere

bepalingen

voor

het

vervoer

van

voertuigen

in

de

Algemene

vervoervoorwaarden regelen de vorm en de inhoud van het vervoerbewijs, alsmede de taal
waarin en de lettertekens waarmee het moet worden gedrukt en ingevuld. Artikel 7, § 5 is van
overeenkomstige toepassing.
§3

Op het vervoerbewijs moet ten minste worden vermeld :
a)

de vervoerder of de vervoerders;

b)

de aanduiding dat het vervoer, ongeacht enig andersluidend beding, is onderworpen aan
deze Uniforme Regelen ; zulks kan geschieden door vermelding van de afkorting CIV;

c)

elke andere aanduiding die noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen met
betrekking tot het vervoer van voertuigen te bewijzen en de reiziger in staat te stellen de
rechten die uit de vervoerovereenkomst voortvloeien, te doen gelden.
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§4

De reiziger moet zich bij het in ontvangst nemen van het vervoerbewijs ervan overtuigen, dat
dit met zijn aanwijzingen overeenstemt.
Artikel 25
Toepasselijk recht

Behoudens de bepalingen van dit hoofdstuk zijn de bepalingen van Hoofdstuk III betreffende het
vervoer van bagage van toepassing op voertuigen.
Titel IV
Aansprakelijkheid van de vervoerder
Hoofdstuk I
Aansprakelijkheid in geval van dood en letsel van reizigers
Artikel 26
Aansprakelijkheidsgronden
§1

De vervoerder is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van dood, verwonding of elk ander
lichamelijk of geestelijk letsel van de reiziger, veroorzaakt door een ongeval dat in verband
met de uitoefening van het spoorwegbedrijf aan de reiziger is overkomen tijdens zijn verblijf
in de spoorwegvoertuigen of bij het in- of uitstappen, ongeacht welke spoorweginfrastructuur
wordt gebruikt.

§2

De vervoerder is van deze aansprakelijkheid ontheven :
a)

indien het ongeval is veroorzaakt door omstandigheden buiten de uitoefening van het
spoorwegbedrijf, die de vervoerder, ondanks de zorgvuldigheid vereist in de
omstandigheden van het geval, niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon
verhinderen;

b)

voorzover het ongeval te wijten is aan schuld van de reiziger;
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c)

indien het ongeval te wijten is aan het gedrag van een derde, dat de vervoerder, ondanks
de zorgvuldigheid vereist in de omstandigheden van het geval, niet kon vermijden en
waarvan hij de gevolgen niet kon verhinderen; een andere onderneming die dezelfde
spoorweginfrastructuur gebruikt, wordt niet aangemerkt als een derde; het recht van
regres wordt niet aangetast.

§3

Indien het ongeval te wijten is aan het gedrag van een derde en indien desondanks de
vervoerder niet geheel van zijn aansprakelijkheid is ontheven overeenkomstig § 2, onder c, is
hij voor het geheel aansprakelijk binnen de grenzen van deze Uniforme Regelen
onverminderd zijn eventueel regres op de derde.

§4

Deze Uniforme Regelen laten de eventuele aansprakelijkheid van de vervoerder in de niet in §
1 bedoelde gevallen onverlet.

§5

Wanneer een vervoer dat het onderwerp vormt van een en dezelfde vervoerovereenkomst
door opeenvolgende vervoerders wordt verricht, is in geval van dood en letsel van reizigers
die vervoerder aansprakelijk, die volgens de vervoerovereenkomst verplicht is tot het
uitvoeren van het vervoer gedurende welke het ongeval zich heeft voortgedaan. Wanneer het
vervoer niet is verricht door de vervoerder maar door een ondervervoerder, zijn beide
vervoerders overeenkomstig deze Uniforme Regelen hoofdelijk aansprakelijk.
Artikel 27
Schadevergoeding in geval van dood

§1

In geval van dood van de reiziger omvat de schadevergoeding :
a) de ten gevolge van het overlijden noodzakelijke kosten, met name die van het vervoer van
het stoffelijk overschot en de lijkbezorging;
b) indien de dood niet onmiddellijk is ingetreden, de in artikel 28 bedoelde
schadevergoeding.

§2

Indien door de dood van de reiziger andere personen, jegens wie hij een wettelijke
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onderhoudsplicht had of in de toekomst gehad zou hebben, hun onderhoud verliezen, moeten
ook dezen voor dit verlies schadeloos gesteld worden. De vordering tot schadevergoeding van
personen, van wie de reiziger zonder wettelijke verplichting het onderhoud verzorgde, blijft
onderworpen aan het nationale recht.
Artikel 28
Schadevergoeding in geval van letsel
In geval van verwonding of elk ander lichamelijk of geestelijk letsel van de reiziger omvat de
schadevergoeding :
a)

de noodzakelijk kosten, met name die van behandeling en vervoer;

b)

het

vermogensnadeel

dat

de

reiziger

lijdt

door

een

gehele

of

gedeeltelijke

arbeidsongeschiktheid of door een toename van zijn behoeften.
Artikel 29
Vergoeding van andere personenschade
Het nationale recht bepaalt of en in welke mate de vervoerder andere dan de in de artikelen 27 en 28
bedoelde personenschade moet vergoeden.
Artikel 30
Wijze en hoogte van de schadevergoeding in geval van dood of letsel
§1

De in de artikelen 27, § 2 en 28 onder b bedoelde schadevergoeding moet als gekapitaliseerde
som worden uitgekeerd. Indien evenwel het nationale recht de toekenning van een periodieke
uitkering toelaat, wordt de vergoeding op deze wijze uitgekeerd, wanneer de gewonde reiziger
of de in artikel 27, § 2 bedoelde rechthebbenden zulks verlangen.

§2

De hoogte van de krachtens § 1 toe te kennen schadevergoeding wordt bepaald volgens het
nationale recht. Bij de toepassing van deze Uniforme Regelen geldt evenwel per reiziger een
maximumbedrag van 175000 rekeneenheden in een gekapitaliseerde som of in een met deze
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som overeenstemmende jaarlijkse uitkering, voorzover in het nationale recht een lager
maximumbedrag is bepaald.
Artikel 31
Andere vervoermiddelen
§1

Behoudens § 2 zijn de bepalingen betreffende de aansprakelijkheid in geval van dood en letsel
van reizigers niet van toepassing op schade die is ontstaan tijdens het vervoer dat
overeenkomstig de vervoerovereenkomst geen spoorwegvervoer was.

§2

Wanneer evenwel spoorwegvoertuigen per veerboot worden vervoerd, zijn de bepalingen
betreffende de aansprakelijkheid in geval van dood en letsel van reizigers van toepassing op
de in artikel 26, § 1 en artikel 33, § 1 bedoelde schade veroorzaakt door een ongeval in
verband met de uitoefening van het spoorwegbedrijf dat aan de reiziger is overkomen tijdens
zijn verblijf in die voertuigen of bij het in- of uitstappen.

§3

Wanneer de uitoefening van het spoorwegbedrijf ten gevolge van buitengewone
omstandigheden tijdelijk wordt onderbroken en de reizigers met een ander vervoermiddel
worden vervoerd, is de vervoerder krachtens deze Uniforme Regelen aansprakelijk.
Hoofdstuk II
Aansprakelijkheid in geval van niet-nakoming van de dienstregeling
Artikel 32
Aansprakelijkheid in geval van uitvallen, vertraging van een trein of gemiste aansluiting

§1

De vervoerder is jegens de reiziger aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat
door het uitvallen, door de vertraging van een trein of door het missen van een aansluiting de
reis niet op dezelfde dag kan worden voortgezet, of dat de voortzetting hiervan als gevolg van
de gegeven omstandigheden niet in redelijkheid kan worden verlangd. De schadevergoeding
omvat de redelijke kosten voor overnachting en voor het waarschuwen van personen die de
reiziger verwachten.
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§2

De vervoerder is van deze aansprakelijkheid ontheven, wanneer het uitvallen, de vertraging of
het missen van een aansluiting te wijten is aan een van de volgende oorzaken :
a)

omstandigheden buiten de uitoefening van het spoorwegbedrijf, die de vervoerder
ondanks de zorgvuldigheid vereist in de omstandigheden van het geval niet kon
vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon verhinderen;

b)

schuld van de reiziger of;

c)

het gedrag van een derde, dat de vervoerder, ondanks de zorgvuldigheid vereist in de
omstandigheden van het geval, niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon
verhinderen; een andere onderneming die dezelfde spoorweginfrastructuur gebruikt,
wordt niet aangemerkt als een derde; het recht van regres wordt niet aangetast.

§3

Het nationale recht bepaalt of en in welke mate de vervoerder andere dan de in § 1 bedoelde
schade moet vergoeden. Deze bepaling laat artikel 44 onverlet.
Hoofdstuk III
Aansprakelijkheid voor handbagage, dieren, bagage en voertuigen
Afdeling 1
Handbagage en dieren
Artikel 33
Aansprakelijkheid

§1

In geval van dood en letsel van reizigers is de vervoerder bovendien aansprakelijk voor de
schade ten gevolge van het gehele of gedeeltelijke verlies of van beschadiging van
voorwerpen die de reiziger bij zich droeg of als handbagage bij zich had; dit geldt eveneens
voor de dieren die de reiziger meegenomen had. Artikel 26 is van overeenkomstige
toepassing.

§2

Overigens is de vervoerder slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gehele of
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gedeeltelijke verlies van voorwerpen, handbagage of dieren, waarover de reiziger
overeenkomstig artikel 15 verplicht is toezicht uit te oefenen, indien deze schade wordt
veroorzaakt door schuld van de vervoerder. De overige artikelen van Titel IV, met
uitzondering van artikel 51, en Titel VI zijn in dit geval niet van toepassing.
Artikel 34
Beperking van schadevergoeding in geval van verlies of beschadiging van voorwerpen
Wanneer de vervoerder krachtens artikel 33, § 1 aansprakelijk is, moet hij de schade vergoeden tot
ten hoogste 1400 rekeneenheden per reiziger.
Artikel 35
Ontheffing van aansprakelijkheid
De vervoerder is jegens de reiziger niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het feit dat de
reiziger de voorschriften van de douane of van andere overheidsinstanties niet heeft nageleefd.

Afdeling 2
Bagage
Artikel 36
Aansprakelijkheidsgronden
§1

De vervoerder is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van geheel of gedeeltelijk verlies
of beschadiging van de bagage vanaf de aanneming ten vervoer tot aan de aflevering, alsmede
ten gevolge van de vertraging in de aflevering.

§2

De vervoerder is van deze aansprakelijkheid ontheven voorzover het verlies, de beschadiging
of de vertraging in de aflevering is veroorzaakt door schuld van de reiziger, door een opdracht
van de reiziger die niet het gevolg is van de schuld van de vervoerder, door eigen gebrek van
de bagage of door omstandigheden die de vervoerder niet kon vermijden en waarvan hij de
gevolgen niet kon verhinderen.
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§3

De vervoerder is van deze aansprakelijkheid ontheven, voorzover het verlies of de
beschadiging een gevolg is van de bijzondere risico’s, verbonden aan een of meer van de
volgende feiten :
a)

het ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking;

b)

de bijzondere aard van de bagage;

c)

de inschrijving van voorwerpen als bagage, die van het vervoer zijn uitgesloten.
Artikel 37
Bewijslast

§1

Het bewijs dat het verlies, de beschadiging of de vertraging in de aflevering door een van de
in artikel 36, § 2 genoemde feiten is veroorzaakt, rust op de vervoerder.

§2

Wanneer de vervoerder bewijst dat het verlies of de beschadiging, gelet op de
omstandigheden van het geval, kan zijn ontstaan uit een of meer van de in artikel 36, § 3
genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed dat het verlies of de beschadiging daardoor is
veroorzaakt. De rechthebbende heeft evenwel het recht te bewijzen dat de schade geheel of
gedeeltelijk niet door een van deze risico’s is veroorzaakt.
Artikel 38
Opvolgende vervoerders

Wanneer een vervoer dat het onderwerp vormt van één en dezelfde vervoerovereenkomst, door
meer opvolgende vervoerders wordt verricht, treedt iedere vervoerder door het overnemen van de
bagage met het bagagebewijs of door het overnemen van het voertuig met het vervoerbewijs, met
betrekking tot het vervoer van de bagage of van de voertuigen, toe tot de vervoerovereenkomst
overeenkomstig de bepalingen van het bagagebewijs of het vervoerbewijs en neemt hij de daaruit
voortvloeiende verplichtingen op zich. In dit geval is iedere vervoerder aansprakelijk voor de
uitvoering van het vervoer op het gehele vervoertraject tot aan de aflevering.
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Artikel 39
Ondervervoerder
§1

Wanneer de vervoerder de uitvoering van het vervoer geheel of gedeeltelijk heeft
toevertrouwd aan een ondervervoerder, al dan niet op grond van een aan hem in de
vervoerovereenkomst toegekende bevoegdheid, blijft de vervoerder niettemin aansprakelijk
voor het volledige vervoer.

§2

Alle bepalingen van deze Uniforme Regelen die betrekking hebben op de aansprakelijkheid
van de vervoerder zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de ondervervoerder
met betrekking tot het door hem verrichte vervoer. Wanneer een vordering wordt ingesteld
tegen zijn ondergeschikten en andere personen van wier diensten de ondervervoerder gebruik
maakt bij de uitvoering van het vervoer, zijn de artikelen 48 en 52 van toepassing.

§3

Een bijzondere overeenkomst waarin de vervoerder verplichtingen op zich neemt die niet op
hem rusten krachtens deze Uniforme Regelen of waarin hij afziet van rechten die hem
ingevolge deze Uniforme Regelen zijn toegekend, is niet bindend voor de ondervervoerder die
hiermee niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Ongeacht of de ondervervoerder
deze overeenkomst al dan niet heeft aanvaard, blijft de vervoerder niettemin gebonden aan de
uit deze bijzondere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of afstand van rechten.

§4

Wanneer en voorzover de vervoerder en de ondervervoerder aansprakelijk zijn, zijn zij
hoofdelijk aansprakelijk.

§5

Het totale bedrag van de schadevergoeding verschuldigd door de vervoerder, de
ondervervoerder alsmede door hun ondergeschikten en andere personen van wier diensten zij
gebruik maken bij de uitvoering van het vervoer is niet hoger dan de in de deze Uniforme
Regelen voorgeschreven maximumbedragen.

§6

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijke regresrechten tussen de vervoerder en de
ondervervoerder.
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Artikel 40
Vermoeden van verlies
§1

De rechthebbende kan zonder nader bewijs een collo als verloren beschouwen, wanneer het
niet binnen 14 dagen na het overeenkomstig artikel 22, § 3 gedane verzoek tot aflevering aan
hem is afgeleverd of te zijner beschikking is gesteld.

§2

Indien een als verloren beschouwd collo binnen een jaar na het verzoek tot aflevering wordt
teruggevonden, moet de vervoerder daarvan kennis geven aan de rechthebbende, wanneer zijn
adres bekend is of kan worden achterhaald.

§3

Binnen dertig dagen na ontvangst van de in § 2 bedoelde kennisgeving kan de rechthebbende
verzoeken dat het collo aan hem wordt afgeleverd. In dit geval moet hij de kosten voor het
vervoer van het collo van de plaats van verzending tot de plaats van aflevering betalen en de
ontvangen schadevergoeding terugbetalen, onder aftrek, in voorkomend geval, van de kosten
die in deze schadevergoeding begrepen zouden zijn geweest. Hij behoudt niettemin zijn in
artikel 43 bedoelde rechten op schadevergoeding voor vertraging in de aflevering.

§4

Indien het teruggevonden collo niet binnen de in § 3 bedoelde termijn is opgeëist of indien het
collo meer dan een jaar na het verzoek tot aflevering wordt teruggevonden, beschikt de
vervoerder daarover overeenkomstig de wetten en voorschriften die gelden op de plaats waar
het collo zich bevindt.
Artikel 41
Schadevergoeding in geval van verlies

§1

In geval van geheel of gedeeltelijk verlies van bagage moet de vervoerder, met uitsluiting van
elke andere schadevergoeding, betalen :
a)

indien de omvang van de schade is bewezen, een aan dit bedrag gelijke
schadevergoeding, die echter niet meer kan bedragen dan 80 rekeneenheden per
ontbrekend kilogram brutomassa of 1200 rekeneenheden per collo ;

b)

indien de omvang van de schade niet is bewezen, een vaste schadevergoeding van
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20 rekeneenheden per ontbrekend kilogram brutomassa of 300 rekeneenheden per collo.
De wijze van vergoeding, per ontbrekend kilogram of per collo, wordt in de Algemene
vervoervoorwaarden geregeld.
§2

De vervoerder moet bovendien de vervoerprijs van de bagage en de overige ter zake van het
vervoer van het verloren collo betaalde bedragen, alsook de reeds betaalde douanerechten en
accijnzen terugbetalen.
Artikel 42
Schadevergoeding in geval van beschadiging

§1

In geval van beschadiging van bagage moet de vervoerder, met uitsluiting van elke andere
schadevergoeding, een schadevergoeding betalen gelijk aan de waardevermindering van de
bagage.

§2

De schadevergoeding bedraagt niet meer dan :
a)

indien de gehele bagage door de beschadiging in waarde is verminderd, het in geval van
geheel verlies te betalen bedrag;

b)

indien slechts een gedeelte van de bagage door de beschadiging in waarde is
verminderd, het in geval van verlies van het in waarde verminderde gedeelte te betalen
bedrag.
Artikel 43
Schadevergoeding in geval van vertraging in de aflevering

§1

In geval van vertraging in de aflevering van de bagage moet de vervoerder voor elk
ondeelbaar tijdvak van 24 uur te rekenen vanaf het verzoek tot aflevering, doch met een
maximum van 14 dagen, betalen :
a)

indien de rechthebbende bewijst dat daardoor een schade, met inbegrip van een
beschadiging, is ontstaan, een aan de omvang van de schade gelijke schadevergoeding
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tot ten hoogste 0,80 rekeneenheid per kilogram brutomassa of 14 rekeneenheden per
collo van de met vertraging afgeleverde bagage;
b)

indien de rechthebbende niet bewijst dat daardoor een schade is ontstaan, een vaste
schadevergoeding van 0,14 rekeneenheid per kilogram bruto-massa of 2,80
rekeneenheden per collo van de met vertraging afgeleverde bagage.

De wijze van vergoeding, per kilogram of per collo, wordt in de Algemene
vervoervoorwaarden geregeld.
§2

In geval van geheel verlies van de bagage komt de in § 1 bedoelde schadevergoeding niet
bovenop die bedoeld in artikel 41.

§3

In geval van gedeeltelijk verlies van de bagage wordt de in § 1 bedoelde schadevergoeding
voor het niet verloren gedeelte betaald.

§4

In geval van beschadiging van de bagage die niet het gevolg is van de vertraging in de
aflevering, komt, in voorkomend geval, de in § 1 bedoelde schadevergoeding bovenop die
bedoeld in artikel 42.

§5

In geen geval kan de som van de in § 1 bedoelde schadevergoeding en die van de artikelen 41
en 42 hoger zijn dan de schadevergoeding die verschuldigd is in geval van geheel verlies van
de bagage.
Afdeling 3
Voertuigen
Artikel 44
Schadevergoeding in geval van vertraging

§1

In geval van aan de vervoerder te wijten vertraging bij het laden of in geval van vertraging bij
de aflevering van een voertuig moet de vervoerder, wanneer de rechthebbende bewijst dat
daardoor een schade is ontstaan, een schadevergoeding betalen die niet meer kan bedragen
dan de vervoerprijs van het voertuig.
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§2

Indien de rechthebbende, in geval van aan de vervoerder te wijten vertraging bij het laden,
afziet van uitvoering van de vervoerovereenkomst wordt de vervoerprijs aan hem
terugbetaald. Bovendien kan hij, wanneer hij bewijst dat door deze vertraging schade is
ontstaan, een schadevergoeding eisen die niet meer kan bedragen dan de vervoerprijs.
Artikel 45
Schadevergoeding in geval van verlies

Bij geheel of gedeeltelijk verlies van een voertuig wordt de aan de rechthebbende voor de bewezen
schade te betalen schadevergoeding berekend volgens de gebruikelijke waarde van het voertuig.
Deze vergoeding kan niet meer dan 8000 rekeneenheden bedragen. Een al dan niet beladen
aanhangwagen wordt als een afzonderlijk voertuig beschouwd.
Artikel 46
Aansprakelijkheid met betrekking tot andere voorwerpen
§1

Met betrekking tot voorwerpen achtergelaten in het voertuig of in stevig aan het voertuig
bevestigde houders (bijvoorbeeld dakkoffers voor bagage of ski’s) is de vervoerder slechts
aansprakelijk voor door zijn schuld veroorzaakte schade. De totale schadevergoeding bedraagt
niet meer dan 1400 rekeneenheden.

§2

Met betrekking tot aan de buitenkant van het voertuig bevestigde voorwerpen, met inbegrip
van de in § 1 bedoelde houders, is de vervoerder slechts aansprakelijk indien is bewezen dat
de schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van de vervoerder geschied hetzij met het
opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er
waarschijnlijk uit zal voortvloeien.
Artikel 47
Toepasselijk recht

Behoudens de bepalingen van deze Afdeling zijn de bepalingen van Afdeling 2 met betrekking tot
de aansprakelijkheid voor bagage van toepassing op voertuigen.
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Hoofdstuk IV
Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 48
Verlies van het recht om beperkingen van aansprakelijkheid in te roepen

De in deze Uniforme Regelen bedoelde beperkingen van aansprakelijkheid alsook de bepalingen
van het nationale recht die de vergoedingen tot een bepaald bedrag beperken, zijn niet van
toepassing, indien is bewezen dat de schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van de
vervoerder geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de
wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zal voortvloeien.
Artikel 49
Omrekening en rente
§1

Wanneer voor de berekening van de schadevergoeding omrekening van bedragen uitgedrukt
in buitenlandse munteenheden vereist is, vindt omrekening plaats volgens de koers die geldt
op de dag en de plaats van betaling van de schadevergoeding.

§2

De rechthebbende kan een rente ten bedrage van vijf procent per jaar over de
schadevergoeding verlangen, vanaf de dag van het indienen van de in artikel 55 bedoelde
vordering buiten rechte of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag van het instellen van de
rechtsvordering.

§3

Voor de krachtens de artikelen 27 en 28 verschuldigde schadevergoeding loopt de rente
evenwel vanaf de dag, waarop de voor de vaststelling van het vergoedingsbedrag bepalende
feiten zijn voorgevallen, indien deze dag later valt dan die van het indienen van de vordering
buiten rechte of van het instellen van de rechtsvordering.

§4

Met betrekking tot bagage is de rente slechts verschuldigd, indien de schadevergoeding meer
bedraagt dan 16 rekeneenheden per bagagebewijs.

§5

Met betrekking tot bagage loopt de rente niet, indien de rechthebbende niet binnen een hem
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gestelde redelijke termijn de voor de definitieve regeling van de vordering nodige
bewijsstukken aan de vervoerder overlegt, tussen de afloop van deze termijn en de
daadwerkelijke overlegging van de stukken.
Artikel 50
Aansprakelijkheid in geval van een kernongeval
De vervoerder is ontheven van de krachtens deze Uniforme Regelen op hem rustende
aansprakelijkheid, wanneer de schade is veroorzaakt door een kernongeval en wanneer de
exploitant van een kerninstallatie of een voor hem in de plaats tredende persoon voor die schade
aansprakelijk is krachtens de wetten en voorschriften van een Staat die de aansprakelijkheid op het
gebied van de kernenergie regelen.
Artikel 51
Personen voor wie de vervoerder aansprakelijk is
De vervoerder is aansprakelijk voor zijn ondergeschikten en voor andere personen van wier
diensten hij gebruik maakt bij de uitvoering van het vervoer, wanneer deze ondergeschikten of
andere personen handelen in de uitoefening van hun werkzaamheden. De beheerders van de
spoorweginfrastructuur waarop het vervoer wordt verricht, worden beschouwd als personen van
wier diensten de vervoerder gebruik maakt bij de uitvoering van het vervoer.
Artikel 52
Andere vorderingen
§1

In alle gevallen waar deze Uniforme Regelen van toepassing zijn, kan tegen de vervoerder
slechts een vordering wegens aansprakelijkheid, ongeacht de rechtsgrond, worden ingesteld
onder de voorwaarden en beperkingen van deze Uniforme Regelen.

§2

Hetzelfde geldt voor een vordering ingesteld tegen de ondergeschikten en de andere personen
voor wie de vervoerder krachtens artikel 51 aansprakelijk is.
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Titel V
Aansprakelijkheid van de reiziger
Artikel 53
Bijzondere aansprakelijkheidsgronden
De reiziger is jegens de vervoerder aansprakelijk voor alle schade :
a)

die het gevolg is van het niet nakomen van zijn verplichtingen krachtens
1.

de artikelen 10, 14 en 20,

2.

de bijzondere bepalingen voor het vervoer van voertuigen in de Algemene
vervoervoorwaarden, of

3.

het Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
(RID),

of
b)

veroorzaakt door voorwerpen of dieren die hij meeneemt,

tenzij hij bewijst dat de schade een gevolg is van omstandigheden die hij, ondanks de
zorgvuldigheid vereist in de omstandigheden van het geval, niet kon vermijden en waarvan hij de
gevolgen niet kon verhinderen. Deze bepaling laat de aansprakelijkheid die op de vervoerder kan
rusten krachtens de artikelen 26 en 33, § 1 onverlet.
Titel VI
Uitoefening van rechten
Artikel 54
Vaststelling van gedeeltelijk verlies of beschadiging
§1

Wanneer een gedeeltelijk verlies of een beschadiging van een voorwerp dat onder de hoede
van de vervoerder wordt vervoerd (bagage, voertuigen), door de vervoerder wordt ontdekt
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of vermoed of door de rechthebbende wordt beweerd, moet de vervoerder onverwijld en zo
mogelijk in aanwezigheid van de rechthebbende een proces-verbaal opmaken dat naargelang
de aard van de schade, de toestand van het voorwerp en zo mogelijk de omvang, de oorzaak
en het tijdstip van ontstaan van de schade vermeldt.
§2

Een afschrift van dit proces-verbaal moet kosteloos aan de rechthebbende worden verstrekt.

§3

Wanneer de rechthebbende niet met de vermeldingen in het proces-verbaal instemt, kan hij
verlangen dat de toestand van de bagage of van het voertuig alsmede de oorzaak en het bedrag
van de schade worden vastgesteld door een door de partijen bij de vervoerovereenkomst of
door de rechter benoemde deskundige. De procedure is onderworpen aan de wetten en
voorschriften van de Staat waar de vaststelling geschiedt.
Artikel 55
Vorderingen buiten rechte

§1

Vorderingen buiten rechte met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vervoerder in geval
van dood en letsel van reizigers moeten schriftelijk worden ingediend bij de vervoerder tegen
wie de rechtsvordering kan worden ingesteld.
Wanneer het een vervoer betreft dat het onderwerp vormt van een en dezelfde overeenkomst
en dat wordt verricht door opvolgende vervoerders kunnen de vorderingen buiten rechte
worden ingediend zowel bij de eerste als bij de laatste vervoerder alsook bij de vervoerder die
zijn hoofdzetel of bijkantoor of vestiging waar de vervoerovereenkomst werd gesloten, heeft
in de Staat waarin de reiziger zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.

§2

Andere vorderingen buiten rechte met betrekking tot de vervoerovereenkomst moeten
schriftelijk bij de in artikel 56, §§ 2 en 3 bedoelde vervoerder worden ingediend.

§3

De stukken die de rechthebbende bij zijn vordering buiten rechte wil voegen, moeten worden
overgelegd in origineel of, in voorkomend geval op verzoek van de vervoerder, in een naar
behoren gewaarmerkt afschrift. Bij de regeling van de vordering buiten rechte kan de
vervoerder de teruggave van het vervoerbewijs, het bagagebewijs en het vervoerbewijs van
het voertuig verlangen.
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Artikel 56
Vervoerders die in rechte kunnen worden aangesproken
§1

De op de aansprakelijkheid van de vervoerder in geval van dood en letsel van reizigers
gegronde rechtsvordering kan slechts worden ingesteld tegen een krachtens artikel 26, § 5
aansprakelijke vervoerder.

§2

Behoudens § 4 kunnen andere op de vervoerovereenkomst gegronde rechtsvorderingen van
reizigers uitsluitend worden ingesteld tegen de eerste of laatste vervoerder of tegen de
vervoerder die dat deel van het vervoer verrichtte gedurende welke het feit dat tot de
rechtsvordering heeft geleid, zich heeft voorgedaan.

§3

Wanneer in geval het vervoer wordt verricht door opvolgende vervoerders, de vervoerder die
de bagage of het voertuig moet afleveren met zijn instemming is ingeschreven op het
bagagebewijs of het vervoerbewijs, kan overeenkomstig § 2 de rechtsvordering tegen hem
worden ingesteld, zelfs als hij de bagage of het voertuig niet heeft ontvangen.

§4

De rechtsvordering tot terugbetaling van een krachtens de vervoerovereenkomst betaald
bedrag kan worden ingesteld tegen de vervoerder die dit bedrag heeft geïnd of tegen degene
ten voordele van wie dit bedrag is geïnd.

§5

De rechtsvordering kan tegen een andere dan de in de §§ 2 en 4 bedoelde vervoerders worden
ingesteld als tegeneis of als verweer in een geding over een op dezelfde vervoerovereenkomst
gegronde vordering.

§6

Voorzover deze Uniforme Regelen van toepassing zijn op de ondervervoerder, kan tegen hem
eveneens een rechtsvordering worden ingesteld.

§7

Indien de eiser de keuze heeft tussen meer vervoerders, vervalt zijn keuzerecht zodra de
rechtsvordering tegen een van hen is ingesteld; dit geldt eveneens indien de eiser de keuze
heeft tussen een of meer vervoerders en een ondervervoerder.
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Artikel 57
Rechtsmacht
§1

De op deze Uniforme Regelen gegronde rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld bij de
rechterlijke instanties van de door de partijen in onderlinge overeenstemming aangewezen
Lidstaten of bij de rechter van de Lidstaat op wiens grondgebied de verweerder zijn
woonplaats of gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of bijkantoor of vestiging waar de
vervoerovereenkomst is gesloten, heeft. Het instellen van een rechtsvordering bij een andere
rechter is niet mogelijk.

§2

Wanneer een op deze Uniforme Regelen gegronde rechtsvordering aanhangig is bij een in §
1 bedoelde bevoegde rechterlijke instantie of wanneer in een dergelijk geschil deze rechter
uitspraak heeft gedaan, kan geen nieuwe rechtsvordering worden ingesteld voor dezelfde zaak
tussen dezelfde partijen, tenzij de uitspraak van de rechter bij wie de eerste rechtsvordering is
ingesteld niet ten uitvoer kan worden gelegd in de Staat waar de nieuwe rechtsvordering is
ingesteld.
Artikel 58
Verval van de vordering in geval van dood en letsel

§1

Elke vordering van de rechthebbende, gegrond op de aansprakelijkheid van de vervoerder in
geval van dood of letsel van reizigers, vervalt indien hij niet binnen twaalf maanden, te
rekenen vanaf het ogenblik dat hij kennis heeft van de schade, het aan de reiziger overkomen
ongeval heeft meegedeeld aan een van de vervoerders, bij wie een vordering buiten rechte kan
worden ingesteld volgens artikel 55, § 1.
Wanneer de rechthebbende het ongeval mondeling heeft meegedeeld aan de vervoerder, moet
deze aan hem een bevestiging van de mondelinge kennisgeving afgeven.

§2

De vordering vervalt evenwel niet, indien
a)

de rechthebbende binnen de in § 1 bedoelde termijn een vordering buiten rechte bij een
van de in artikel 55, § 1 bedoelde vervoerders heeft ingediend;

b)

de aansprakelijke vervoerder binnen de in § 1 bedoelde termijn op een andere wijze
kennis heeft gekregen van het aan de reiziger overkomen ongeval;
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c)

van het ongeval niet of te laat kennis is gegeven ten gevolge van aan de rechthebbende
niet toe te rekenen omstandigheden;

d)

de rechthebbende bewijst dat het ongeval is veroorzaakt door de schuld van de
vervoerder.
Artikel 59
Verval van de vordering uit bagagevervoer

§1

Door de inontvangstneming van de bagage door de rechthebbende vervalt elke vordering uit
de vervoerovereenkomst tegen de vervoerder in geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging
of vertraging in de aflevering.

§2

De vordering vervalt evenwel niet :
a)

in geval van gedeeltelijk verlies of beschadiging, indien
1. het verlies of de beschadiging overeenkomstig artikel 54 is vastgesteld vóór de
inontvangstneming van de bagage door de rechthebbende;
2. de vaststelling, die overeenkomstig artikel 54 had moeten geschieden, slechts door de
schuld van de vervoerder achterwege is gebleven;

b)

in geval van uiterlijk niet waarneembare schade, die is vastgesteld na de
inontvangstneming van de bagage door de rechthebbende, indien deze
1. de vaststelling overeenkomstig artikel 54 onmiddellijk na de ontdekking van de
schade en uiterlijk binnen drie dagen na de inontvangstneming van de bagage
verlangt, en
2. bovendien bewijst, dat de schade tussen de aanneming ten vervoer door de vervoerder
en de aflevering is ontstaan;

c)

in geval van vertraging in de aflevering, indien de rechthebbende zijn rechten binnen
eenentwintig dagen bij een van de in artikel 56, § 3 bedoelde vervoerders heeft doen
gelden;

d)

indien de rechthebbende bewijst dat de schade het gevolg is van de schuld van de
vervoerder.
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Artikel 60
Verjaring
§1

De op de aansprakelijkheid van de vervoerder in geval van dood en letsel van reizigers
gegronde rechtsvorderingen tot schadevergoeding verjaren :
a)

voor de reiziger, door verloop van drie jaar te rekenen van de dag na het ongeval;

b)

voor de andere rechthebbenden, door verloop van drie jaar te rekenen van de dag na het
overlijden van de reiziger, doch van ten hoogste vijf jaar te rekenen van de dag na het
ongeval.

§2

De andere rechtsvorderingen uit de vervoerovereenkomst verjaren door verloop van één jaar.
De verjaringstermijn bedraagt evenwel twee jaar indien de rechtsvordering gegrond is op een
schade ontstaan uit een handeling of nalaten geschied hetzij met het opzet die schade te
veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zal
voortvloeien.

§3

De in § 2 bedoelde verjaring neemt een aanvang bij rechtsvorderingen :
a)

tot schadevergoeding wegens geheel verlies : op de veertiende dag na afloop van de in
artikel 22, § 3 bedoelde termijn;

b)

tot schadevergoeding wegens gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging in de
aflevering : op de dag van de aflevering;

c)

in alle overige gevallen betreffende het reizigersvervoer : op de dag van het verstrijken
van de geldigheid van het vervoerbewijs.

De als begin van de verjaringstermijn vermelde dag is nimmer in deze termijn begrepen.
§4

Ingeval overeenkomstig artikel 55 een schriftelijke vordering buiten rechte met de nodige
bewijsstukken is ingediend, is de verjaring geschorst tot de dag waarop de vervoerder de

90

vordering schriftelijk afwijst en de bijgevoegde stukken terugzendt. Bij gedeeltelijke
erkenning van de vordering begint de verjaringstermijn weer te lopen voor het nog betwiste
gedeelte van de vordering. Het bewijs van de ontvangst van de vordering of van het antwoord
en van de teruggave van de stukken rust op de partij die zich daarop beroept. Latere
vorderingen buiten rechte met dezelfde inhoud schorsen de verjaring niet.
§5

Een verjaarde rechtsvordering kan niet meer in rechte worden ingesteld, zelfs niet bij wijze
van tegeneis of verweer.

§6

Overigens geldt voor de schorsing en de stuiting van de verjaring het nationale recht.
Titel VII
Onderlinge betrekkingen tussen de vervoerders
Artikel 61
Verdeling van de vervoerprijs

§1

Elke vervoerder moet aan de betrokken vervoerders het hun toekomende aandeel betalen van
een vervoerprijs, die hij heeft geïnd of had moet innen. De wijze van betaling wordt in een
overeenkomst tussen de vervoerders vastgelegd.

§2

Artikel 6, § 3, artikel 16, § 3 en artikel 25 zijn eveneens van toepassing op de betrekkingen
tussen opvolgende vervoerders.
Artikel 62
Recht van regres

§1

De vervoerder die krachtens deze Uniforme Regelen een schadevergoeding heeft betaald,
heeft recht van regres jegens de bij het vervoer betrokken vervoerders overeenkomstig de
volgende bepalingen :
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a)

de vervoerder die de schade heeft veroorzaakt, is daarvoor alleen aansprakelijk;

b)

wanneer de schade is veroorzaakt door meer vervoerders, is elk van hen aansprakelijk
voor de door hem veroorzaakte schade; is deze toedeling niet mogelijk, dan wordt de
schadevergoeding onder hen volgens c verdeeld;

c)

indien niet kan worden bewezen welke vervoerder de schade heeft veroorzaakt, wordt de
schadevergoeding onder alle bij het vervoer betrokken vervoerders verdeeld, met
uitsluiting van hen die bewijzen, dat de schade niet door hen is veroorzaakt; de
verdeling geschiedt naar evenredigheid van het aandeel in de vervoerprijs dat aan elke
vervoerder toekomt.

§2

In geval van onvermogen om te betalen van een van de vervoerders wordt het te zijnen laste
komende en door hem niet betaalde aandeel onder de andere bij het vervoer betrokken
vervoerders verdeeld naar evenredigheid van het aandeel in de vervoerprijs dat aan elk van
hen toekomt.
Artikel 63
Regres-procedure

§1

De gegrondheid van de betaling verricht door de vervoerder die krachtens artikel 62 het regres
uitoefent, kan niet betwist worden door de vervoerder tegen wie het bedoeld regres wordt
uitgeoefend, wanneer de schadevergoeding door de rechter is vastgesteld en wanneer deze
laatstgenoemde vervoerder, naar behoren gedagvaard, de mogelijkheid is geboden tot
tussenkomst in het geding. De rechter bij wie de hoofdvordering aanhangig is, stelt de
termijnen voor de betekening van de dagvaarding en voor de tussenkomst vast.

§2

De vervoerder die het regres uitoefent, moet zijn vordering instellen in één en hetzelfde
geding tegen alle vervoerders met wie hij geen schikking heeft getroffen, op straffe van
verlies van regres jegens de niet gedagvaarde vervoerders.

§3

De rechter beslist in één uitspraak over alle bij hem aanhangige regresvorderingen.

§4

De vervoerder die zijn recht van regres wil uitoefenen, kan zijn vordering aanhangig maken
bij de rechters van de Staat op het grondgebied waarvan een van de bij het vervoer
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betrokken

vervoerders

zijn

hoofdzetel

of

bijkantoor

of

vestiging

waar

de

vervoerovereenkomst is gesloten, heeft.
§5

Wanneer de rechtsvordering tegen meer vervoerders moet worden ingesteld, kan de
vervoerder die zijn regres uitoefent, kiezen tussen de volgens § 4 bevoegde rechterlijke
instanties waarvoor hij zijn regresvordering aanhangig zal maken.

§6

Regresvorderingen kunnen niet aanhangig worden gemaakt door het instellen van een
rechtsvordering in het geding dat de rechthebbende heeft ingesteld om schadevergoeding te
verlangen op grond van de vervoerovereenkomst.
Artikel 64
Overeenkomsten betreffende regres

De vervoerders kunnen onderling overeenkomsten afsluiten die afwijken van de artikelen 61 en 62.
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Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst van
internationaal spoorwegvervoer van goederen
(CIM - Aanhangsel B bij het Verdrag)

Titel I
Algemene bepalingen
Artikel 1
Toepassingsgebied
§1

Deze Uniforme Regelen zijn van toepassing op elke overeenkomst van spoorwegvervoer van
goederen onder bezwarende titel, wanneer de plaats waar de goederen ten vervoer worden
aangenomen en de voor de aflevering voorgeschreven plaats zijn gelegen in twee
verschillende Lidstaten. Dit geldt ongeacht de zetel en de nationaliteit van de partijen bij de
vervoerovereenkomst.

§2

Deze Uniforme Regelen zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van
spoorwegvervoer van goederen onder bezwarende titel, wanneer de plaats waar de goederen
ten vervoer worden aangenomen en de voor de aflevering voorgeschreven plaats zijn gelegen
in twee verschillende Staten waarvan er ten minste één Lidstaat is en wanneer de
contracterende partijen afspreken dat de overeenkomst is onderworpen aan deze Uniforme
Regelen.

§3

Wanneer een internationaal vervoer dat het onderwerp vormt van een en dezelfde
overeenkomst, in aanvulling op het grensoverschrijdende vervoer per spoor, een binnenlands
vervoer over de weg of de binnenwateren van een Lidstaat omvat, zijn deze Uniforme
Regelen van toepassing.

§4

Wanneer een internationaal vervoer dat het onderwerp vormt van een en dezelfde
overeenkomst, in aanvulling op het vervoer per spoor, een vervoer over zee of een
grensoverschrijdend vervoer over de binnenwateren omvat, zijn deze Uniforme Regelen van
toepassing, indien het vervoer over zee of het vervoer over binnenwateren wordt uitgevoerd
over de lijnen die zijn ingeschreven op de in artikel 24, § 1 van het Verdrag bedoelde lijst van
de lijnen.
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§5

Deze Uniforme Regelen zijn niet van toepassing op het vervoer tussen stations gelegen op het
grondgebied van aangrenzende Staten, wanneer de infrastructuur van deze stations wordt
beheerd door een of meer beheerders van infrastructuur behorend tot een van deze Staten.

§6

Iedere Staat die partij is bij een ander met deze Uniforme Regelen vergelijkbaar verdrag
betreffende het rechtstreekse internationale vervoer per spoor van goederen kan, bij zijn
verzoek tot toetreding tot het Verdrag, verklaren dat hij deze Uniforme Regelen slechts zal
toepassen op vervoer verricht op een gedeelte van de op zijn grondgebied gelegen
spoorweginfrastructuur. Dit gedeelte van de spoorweginfrastructuur moet nauwkeurig zijn
omschreven en zijn aangesloten op de spoorweginfrastructuur van een Lidstaat. Wanneer een
Staat de bovengenoemde verklaring heeft afgelegd, zijn deze Uniforme Regelen slechts van
toepassing indien :
a)

de voor het ten vervoer aannemen van de goederen of de voor hun aflevering
voorgeschreven plaats, alsmede het vervoertraject, zoals die in de vervoerovereenkomst
zijn bepaald, gelegen zijn op de omschreven spoorweginfrastructuur

b)

de

omschreven

spoorweginfrastructuur

de

verbinding

of
vormt

tussen

de

spoorweginfrastructuur van twee Lidstaten en deze in de vervoerovereenkomst als
vervoertraject voor transitovervoer is overeengekomen.
§7

De Staat die overeenkomstig § 6 een verklaring heeft afgelegd, kan die op elk tijdstip
herroepen door hiervan mededeling te doen aan de depositaris. Deze herroeping wordt van
kracht een maand na de dag waarop de depositaris de Lidstaten hiervan kennis heeft gegeven.
De verklaring verliest haar werking, wanneer het in § 6, eerste volzin bedoelde verdrag voor
die Staat buiten werking treedt.

Artikel 2
Bepalingen van publiek recht
Vervoer waarop deze Uniforme Regelen van toepassing zijn, blijft onderworpen aan de bepalingen
van publiek recht, in het bijzonder aan de bepalingen betreffende het vervoer van
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gevaarlijke goederen, de bepalingen betreffende de douanewetgeving en dierenbescherming.
Artikel 3
Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze Uniforme Regelen wordt verstaan onder :
a)

“vervoerder“, de contractuele vervoerder met wie de afzender krachtens deze Uniforme
Regelen de vervoerovereenkomst heeft gesloten, of een opvolgende vervoerder, die op grond
van deze overeenkomst aansprakelijk is;

b)

“ondervervoerder“, een vervoerder die niet de vervoerovereenkomst heeft gesloten met de
afzender, maar aan wie de onder a bedoelde vervoerder de uitvoering van het vervoer per
spoor, geheel of gedeeltelijk, heeft toevertrouwd;

c)

“Algemene vervoervoorwaarden”, de voorwaarden van de vervoerder in de vorm van
algemene voorwaarden of van in iedere Lidstaat rechtens geldende tarieven die door het
sluiten van de vervoerovereenkomst een onderdeel daarvan zijn geworden;

d)

“intermodale transporteenheid” : containers, wissellaadbakken, opleggers of andere soortgelijke bij
intermodaal vervoer gebruikte laadeenheden.
Artikel 4
Afwijkingen

§1

De Lidstaten kunnen overeenkomsten sluiten waarin van deze Uniforme Regelen wordt
afgeweken voor vervoer dat uitsluitend wordt verricht tussen twee stations gelegen aan
weerszijden van de grens, wanneer zich tussen deze stations en de grens geen ander station
bevindt.

§2

Voor vervoer tussen twee Lidstaten via een Staat die geen Lidstaat is, kunnen de betrokken
Staten overeenkomsten sluiten die van deze Uniforme Regelen afwijken.
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§3

De in de §§ 1 en 2 bedoelde overeenkomsten, alsmede hun inwerkingtreding worden
medegedeeld

aan

de

Intergouvernementele

organisatie

voor

het

internationale

spoorwegvervoer. De Secretaris-Generaal van de Organisatie stelt de Lidstaten en de
belanghebbende ondernemingen hiervan op de hoogte.
Artikel 5
Dwingend recht
Voorzover deze Uniforme Regelen het niet uitdrukkelijk toelaten, is elk beding dat middellijk of
onmiddellijk afwijkt van deze Uniforme Regelen nietig en zonder rechtsgevolgen. De nietigheid
van dergelijke bedingen heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen van de
vervoerovereenkomst tot gevolg. Niettemin kan een vervoerder een zwaardere aansprakelijkheid en
zwaardere verplichtingen op zich nemen dan die welke in deze Uniforme Regelen zijn bepaald.
Titel II
Sluiting en uitvoering van de vervoerovereenkomst
Artikel 6
Vervoerovereenkomst
§1

Op grond van de vervoerovereenkomst is de vervoerder verplicht onder bezwarende titel de
goederen naar de plaats van bestemming te vervoeren en ze daar aan de geadresseerde af te
leveren.

§2

De vervoerovereenkomst moet worden vastgelegd in een vrachtbrief overeenkomstig een
uniform model. Het ontbreken, de onregelmatigheid of het verlies van de vrachtbrief tast
evenwel noch het bestaan, noch de geldigheid van de vervoerovereenkomst aan, die
onderworpen blijft aan deze Uniforme Regelen.

§3

De vrachtbrief wordt door de afzender en de vervoerder ondertekend. De handtekening kan
vervangen worden door een stempel, een aanduiding van de boekhoudmachine of elke andere
daartoe geëigende methode.

§4

De vervoerder moet de aanneming ten vervoer op de vrachtbrief op de geëigende wijze
bevestigen en de afzender het vrachtbriefduplicaat overhandigen.
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§5

De vrachtbrief heeft niet de betekenis van een cognossement.

§6

Voor iedere zending moet een vrachtbrief worden opgemaakt. Behoudens anders
overeengekomen tussen de afzender en de vervoerder kan een vrachtbrief slechts betrekking
hebben op de lading van één spoorwagen.

§7

In geval van een vervoer over het douanegebied van de Europese Gemeenschap of over het
gebied, waarin de regeling gemeenschappelijk douanevervoer toegepast wordt, moet iedere
zending begeleid worden door een met de vereisten van artikel 7 overeenstemmende
vrachtbrief.

§8

De internationale verenigingen van vervoerders stellen de uniforme modellen van de
vrachtbrieven vast in overleg met de internationale verenigingen van gebruikers en de in de
Lidstaten bevoegde instanties inzake douane-aangelegenheden alsmede met iedere
intergouvernementele organisatie van regionale economische integratie die een eigen
wetgevende bevoegdheid heeft inzake douane-aangelegenheden.

§9

De vrachtbrief, met inbegrip van de duplicaat-vrachtbrief, kan ook worden opgesteld in de
vorm van elektronische registratie van gegevens, die kunnen worden omgezet in leesbare
lettertekens. De voor de registratie en verwerking van de gegevens gebruikte procedures
moeten uit functioneel oogpunt gelijkwaardig zijn, in het bijzonder wat betreft de
bewijskracht van de vrachtbrief, die door deze elektronische gegevens wordt gevormd.
Artikel 7
Inhoud van de vrachtbrief

§1

De vrachtbrief moet de volgende aanduidingen bevatten :
a) de plaats en datum van het opmaken ervan;
b) de naam en het adres van de afzender;
c) de naam en het adres van de vervoerder die de vervoerovereenkomst gesloten heeft;
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d) de naam en het adres van degene aan wie de goederen daadwerkelijk ten vervoer werden
afgegeven, indien dit niet de in c vermelde vervoerder is;
e) de plaats en datum waarop de goederen in ontvangst werden genomen;
f)

de plaats van de aflevering;

g) de naam en het adres van de geadresseerde;
h) de omschrijving van de aard der goederen en de verpakkingswijze, en voor gevaarlijke
goederen hun omschrijving voorgeschreven door het Reglement betreffende het
internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID);
i)

het aantal colli en de voor identificatie van stukgoedzendingen vereiste bijzondere
merktekens en nummers;

j)

het wagennummer, in geval van vervoer van volledige wagenlading;

k) het nummer van het op eigen wielen rollend spoorwegvoertuig dat als te vervoeren goed
ten vervoer wordt aangeboden;
l)

bovendien, bij intermodale laadeenheden, de categorie, het nummer of de voor hun
identificatie vereiste andere kenmerken;

m) de brutomassa of de op andere wijze uitgedrukte hoeveelheid der goederen;
n) een nauwkeurige lijst van de door de douane of andere overheidsinstanties
voorgeschreven bescheiden die bij de vrachtbrief zijn gevoegd of ter beschikking van de
vervoerder zijn gesteld bij een nader omschreven instantie of bij een in de overeenkomst
vermelde instelling;
o) de op het vervoer betrekking hebbende kosten (vrachtprijs, bijkomende kosten,
douanerechten en andere kosten die vanaf het sluiten van de overeenkomst tot aan de
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aflevering ontstaan) voorzover zij door de geadresseerde moeten worden betaald of bij
een andere aanduiding dat de kosten verschuldigd zijn door de geadresseerde;
p) de aanduiding dat de zending, ongeacht enig andersluidend beding, onderworpen blijft
aan deze Uniforme Regelen.

§2

In voorkomend geval moet de vrachtbrief bovendien de volgende aanduidingen bevatten :
a) In geval van vervoer door opvolgende vervoerders: de tot aflevering der goederen
verplichte vervoerder, voorzover die met zijn instemming is ingeschreven op de
vrachtbrief;
b) de kosten die de afzender voor zijn rekening neemt;
c) het bedrag van het bij de aflevering van de goederen te innen rembours;
d) de aangegeven waarde der goederen en het bedrag van het bijzonder belang bij de
aflevering;
e) de overeengekomen afleveringstermijn;
f)

het overeengekomen vervoertraject;

g) de lijst van aan de vervoerder overhandigde bescheiden, niet opgesomd in § 1, onder n;
h) de vermeldingen door de afzender van het aantal en de beschrijving van de door hem op
de wagen aangebrachte verzegelingen.
§3

In de vrachtbrief kunnen de partijen bij de vervoerovereenkomst andere aanduidingen
opnemen die zij nuttig achten.
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Artikel 8
Aansprakelijkheid voor de aanduidingen op de vrachtbrief
§1

De afzender is aansprakelijk voor alle kosten en schade, die bij de vervoerder ontstaan ten
gevolge van :
a) aanduidingen door de afzender op de vrachtbrief die onnauwkeurig, onjuist of onvolledig
zijn of die op een andere dan de voor hen voorgeschreven plaats vermeld werden of
b) het verzuimen door de afzender van door het RID voorgeschreven aanduidingen.

§2

Indien de vervoerder aanduidingen op de vrachtbrief vermeldt op verzoek van de afzender,
wordt hij geacht te handelen in naam van de afzender, behoudens tegenbewijs.

§3

Indien de vrachtbrief de in artikel 7, § 1 onder p genoemde aanduiding niet bevat is de
vervoerder aansprakelijk voor alle kosten en schade die de rechthebbende ten gevolge van dit
verzuim lijdt.
Artikel 9
Gevaarlijke goederen

Wanneer de afzender heeft verzuimd de door het RID voorgeschreven aanduidingen te vermelden,
kan de vervoerder op elk ogenblik, al naargelang de omstandigheden vereisen, de goederen
uitladen, vernietigen of onschadelijk maken zonder dat dit aanleiding geeft tot enige
schadeloosstelling, behalve indien hij bij de aanneming ten vervoer van de goederen kennis had van
de gevaarlijke aard van de goederen.
Artikel 10
Betaling der kosten
§1

Behoudens andersluidend beding tussen de afzender en de vervoerder moeten de kosten
(vrachtprijs, bijkomende kosten, douanerechten en andere kosten, die vanaf het sluiten van de
overeenkomst tot de aflevering ontstaan) door de afzender worden betaald.
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§2

Wanneer, op grond van een beding tussen de afzender en de vervoerder, de kosten ten laste
van de geadresseerde worden gelegd en wanneer de geadresseerde noch de vrachtbrief in
ontvangst genomen heeft, noch zijn rechten uit de vervoerovereenkomst overeenkomstig
artikel 17, § 3 heeft doen gelden, noch de vervoerovereenkomst overeenkomstig artikel 18
heeft gewijzigd, blijven de kosten ten laste van de afzender.
Artikel 11
Onderzoek

§1

De vervoerder heeft steeds het recht te onderzoeken of de vervoervoorwaarden vervuld zijn en
of de zending overeenstemt met de door de afzender op de vrachtbrief vermelde gegevens.
Wanneer dit onderzoek betrekking heeft op de inhoud van de zending vindt het voorzover
mogelijk plaats in aanwezigheid van de rechthebbende; in het geval dat dit niet mogelijk is,
doet de vervoerder beroep op twee onafhankelijke getuigen, voorzover de wetten en de
voorschriften van de Staat waar het onderzoek plaatsvindt niets anders voorschrijven.

§2

Indien de zending niet overeenstemt met de aanduidingen op de vrachtbrief of indien de
voorschriften met betrekking tot het voorwaardelijk ten vervoer toelaten van de goederen niet
zijn nageleefd, moet het resultaat van het onderzoek vermeld worden op het blad van de
vrachtbrief dat de goederen vergezelt, en eveneens op de duplicaat-vrachtbrief, indien de
vervoerder daar nog over beschikt. In dat geval komen de kosten van het onderzoek ten laste
van het goed, tenzij deze onmiddellijk betaald worden.

§3

Wanneer de afzender zorg draagt voor de belading, kan hij eisen dat de vervoerder de staat
van de goederen en van hun verpakking onderzoekt, alsook de juistheid van de op de
vrachtbrief vermelde aanduidingen over het aantal colli, hun merktekens en nummers alsmede
de brutomassa of de op andere wijze uitgedrukte hoeveelheid. De vervoerder is daartoe
slechts verplicht, wanneer hem de daarvoor geëigende middelen ter beschikking staan. De
vervoerder kan de kosten van het onderzoek terugvorderen. Het resultaat van de
onderzoekingen wordt op de vrachtbrief vermeld.
Artikel 12
Bewijskracht van de vrachtbrief

§1

De vrachtbrief levert volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van het sluiten en de inhoud

102
van de vervoerovereenkomst alsmede van het ten vervoer aannemen van de goederen door de
vervoerder.
§2

Wanneer de vervoerder zorg heeft gedragen voor de belading, levert de vrachtbrief volledig
bewijs, behoudens tegenbewijs, van de staat der goederen en hun verpakking zoals vermeld
op de vrachtbrief of bij ontstentenis daarvan het bewijs van hun uiterlijk goede staat bij het
ten vervoer aannemen door de vervoerder en de juistheid van de vermeldingen op de
vrachtbrief over het aantal der colli, hun merktekens en nummers alsmede de brutomassa of
de op andere wijze uitgedrukte hoeveelheid.

§3

Wanneer de afzender zorg heeft gedragen voor de belading, levert de vrachtbrief alleen
volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van de staat der goederen en hun verpakking, zoals
vermeld op de vrachtbrief en bij ontstentenis daarvan het bewijs van hun uiterlijk goede staat
en de juistheid van de in § 2 opgesomde vermeldingen, in het geval dat de vervoerder deze
onderzocht en het resultaat van zijn onderzoek op de vrachtbrief genoteerd heeft.

§4

De vrachtbrief levert evenwel niet volledig bewijs in het geval dat zij een met redenen
omkleed voorbehoud bevat. Een voorbehoud kan met name gemotiveerd worden door het feit
dat de vervoerder niet over geëigende middelen beschikte om te onderzoeken of de zending
beantwoordt aan de gegevens op de vrachtbrief.
Artikel 13
Laden en lossen van goederen

§1

Afzender en vervoerder komen onderling overeen wie van hen het laden en lossen der
goederen moet uitvoeren. Bij gebreke van een dergelijk beding ligt voor het laden en lossen
van stukgoed de verplichting bij de vervoerder, terwijl voor wagenladingen de verplichting
voor het laden bij de afzender ligt en die voor het lossen na de aflevering bij de geadresseerde.

§2

De afzender is aansprakelijk voor alle gevolgen van de gebrekkige belading die hij heeft
uitgevoerd en hij moet met name de door dit feit door de vervoerder geleden schade
vergoeden. Het bewijs van de gebrekkige belading rust op de vervoerder.
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Artikel 14
Verpakking
De afzender is jegens de vervoerder aansprakelijk voor alle schade en kosten veroorzaakt door het
ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking tenzij het gebrek uiterlijk zichtbaar was of de
vervoerder er kennis van had bij het ten vervoer aannemen van de goederen en hij daarvoor geen
voorbehoud maakte.
Artikel 15
Naleving van overheidsvoorschriften
§1

Met het oog op het naleven van de vereiste voorschriften van douane of andere
overheidsinstanties moet de afzender voorafgaand aan de aflevering van de goederen bij de
vrachtbrief de noodzakelijke bescheiden voegen of deze aan de vervoerder ter beschikking
stellen en hem alle gewenste inlichtingen verschaffen.

§2

De vervoerder is niet gehouden na te gaan of deze bescheiden en inlichtingen juist en volledig
zijn. De afzender is jegens de vervoerder aansprakelijk voor alle schade ontstaan door het
ontbreken, de onvolledigheid of de onregelmatigheid van de bescheiden en inlichtingen,
behalve in geval van schuld van de vervoerder.

§3

De vervoerder is aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies of het onregelmatig gebruik
van de op de vrachtbrief vermelde en bijgevoegde of hem overhandigde bescheiden, tenzij het
verlies of de door het onregelmatig gebruik van deze bescheiden veroorzaakte schade het
gevolg is van omstandigheden die de vervoerder niet kon vermijden of waarvan hij de
gevolgen niet kon verhinderen. De eventuele schadevergoeding bedraagt evenwel niet meer
dan die in geval van verlies van de goederen.

§4

De afzender, door een vermelding op de vrachtbrief, of de geadresseerde, door een opdracht
overeenkomstig artikel 18, § 3, kan vragen :
a) dat bij het naleven van de vereiste douane- of andere overheidsvoorschriften hijzelf
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aanwezig is ofwel zich doet vertegenwoordigen door een gevolmachtigde om alle
inlichtingen te verschaffen en de ter zake dienende opmerkingen te maken;
b) dat hijzelf de vereiste douane- of andere overheidsvoorschriften naleeft of hen doet
naleven door een gevolmachtigde, voorzover de wetten en voorschriften van de staat
waarin zij uitgevoerd worden zulks toelaten;
c) dat, wanneer hijzelf of zijn gevolmachtigde bij het naleven van de vereiste douane- of
andere overheidsvoorschriften aanwezig is of deze laatste zelf naleeft, hij de douane- en
andere kosten betaalt voorzover de wetten en voorschriften van de staat, waarin zij
uitgevoerd worden, zulks toelaten.
In deze gevallen mogen noch de afzender, noch de geadresseerde die het recht heeft over de
goederen te beschikken, of hun gevolmachtigde de goederen in bezit nemen.
§5

Indien de afzender een plaats heeft aangewezen voor het naleven van de vereiste douane- of
andere overheidsvoorschriften waar dat krachtens de geldende voorschriften niet mogelijk is
of indien hij voor het naleven van deze voorschriften een andere, onuitvoerbare handelwijze
heeft voorgeschreven, handelt de vervoerder op de volgens hem voor de rechthebbende
voordeligste wijze en deelt hij de genomen maatregelen mee aan de afzender.

§6

Indien de afzender de betaling der douanekosten op zich neemt, kan de vervoerder de
douanevoorschriften naar eigen keuze onderweg of op de plaats van bestemming naleven.

§7

De vervoerder kan evenwel overeenkomstig de bepalingen van § 5 handelen, indien de
geadresseerde de vrachtbrief niet in ontvangst heeft genomen binnen de termijn die is
voorgeschreven door de op de plaats van bestemming geldende voorschriften.

§8

De afzender moet voldoen aan de douane- en andere overheidsvoorschriften voor wat betreft
de verpakking en de afdekking van de goederen. Indien de afzender de goederen niet
overeenkomstig deze voorschriften heeft verpakt of afgedekt, kan de vervoerder daarvoor
zorgen; de daardoor ontstane kosten komen ten laste van de goederen.
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Artikel 16
Afleveringstermijnen
§1

De afzender en de vervoerder komen de afleveringstermijn overeen. Bij gebreke van een
beding hieromtrent kan de afleveringstermijn nochtans nooit langer zijn dan die welke volgt
uit de §§ 2 tot en met 4.

§2

Behoudens de §§ 3 en 4 belopen de maximum afleveringstermijnen:
a) voor wagenladingen :
- termijn van verzenden

12 uren,

- vervoertermijn per 400 km of een gedeelte daarvan

24 uren;

b) voor stukgoed :
- termijn van verzenden

12 uren,

- vervoertermijn per 200 km of een gedeelte daarvan

24 uren.

De afstanden hebben betrekking op het overeengekomen vervoertraject; bij gebreke daarvan
op het kortst mogelijke.
§3

De vervoerder kan in de volgende gevallen toeslagtermijnen van bepaalde duur vaststellen :
a) zendingen die vervoerd worden
- over lijnen met verschillende spoorbreedte
- over zee of binnenwateren
- over de weg, indien er geen verbinding per spoor bestaat
b) bij buitengewone omstandigheden die een ongebruikelijke verkeerstoename of
ongebruikelijke moeilijkheden voor de bedrijfsuitvoering tot gevolg hebben.
De duur van de toeslagtermijnen moet opgenomen zijn in de Algemene vervoervoorwaarden.
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§4

De afleveringstermijn begint te lopen vanaf de aanneming ten vervoer van de goederen; hij
wordt verlengd met de duur van een niet door de schuld van de vervoerder veroorzaakt
oponthoud. De afleveringstermijn wordt geschorst op zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 17
Aflevering

§1

De vervoerder moet de vrachtbrief afgeven en de goederen afleveren aan de geadresseerde op
de voor de aflevering voorziene plaats tegen kwijting en betaling van de uit de
vervoerovereenkomst voortvloeiende vorderingen.

§2

Met de aflevering aan de geadresseerde worden, wanneer zulks overeenkomstig de op de
plaats van bestemming geldende voorschriften geschiedt, gelijkgesteld :
a) de afgifte van de goederen aan de douane of belastingsinstanties in hun expeditie- of
opslagruimten, wanneer die zich niet onder de hoede van de vervoerder bevinden;
b) de opslag van de goederen bij de vervoerder of de inbewaringgeving ervan bij een
expediteur of in een openbare douaneloods.

§3

Na de aankomst van de goederen op de plaats van aflevering kan de geadresseerde aan de
vervoerder verzoeken hem de vrachtbrief te overhandigen en aan hem de goederen af te
leveren. Indien het verlies van de goederen is vastgesteld of indien de goederen niet binnen de
in artikel 29, § 1 bedoelde termijn aangekomen zijn, kan de geadresseerde in eigen naam zijn
rechten uit de vervoerovereenkomst jegens de vervoerder doen gelden.

§4

De rechthebbende kan de ontvangst van de goederen weigeren, zelfs na de inontvangstname
van de vrachtbrief en het betalen van vorderingen voortvloeiend uit de vervoerovereenkomst,
zolang niet is overgegaan tot de onderzoeken waar hij om heeft verzocht met het oog op het
vaststellen van de beweerde schade.

§5

Overigens vindt de aflevering van de goederen plaats overeenkomstig de op de plaats van
aflevering geldende voorschriften.
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§6

Indien de goederen aan de geadresseerde zijn afgeleverd zonder voorafgaande inning van het
rembours dat rust op de goederen, is de vervoerder gehouden de afzender de schade te
vergoeden tot ten hoogste het bedrag van het rembours, onverminderd zijn regres op de
geadresseerde.
Artikel 18
Het recht om over de goederen te beschikken.

§1

De afzender heeft het recht om over de goederen te beschikken en de vervoerovereenkomst
door nadere opdrachten te wijzigen. Met name kan hij vragen aan de vervoerder
a) de goederen niet verder te vervoeren;
b) de aflevering uit te stellen;
c) de goederen aan een andere dan de op de vrachtbrief vermelde geadresseerde af te
leveren;
d) de goederen op een andere dan de op de vrachtbrief vermelde plaats af te leveren.

§2

Het recht van de afzender tot het wijzigen van de vervoerovereenkomst vervalt, zelfs wanneer
hij de duplicaat-vrachtbrief in zijn bezit heeft, in de gevallen waarin de geadresseerde
a) de vrachtbrief in ontvangst genomen heeft;
b) de goederen aangenomen heeft;
c) zijn rechten overeenkomstig artikel 17, § 3 heeft doen gelden;
d) overeenkomstig § 3 bevoegd is nadere opdrachten te geven; vanaf dat ogenblik moet de
vervoerder de nadere opdrachten en aanwijzingen van de geadresseerde opvolgen.

§3

Het recht tot het wijzigen van de vervoerovereenkomst komt aan de geadresseerde toe vanaf
het ogenblik dat de vrachtbrief opgemaakt wordt, tenzij door de afzender anders aangegeven
is op de vrachtbrief.
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§4

Het recht van de geadresseerde tot het wijzigen van de vervoerovereenkomst vervalt wanneer
hij :
a)

de vrachtbrief in ontvangst heeft genomen;

b)

de goederen heeft aangenomen;

c)

zijn rechten overeenkomstig artikel 17, § 3 heeft doen gelden;

d)

overeenkomstig § 5 voorgeschreven heeft de goederen af te leveren aan een derde, en
wanneer deze zijn rechten overeenkomstig artikel 17, § 3 heeft doen gelden.

§5

Indien de geadresseerde heeft voorgeschreven de goederen aan een derde af te leveren, is deze
laatste niet bevoegd om de vervoerovereenkomst te wijzigen.
Artikel 19
Uitoefening van het beschikkingsrecht

§1

Wanneer de afzender of in geval van artikel 18, § 3 de geadresseerde de vervoerovereenkomst
wil wijzigen door latere opdrachten, moet hij de vervoerder de duplicaat-vrachtbrief
aanbieden waarop de wijzigingen aangebracht moeten zijn.

§2

De afzender of in geval van artikel 18, § 3 de geadresseerde moet de vervoerder alle kosten en
de schade vergoeden die voortvloeien uit het uitvoeren van de latere wijzigingen.

§3

Het uitvoeren van latere wijzigingen moet mogelijk, geoorloofd en redelijk zijn op het
ogenblik waarop de opdrachten aan degene die deze moet uitvoeren, bereiken en mag met
name noch de gebruikelijke bedrijfsuitoefening van de vervoeronderneming belemmeren,
noch de afzenders en geadresseerden van andere zendingen benadelen.

§4

De latere wijzigingen mogen niet een splitsing van de zending tot gevolg hebben.

§5

Wanneer de vervoerder, rekening houdend met de bepalingen genoemd in § 3, de ontvangen
instructies niet kan uitvoeren, moet hij onmiddellijk diegene die om de wijzigingen verzoekt
daarvan in kennis stellen.
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§6

In geval van schuld van de vervoerder is hij aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of
gebrekkig uitvoeren van een latere wijziging. De eventuele schadevergoeding bedraagt
evenwel niet meer dan die in geval van verlies van de goederen.

§7

De vervoerder die gevolg geeft aan latere wijzigingen van de afzender zonder het overleggen
van de duplicaat-vrachtbrief te eisen, is jegens de geadresseerde aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende schade, indien de duplicaat-vrachtbrief aan deze laatste is overhandigd. De
eventuele schadevergoeding bedraagt evenwel niet meer dan die in geval van verlies van de
goederen.
Artikel 20
Belemmeringen in het vervoer

§1

In geval van een belemmering in het vervoer beslist de vervoerder of het de voorkeur verdient
de goederen ambtshalve verder te voeren over een ander vervoertraject dan wel of het in het
belang is van de rechthebbende hem om instructies te verzoeken, waarbij hij aan hem alle
nuttige inlichtingen waarover hij beschikt, meedeelt.

§2

Indien

een

verder

vervoer

niet

mogelijk

is,

verzoekt

de

vervoerder

de

beschikkingsgerechtigde om instructies. Indien de vervoerder deze instructies niet tijdig kan
verkrijgen, moet hij die maatregelen treffen welke hem het voordeligst lijken voor de
belangen van degene die gerechtigd is over de goederen te beschikken.
Artikel 21
Belemmeringen in de aflevering
§1

In geval van een belemmering in de aflevering moet de vervoerder de afzender daarvan
onverwijld op de hoogte stellen en moet hij hem om instructies verzoeken, tenzij de afzender
door een vermelding op de vrachtbrief gevraagd heeft om in geval van een belemmering in de
aflevering de goederen ambtshalve terug te zenden.

§2

Wanneer de belemmering in de aflevering wegvalt, voordat instructies van de afzender de
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vervoerder bereiken, worden de goederen afgeleverd bij de geadresseerde. De afzender moet
daarvan onverwijld in kennis worden gesteld.
§3

In geval de geadresseerde weigert de goederen in ontvangst te nemen, is de afzender
gerechtigd tot het geven van instructies, zelfs indien hij de duplicaat-vrachtbrief niet kan
overleggen.

§4

Wanneer de belemmering in de aflevering optreedt, nadat de geadresseerde de
vervoerovereenkomst overeenkomstig artikel 19, §§ 3 en 5 gewijzigd heeft, moet de vervoerder
deze geadresseerde inlichten.
Artikel 22
Gevolgen van de belemmeringen in het vervoer en in de aflevering.

§1

De vervoerder heeft recht op vergoeding van de kosten veroorzaakt door :
a) het inwinnen van instructies,
b) het uitvoeren van de ontvangen instructie,
c) het niet of niet tijdig ontvangen van door hem verzochte instructie,
d) het nemen van een beslissing overeenkomstig artikel 20, § 1, zonder instructies gevraagd
te hebben,
tenzij deze kosten door zijn schuld veroorzaakt zijn. Hij kan met name de vrachtprijs voor het
werkelijk gereden vervoertraject in rekening brengen en aanspraak maken op de daarmee
overeenstemmende afleveringstermijn.

§2

In de gevallen bedoeld in artikel 20, § 2 en in artikel 21, § 1 kan de vervoerder de goederen
onmiddellijk en op kosten van de rechthebbende lossen. Na het lossen wordt het vervoer
geacht beëindigd te zijn. De vervoerder bewaart vervolgens de goederen voor rekening van de
rechthebbende. Hij kan de goederen evenwel toevertrouwen aan een derde en is dan slechts
aansprakelijk voor de oordeelkundige keuze van die derde. De goederen blijven
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belast met de uit de vervoerovereenkomst voortvloeiende schuldvorderingen en alle andere
kosten.
§3

De vervoerder kan zonder instructies van de rechthebbende af te wachten tot de verkoop van
de goederen overgaan, wanneer de bederfelijke aard of de toestand van de goederen dit
rechtvaardigt of wanneer de bewaarkosten niet in redelijke verhouding staan met de waarde
der goederen. In andere gevallen kan hij eveneens tot de verkoop overgaan wanneer hij niet
binnen een redelijke termijn van de rechthebbende andersluidende instructies heeft ontvangen,
waarvan de uitvoering redelijkerwijs kan worden gevorderd.

§4

Indien de goederen zijn verkocht, moet de opbrengst van de verkoop ter beschikking worden
gesteld van de rechthebbende, onder aftrek van de kosten die op de goederen drukken. Indien
de opbrengst minder is dan deze kosten, moet de afzender het verschil betalen.

§5

De wijze van verkoop wordt bepaald door de wetten en voorschriften of plaatselijke
gebruiken die gelden op de plaats waar de goederen zich bevinden.

§6

Indien in geval van belemmeringen in het vervoer of in de aflevering de afzender binnen
redelijke tijd geen instructies meedeelt en de belemmering in het vervoer of in de aflevering
niet opgelost kan worden overeenkomstig de bepalingen van de §§ 2 en 3, kan de vervoerder
de goederen op kosten van de afzender terugzenden of indien zulks gerechtvaardigd is,
vernietigen.
Titel III
Aansprakelijkheid
Artikel 23
Aansprakelijkheidsgronden

§1

De vervoerder is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van geheel of gedeeltelijk verlies
of beschadiging van de goederen vanaf de aanneming ten vervoer tot aan de aflevering,
alsmede

ten

gevolge

van

de

spoorweginfrastructuur wordt gebruikt.

vertraging

in

de

aflevering,

ongeacht

welke
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§2

De vervoerder is van deze aansprakelijkheid ontheven voorzover het verlies, de beschadiging
of de vertraging in de aflevering is veroorzaakt door schuld van de rechthebbende, door een
opdracht van de rechthebbende die niet het gevolg is van de schuld van de vervoerder, door
eigen gebrek van het goed (inwendig bederf, gewichtsverlies, enz.) of door omstandigheden
die de vervoerder niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon verhinderen.

§3

De vervoerder is van deze aansprakelijkheid ontheven, voorzover het verlies of de
beschadiging een gevolg is van de bijzondere risico’s, verbonden aan een of meer van de
volgende feiten :
a) het vervoer in open wagens, verricht krachtens de Algemene vervoervoorwaarden of een
uitdrukkelijk overeengekomen en in de vrachtbrief vermeld beding; behalve voor de
schade veroorzaakt door weersomstandigheden aan de goederen, worden de goederen
geladen in intermodale transporteenheden en in gesloten wegvoertuigen die op
spoorwagens vervoerd worden, niet beschouwd als vervoerd in open wagen; indien de
afzender dekkleden voor het vervoer van goederen in open wagens gebruikt, heeft de
vervoerder dezelfde aansprakelijkheid als die bij het vervoer in open wagens zonder
dekkleden, zelfs als het goederen betreft die volgens de Algemene vervoervoorwaarden
niet in open wagens worden vervoerd;
b) het ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking bij goederen die door hun aard
onderhevig zijn aan verliezen of beschadigingen, wanneer ze niet of gebrekkig zijn
verpakt;
c) het laden van de goederen door de afzender of het lossen door de geadresseerde;
d) de aard van bepaalde goederen die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn
blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals in het bijzonder
breuk, roest, inwendig en spontaan bederf, uitdroging, vermindering in massa;
e) de onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige aanduiding of nummering van de colli;
f)

het vervoer van levende dieren;
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g) vervoer dat krachtens de toepasselijke bepalingen of op de vrachtbrief vermelde bedingen
tussen de afzender en de vervoerder uitgevoerd moet worden onder begeleiding, indien
het verlies of de beschadiging het gevolg is van een gevaar dat de begeleiding had moeten
vermijden.
Artikel 24
Aansprakelijkheid in geval van vervoer van spoorwegvoertuigen als te vervoeren goed
§1

In geval van een vervoer van op eigen wielen rollende spoorwegvoertuigen die als te
vervoeren goed ten vervoer worden aangeboden, is de vervoerder aansprakelijk voor de
schade ten gevolge van het verlies of beschadiging van de spoorwegvoertuigen en de
bestanddelen daarvan vanaf de aanneming ten vervoer tot de aflevering alsmede voor de
schade ten gevolge van de overschrijding van afleveringstermijn, tenzij hij bewijst dat de
schade niet door zijn schuld veroorzaakt is.

§2

De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verlies van de losse
bestanddelen waarvan geen melding wordt gemaakt op beide zijden van het voertuig of die
niet opgenomen zijn in de inventaris die het voertuig begeleidt.
Artikel 25
Bewijslast

§1

Het bewijs dat het verlies, de beschadiging of de vertraging in de aflevering door een van de
in artikel 23, § 2 genoemde feiten is veroorzaakt, rust op de vervoerder.

§2

Wanneer de vervoerder bewijst dat het verlies of de beschadiging, gelet op de
omstandigheden van het geval, kan zijn ontstaan uit een of meer van de in artikel 23, § 3
genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed dat het verlies of de beschadiging daardoor is
veroorzaakt. De rechthebbende heeft evenwel het recht te bewijzen dat de schade geheel of
gedeeltelijk niet door een van deze risico’s is veroorzaakt.

§3

Het vermoeden volgens § 2 is niet van toepassing in het geval bedoeld in artikel 23, § 3, onder
a, indien het een ongewoon groot verlies of een verlies van colli betreft.
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Artikel 26
Opvolgende vervoerders
Wanneer een vervoer dat het onderwerp vormt van één en dezelfde vervoerovereenkomst, door
meer opvolgende vervoerders wordt verricht, treedt iedere vervoerder door het overnemen van de
goederen met de vrachtbrief toe tot de vervoerovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van de
vrachtbrief en neemt hij de daaruit voortvloeiende verplichtingen op zich. In dit geval is iedere
vervoerder aansprakelijk voor de uitvoering van het vervoer op het gehele vervoertraject tot aan de
aflevering.
Artikel 27
Ondervervoerder
§1

Wanneer de vervoerder de uitvoering van het vervoer geheel of gedeeltelijk heeft
toevertrouwd aan een ondervervoerder, al dan niet op grond van een aan hem in de
vervoerovereenkomst toegekende bevoegdheid, blijft de vervoerder niettemin aansprakelijk
voor het volledige vervoer.

§2

Alle bepalingen van deze Uniforme Regelen die betrekking hebben op de aansprakelijkheid
van de vervoerder zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de ondervervoerder
met betrekking tot het door hem verrichte vervoer. Wanneer een vordering wordt ingesteld
tegen zijn ondergeschikten en andere personen van wier diensten de ondervervoerder gebruik
maakt bij de uitvoering van het vervoer, zijn de artikelen 36 en 41 van toepassing.

§3

Een bijzondere overeenkomst waarin de vervoerder verplichtingen op zich neemt die niet op
hem rusten krachtens deze Uniforme Regelen, of waarin hij afziet van rechten die hem
ingevolge deze Uniforme Regelen zijn toegekend, is niet bindend voor de ondervervoerder die
hiermee niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Ongeacht of de ondervervoerder
deze overeenkomst al dan niet heeft aanvaard, blijft de vervoerder niettemin gebonden aan de
uit deze bijzondere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of afstand van rechten.

§4

Wanneer en voorzover de vervoerder en de ondervervoerder aansprakelijk zijn, zijn zij
hoofdelijk aansprakelijk.
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§5

Het totale bedrag van de schadevergoeding verschuldigd door de vervoerder, de
ondervervoerder alsmede door hun ondergeschikten en andere personen van wier diensten zij
gebruik maken voor de uitvoering van het vervoer is niet hoger dan de in deze Uniforme
Regelen voorgeschreven maximumbedragen.

§6

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijke regresrechten tussen de vervoerder en de
ondervervoerder.
Artikel 28
Vermoeden van schade in geval van doorzending

§1

Wanneer een zending, die overeenkomstig deze Uniforme Regelen verzonden is, onder
dezelfde Regelen is doorverzonden en wanneer na deze doorzending een gedeeltelijk verlies
of een schade is vastgesteld, wordt vermoed dat het gedeeltelijk verlies of de schade is
ontstaan tijdens de laatste vervoerovereenkomst, indien de zending onder de hoede van de
vervoerder is gebleven en is doorgezonden in dezelfde toestand waarin zij op de plaats van
doorzending is aangekomen.

§2

Dit vermoeden is ook van toepassing, wanneer de aan de doorzending voorafgaande
vervoerovereenkomst niet aan deze Uniforme Regelen onderworpen was, indien deze van
toepassing zouden zijn geweest in het geval van rechtstreekse verzending tussen de plaats van
afzending en de laatste plaats van bestemming.

§3

Dit vermoeden is bovendien van toepassing, wanneer de vervoerovereenkomst die aan de
doorzending voorafging, onderworpen was aan een ander vergelijkbaar internationaal verdrag
over rechtstreeks internationaal spoorvervoer en dat verdrag eenzelfde rechtsvermoeden bevat
ten voordele van zendingen die overeenkomstig deze Uniforme Regelen verzonden worden.
Artikel 29
Vermoeden van verlies van de goederen

§1

De rechthebbende kan zonder nader bewijs de goederen als verloren beschouwen, wanneer zij
niet binnen 30 dagen na afloop van de afleveringstermijn aan de geadresseerde zijn afgeleverd
of te zijner beschikking zijn gesteld.
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§2

De rechthebbende kan bij het ontvangen van de schadevergoeding voor de verloren goederen
schriftelijk verzoeken er onverwijld in kennis van te worden gesteld in geval de goederen zijn
teruggevonden binnen een jaar na de betaling van de schadevergoeding. De vervoerder
bevestigt dit verzoek schriftelijk.

§3

Binnen dertig dagen na ontvangst van de in § 2 bedoelde kennisgeving kan de rechthebbende
verzoeken dat de goederen aan hem worden afgeleverd tegen betaling van de
schuldvorderingen die uit de vrachtbrief voortvloeien en tegen terugbetaling van de ontvangen
schadevergoeding, onder aftrek, in voorkomend geval, van de kosten die in deze
schadevergoeding begrepen zouden zijn geweest. Hij behoudt niettemin zijn in artikelen 33 en
35 bedoelde rechten op schadevergoeding voor overschrijding van de afleveringstermijn.

§4

Bij gebreke van een in § 2 bedoeld verzoek of van binnen de in § 3 bedoelde termijn gegeven
instructies, of indien de goederen meer dan een jaar na de betaling van de schadevergoeding
teruggevonden zijn, beschikt de vervoerder daarover overeenkomstig de wetten en
voorschriften die gelden op de plaats waar de goederen zich bevinden.
Artikel 30
Schadevergoeding in geval van verlies

§1

In geval van geheel of gedeeltelijk verlies van de goederen moet de vervoerder, met
uitsluiting van elke andere schadevergoeding, een schadevergoeding betalen berekend
volgens de beursprijs, bij gebreke daarvan volgens de marktprijs en, bij gebreke van beide,
volgens de gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en kwaliteit op de dag en de
plaats waar de goederen in ontvangst zijn genomen.

§2

De schadevergoeding bedraagt niet meer dan 17 rekeneenheden per ontbrekend kilogram
brutomassa.

§3

In geval van verlies van een op eigen wielen rollend spoorwegvoertuig dat als te vervoeren
goed ten vervoer is aangeboden of van verlies van een intermodale transporteenheid of van
hun bestanddelen, is de schadevergoeding, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding,
beperkt tot de gebruikelijke waarde van het voertuig of de intermodale transporteenheid of
hun bestanddelen op de dag en de plaats van het verlies. Indien het niet mogelijk is de dag of
de plaats van het verlies vast te stellen, is de schadevergoeding beperkt tot de gebruikelijke
waarde op de dag en de plaats van de inontvangstneming.
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§4

De vervoerder moet bovendien de vrachtprijs, de betaalde douanerechten en de overige ter
zake van het vervoer van de verloren goederen betaalde bedragen terugbetalen, met
uitzondering van de accijnzen op goederen die vervoerd worden onder opschorting van die
accijnzen.
Artikel 31
Aansprakelijkheid in geval van gewichtsverlies

§1

Met betrekking tot goederen, die ingevolge hun aard in het algemeen een gewichtsverlies
ondergaan tijdens het vervoer, is de vervoerder, ongeacht de lengte van het afgelegde traject,
slechts aansprakelijk voor het gedeelte van het verlies dat meer bedraagt dan :
a) twee procent van de massa voor vloeibare of in vochtige toestand aangeboden goederen;
b) één procent van de massa voor droge goederen.

§2

Op de in § 1 bedoelde beperking van de aansprakelijkheid kan geen beroep worden gedaan,
indien wordt bewezen, dat het verlies, gelet op de omstandigheden van het geval, geen gevolg
is van oorzaken, die de afwijking rechtvaardigen.

§3

In het geval dat meer colli met één enkele vrachtbrief zijn vervoerd, wordt het gewichtsverlies
berekend voor iedere collo, wanneer de massa ervan bij vertrek afzonderlijk op de vrachtbrief
is vermeld of op andere wijze kan worden vastgesteld.

§4

In geval van geheel verlies van het goed of in geval van verlies van colli vindt voor de
berekening van de schadevergoeding geen aftrek plaats wegens gewichtsverlies tijdens het
vervoer.

§5

Dit artikel laat de artikelen 23 en 25 onverlet.
Artikel 32
Schadevergoeding in geval van beschadiging

§1

In geval van beschadiging van de goederen moet de vervoerder, met uitsluiting van elke

118
andere schadevergoeding, een schadevergoeding betalen gelijk aan de waardevermindering
van de goederen. Dit bedrag wordt berekend door op de overeenkomstig artikel 30 bepaalde
waarde van de goederen het op de plaats van bestemming vastgestelde percentage van de
waardevermindering toe te passen.
§2

De schadevergoeding bedraagt niet meer dan :
a) indien de gehele zending door de beschadiging in waarde is verminderd, het in geval van
geheel verlies te betalen bedrag;
b) indien slechts een gedeelte van de zending door de beschadiging in waarde is verminderd,
het in geval van verlies van het in waarde verminderde gedeelte te betalen bedrag.

§3

In geval van beschadiging van een op eigen wielen rollend spoorwegvoertuig dat als te
vervoeren goed ten vervoer is aangeboden of van beschadiging van een intermodale
transporteenheid of van hun bestanddelen wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de
herstelkosten, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding. De schadevergoeding
bedraagt niet meer dan het in geval van verlies te betalen bedrag.

§4

De vervoerder moet bovendien de in artikel 30, § 4 vermelde kosten in de in § 1 bepaalde
verhouding terugbetalen.
Artikel 33
Schadevergoeding in geval van overschrijding van de afleveringstermijn

§1

Indien een schade, met inbegrip van een beschadiging, voortvloeit uit het overschrijden van
de afleveringstermijn, moet de vervoerder een schadevergoeding betalen die niet meer
bedraagt dan het viervoud van de vrachtprijs.

§2

In geval van geheel verlies van de goederen komt de in § 1 bedoelde schadevergoeding niet
bovenop die bedoeld in artikel 30.

§3

In geval van gedeeltelijk verlies van de goederen bedraagt de in § 1 bepaalde
schadevergoeding niet meer dan het viervoud van de vrachtprijs van het niet verloren gedeelte
van de zending.
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§4

In geval van beschadiging van goederen die niet het gevolg is van de overschrijding van de
afleveringstermijn komt, in voorkomend geval, de in § 1 bedoelde schadevergoeding bovenop
die bedoeld in artikel 32.

§5

In geen geval kan de som van de in § 1 bedoelde schadevergoeding en die van de artikelen 30
en 32 hoger zijn dan de schadevergoeding die verschuldigd is in geval van geheel verlies van
de goederen.

§6

Wanneer de afleveringstermijn overeenkomstig artikel 16, § 1 is vastgesteld bij overeenkomst,
kan daarin in een van § 1 afwijkende regeling tot schadevergoeding voorzien worden. Indien
in dit geval de in artikel 16, §§ 2 tot en met 4 bedoelde afleveringstermijnen overschreden
worden, kan de rechthebbende hetzij de schadevergoeding uit de bovenvermelde
overeenkomst verlangen, hetzij de schadevergoeding die in de §§ 1 tot en met 5 is voorzien.
Artikel 34
Schadevergoeding in geval van aangifte van waarde

De afzender en de vervoerder kunnen overeenkomen dat de afzender in de vrachtbrief een waarde
der goederen opneemt die het in artikel 30, § 2 voorgeschreven maximumbedrag overschrijdt. In dat
geval treedt het aangegeven bedrag in de plaats van dit maximumbedrag.
Artikel 35
Schadevergoeding in geval van belang bij de aflevering
De afzender en de vervoerder kunnen overeenkomen dat de afzender een bijzonder belang bij de
aflevering aangeeft door op de vrachtbrief een bedrag in cijfers te vermelden voor het geval van
verlies of beschadiging en het geval van overschrijding van de afleveringstermijn. In geval van
aangifte van een belang bij de aflevering kan boven op de in de artikelen 30, 32 en 33 bedoelde
schadevergoedingen de vergoeding van de overige bewezen schade verlangd worden tot ten hoogste
het bedrag van het aangegeven belang.
Artikel 36
Verlies van het recht om beperkingen van aansprakelijkheid in te roepen
De in de artikelen 15, § 3, 19, §§ 6 en 7, 30, 32 tot en met 35 bedoelde beperkingen van
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aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien is bewezen dat de schade is ontstaan uit een
handeling of nalaten van de vervoerder geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken,
hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zal voortvloeien.
Artikel 37
Omrekening en rente
§1

Wanneer voor de berekening van de schadevergoeding omrekening van bedragen uitgedrukt
in buitenlandse munteenheden vereist is, vindt omrekening plaats volgens de koers die geldt
op de dag en de plaats van betaling van de schadevergoeding.

§2

De rechthebbende kan een rente ten bedrage van vijf procent per jaar over de
schadevergoeding verlangen, vanaf de dag van het indienen van de in artikel 43 bedoelde
vordering buiten rechte of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag van het instellen van de
rechtsvordering.

§3

Indien de rechthebbende niet binnen een hem gestelde redelijke termijn de voor de definitieve
regeling van de vordering nodige bewijsstukken aan de vervoerder overlegt, loopt de rente
niet tussen de afloop van deze termijn en de daadwerkelijke overlegging van de stukken.
Artikel 38
Aansprakelijkheid in spoor / zeevervoer

§1

Voor spoor / zeevervoer over de in artikel 24 § 1 van het Verdrag bedoelde lijnen over zee
kan iedere Lidstaat door een desbetreffende vermelding op de lijst van de aan de Uniforme
Regelen onderworpen lijnen te doen opnemen, het geheel van de hierna genoemde gronden
tot uitsluiting van de aansprakelijkheid toevoegen aan de in artikel 23 genoemde gronden :
a) brand, mits de vervoerder bewijst dat deze niet is veroorzaakt door toedoen of schuld van
hemzelf, de kapitein, de scheepsbemanning, de loods of zijn ondergeschikten;
b) redding of poging tot redding van mensenlevens of goederen op zee;
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c) vervoer van de goederen als deklading, mits zulks is geschied met de door de afzender op
de vrachtbrief gegeven toestemming en de goederen zich niet in een spoorwagen
bevinden;
d) gevaren of onheilen van de zee of andere bevaarbare wateren.
§2

De vervoerder kan zich slechts op de in § 1 vermelde ontheffingsgronden beroepen, indien hij
bewijst dat het verlies, de beschadiging of de overschrijding van de afleveringstermijn is
ontstaan op het zeetraject vanaf het laden van de goederen aan boord van het schip tot aan het
lossen ervan uit het schip.

§3

Wanneer de vervoerder zich op de in § 1 vermelde ontheffingsgronden beroept, blijft hij
niettemin aansprakelijk, indien de rechthebbende het bewijs levert dat het verlies, de
beschadiging of de overschrijding van de afleveringstermijn te wijten is aan de schuld van de
vervoerder, de kapitein, de scheepsbemanning, de loods of de ondergeschikten van de
vervoerder.

§4

Wanneer eenzelfde zeetraject wordt geëxploiteerd door meer ondernemingen, die
ingeschreven zijn op de lijst der lijnen overeenkomstig artikel 24 § 1 van het Verdrag, moet
het op dit traject toepasselijke aansprakelijkheidsregime voor al deze ondernemingen
hetzelfde zijn. Bovendien, wanneer deze ondernemingen op verzoek van meer Lidstaten op de
lijst zijn ingeschreven, moeten deze Staten van te voren overeenstemming bereiken over het
toe te passen aansprakelijkheidsregime.

§5

De overeenkomstig de §§ 1 en 4 genomen maatregelen worden aan de Secretaris-Generaal
meegedeeld. Zij treden niet eerder in werking dan na verloop van dertig dagen te rekenen
vanaf de dag waarop de Secretaris-Generaal de andere Staten in kennis heeft gesteld van deze
maatregelen. Zendingen onderweg worden door deze maatregelen niet getroffen.
Artikel 39
Aansprakelijkheid in geval van een kernongeval

De vervoerder is ontheven van de krachtens deze Uniforme Regelen op hem rustende
aansprakelijkheid, wanneer de schade is veroorzaakt door een kernongeval en wanneer de
exploitant van een kerninstallatie of een voor hem in de plaats tredende persoon voor die schade
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aansprakelijk is krachtens de wetten en voorschriften van een Staat die de aansprakelijkheid op het
gebied van de kernenergie regelen.

Artikel 40
Personen voor wie de vervoerder aansprakelijk is
De vervoerder is aansprakelijk voor zijn ondergeschikten en voor andere personen van wier
diensten hij gebruik maakt bij de uitvoering van het vervoer, wanneer deze ondergeschikten of
andere personen handelen in de uitoefening van hun werkzaamheden. De beheerders van de
spoorweginfrastructuur waarop het vervoer wordt verricht, worden beschouwd als personen van
wier diensten de vervoerder gebruik maakt bij de uitvoering van het vervoer.

Artikel 41
Andere vorderingen
§1

In alle gevallen waar deze Uniforme Regelen van toepassing zijn, kan tegen de vervoerder
slechts een vordering wegens aansprakelijkheid, ongeacht de rechtsgrond, worden ingesteld
onder de voorwaarden en beperkingen van deze Uniforme Regelen.

§2

Hetzelfde geldt voor een vordering ingesteld tegen de ondergeschikten en de andere personen
voor wie de vervoerder krachtens artikel 40 aansprakelijk is.
Titel IV
Uitoefening van rechten
Artikel 42
Proces-verbaal van vaststelling

§1

Wanneer een gedeeltelijk verlies of een beschadiging door de vervoerder wordt ontdekt of
vermoed of door de rechthebbende wordt beweerd, moet de vervoerder onverwijld en zo
mogelijk in aanwezigheid van de rechthebbende een proces-verbaal opmaken dat
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naargelang de aard van de schade, de toestand van de goederen en zo mogelijk de omvang, de
oorzaak en het tijdstip van ontstaan van de schade vermeldt.
§2

Een afschrift van dit proces-verbaal moet kosteloos aan de rechthebbende worden verstrekt.

§3

Wanneer de rechthebbende niet met de vermeldingen in het proces-verbaal instemt, kan hij
verlangen dat de toestand en de massa van de goederen alsmede de oorzaak en het bedrag van
de schade worden vastgesteld door een door de partijen bij de vervoerovereenkomst of door
de rechter benoemde deskundige. De procedure is onderworpen aan de wetten en
voorschriften van de Staat waar de vaststelling geschiedt.
Artikel 43
Vorderingen buiten rechte

§1

Vorderingen buiten rechte met betrekking tot de vervoerovereenkomst moeten schriftelijk
worden ingediend bij de vervoerder tegen wie de rechtsvordering kan worden ingesteld.

§2

Vorderingen buiten rechte kunnen ingediend worden door de personen die gerechtigd zijn
rechtsvorderingen in te stellen tegen de vervoerder.

§3

De afzender die een vordering buiten rechte indient, moet de duplicaat-vrachtbrief
overleggen. Bij gebreke daarvan moet hij de machtiging van de geadresseerde overleggen of
bewijzen dat deze laatste de goederen heeft geweigerd.

§4

De geadresseerde die een vordering buiten rechte indient, moet de vrachtbrief overleggen,
indien deze aan hem is afgegeven.

§5

De vrachtbrief, de duplicaat-vrachtbrief en de overige bescheiden die de rechthebbende bij
zijn vordering buiten rechte wil voegen, moeten worden overgelegd in origineel of in
voorkomend geval op verzoek van de vervoerder, in een naar behoren gewaarmerkt afschrift.

§6

Bij de regeling van de vordering buiten rechte kan de vervoerder de overlegging van het
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origineel van de vrachtbrief, de duplicaat-vrachtbrief of het remboursbewijs verlangen om er
de regeling op te vermelden.
Artikel 44
Personen die de vervoerder in rechte kunnen aanspreken
§1

Behoudens de §§ 3 en 4, zijn tot het instellen van de op de vervoerovereenkomst gegronde
rechtsvorderingen gerechtigd :
a) de afzender tot het tijdstip waarop de geadresseerde
1. de vrachtbrief in ontvangst heeft genomen,
2. de goederen heeft aangenomen of
3. de hem krachtens artikel 17, § 3 of artikel 18, § 3 toekomende rechten heeft doen
gelden;
b) de geadresseerde vanaf het tijdstip waarop hij
1. de vrachtbrief in ontvangst heeft genomen,
2. de goederen heeft aangenomen of
3. de hem krachtens artikel 17, § 3 of artikel 18, § 3 toekomende rechten heeft doen
gelden.

§2

Het recht van de geadresseerde om een rechtsvordering in te stellen, vervalt zodra de door
hem overeenkomstig artikel 18, § 5 aangewezen persoon de vrachtbrief in ontvangst heeft
genomen, de goederen heeft aangenomen of de hem krachtens artikel 17, § 3 toekomende
rechten heeft doen gelden.

§3

De

rechtsvordering

tot

terugbetaling

van

een

bedrag

dat

op

grond

van

vervoerovereenkomst betaald is, komt slechts toe aan degene die de betaling heeft gedaan.
§4

De rechtsvordering met betrekking tot rembours komt slechts toe aan de afzender.

de
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§5

Om rechtsvorderingen in te stellen moet de afzender de duplicaat-vrachtbrief overleggen. Bij
gebreke daarvan moet hij een machtiging van de geadresseerde overleggen of bewijzen dat
deze laatste de goederen heeft geweigerd. Indien nodig moet de afzender het bewijs leveren
van het ontbreken of het verlies van de vrachtbrief.

§6

Om rechtsvorderingen in te stellen moet de geadresseerde de vrachtbrief overleggen, indien
deze aan hem is afgegeven.
Artikel 45
Vervoerders die in rechte kunnen worden aangesproken

§1

Behoudens de §§ 3 en 4, kunnen de op de vervoerovereenkomst gegronde rechtsvorderingen
uitsluitend worden ingesteld tegen de eerste of laatste vervoerder of tegen de vervoerder die
dat deel van het vervoer verrichtte gedurende welke het feit dat tot de rechtsvordering heeft
geleid, zich heeft voorgedaan.

§2

Wanneer in geval het vervoer wordt verricht door opvolgende vervoerders, de vervoerder die
de goederen moet afleveren met zijn instemming is ingeschreven op de vrachtbrief, kan
overeenkomstig § 1 de rechtsvordering tegen hem worden ingesteld, zelfs als hij de goederen
of de vrachtbrief niet heeft ontvangen.

§3

De rechtsvordering tot terugbetaling van een krachtens de vervoerovereenkomst betaald
bedrag kan worden ingesteld tegen de vervoerder die dit bedrag heeft geïnd of tegen degene
ten voordele van wie dit bedrag is geïnd.

§4

De rechtsvordering ter zake van rembours kan alleen worden ingesteld tegen de vervoerder
die de goederen op de plaats van afzending ten vervoer heeft aangenomen.

§5

De rechtsvordering kan tegen een andere dan de in de §§ 1 en 4 bedoelde vervoerders worden
ingesteld als tegeneis of als verweer in een geding over een op dezelfde vervoerovereenkomst
gegronde vordering.
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§6

Voorzover deze Uniforme Regelen van toepassing zijn op de ondervervoerder, kan tegen hem
eveneens een rechtsvordering worden ingesteld.

§7

Indien de eiser de keuze heeft tussen meer vervoerders, vervalt zijn keuzerecht zodra de
rechtsvordering tegen een van hen is ingesteld; dit geldt eveneens indien de eiser de keuze
heeft tussen een of meer vervoerders en een ondervervoerder.
Artikel 46
Rechtsmacht

§1

De op deze Uniforme Regelen gegronde rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld bij de
rechterlijke instanties van de door de partijen in onderlinge overeenstemming aangewezen
Lidstaten of bij de rechter van de Lidstaat op wiens grondgebied :
a) de verweerder zijn woonplaats of gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of bijkantoor of
vestiging waar de vervoerovereenkomst is gesloten heeft, of
b) de plaats gelegen is waar de goederen zijn aangenomen of waar de aflevering voorzien is.
Het instellen van een rechtsvordering bij een andere rechter is niet mogelijk.

§2

Wanneer een op deze Uniforme Regelen gegronde rechtsvordering aanhangig is bij een in § 1
bedoelde bevoegde rechterlijke instantie of wanneer in een dergelijk geschil deze rechter uitspraak
heeft gedaan, kan geen nieuwe rechtsvordering worden ingesteld voor dezelfde zaak tussen
dezelfde partijen, tenzij de uitspraak van de rechter bij wie de eerste rechtsvordering is ingesteld
niet ten uitvoer kan worden gelegd in de Staat waar de nieuwe rechtsvordering is ingesteld.
Artikel 47
Verval van de vordering

§1

Door de inontvangstneming van de goederen door de rechthebbende vervalt elke vordering
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uit de vervoerovereenkomst tegen de vervoerder in geval van gedeeltelijk verlies,
beschadiging of overschrijding van de afleveringstermijn.
§2

De vordering vervalt evenwel niet :
a) in geval van gedeeltelijk verlies of beschadiging, indien
1. het verlies of de beschadiging overeenkomstig artikel 42 is vastgesteld vóór de
inontvangstneming van de goederen door de rechthebbende;
2. de vaststelling, die overeenkomstig artikel 42 had moeten geschieden, slechts door de
schuld van de vervoerder achterwege is gebleven;
b) in geval van uiterlijk niet waarneembare schade, die is vastgesteld na de
inontvangstneming van de goederen door de rechthebbende, indien deze
1. de vaststelling overeenkomstig artikel 42 onmiddellijk na de ontdekking van de
schade en uiterlijk binnen zeven dagen na de inontvangstneming van de goederen
verlangt, en
2. bovendien bewijst, dat de schade tussen de aanneming ten vervoer van de goederen
en de aflevering is ontstaan;
c) in geval van overschrijding van de afleveringstermijn, indien de rechthebbende zijn
rechten binnen zestig dagen bij een van de in artikel 45, § 1 bedoelde vervoerders heeft
doen gelden;
d) indien de rechthebbende bewijst dat de schade is ontstaan uit een handeling of nalaten
van de vervoerder geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij
roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zal voortvloeien.

§3

Indien de goederen overeenkomstig artikel 28 doorgezonden zijn, vervallen de vorderingen
uit een der voorafgaande vervoerovereenkomsten in geval van gedeeltelijk verlies of
beschadiging als betrof het een enkele overeenkomst.
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Artikel 48
Verjaring
§1

De uit de vervoerovereenkomst voortvloeiende rechtsvordering verjaart door verloop van 1
jaar. De verjaringstermijn bedraagt evenwel twee jaar indien de rechtsvordering :
a)

strekt tot betaling van een door de vervoerder van de geadresseerde geïnd rembours;

b)

strekt tot betaling van de opbrengst van een door de vervoerder verrichte verkoop;

c)

gegrond is op een schade ontstaan uit een handeling of nalaten geschied hetzij met het
opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade
er waarschijnlijk uit zal voortvloeien;

d)

gegrond is op één van de aan de doorzending voorafgaande vervoerovereenkomsten, in
het geval bedoeld in artikel 28.

§2

De verjaring neemt een aanvang bij rechtsvorderingen :
a)

tot schadevergoeding wegens geheel verlies : op de dertigste dag na afloop van de
afleveringstermijn;

b)

tot schadevergoeding wegens gedeeltelijk verlies, beschadiging of overschrijding van de
aflevering : op de dag van de aflevering;

c)

in alle overige gevallen : op de dag waarop het recht kan worden uitgeoefend.

De als begin van de verjaringstermijn vermelde dag is nimmer in deze termijn begrepen.
§3

Ingeval overeenkomstig artikel 43 een schriftelijke vordering buiten rechte met de nodige
bewijsstukken is ingediend, is de verjaring geschorst tot de dag waarop de vervoerder de
vordering schriftelijk afwijst en de bijgevoegde stukken terugzendt. Bij gedeeltelijke
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erkenning van de vordering begint de verjaringstermijn weer te lopen voor het nog betwiste
gedeelte van de vordering. Het bewijs van de ontvangst van de vordering of van het antwoord
en van de teruggave van de stukken rust op de partij die zich daarop beroept. Latere
vorderingen buiten rechte met dezelfde inhoud schorsen de verjaring niet.
§4

Een verjaarde rechtsvordering kan niet meer in rechte worden ingesteld, zelfs niet bij wijze
van tegeneis of verweer.

§5

Overigens geldt voor de schorsing en de stuiting van de verjaring het nationale recht.

Titel V
Onderlinge betrekkingen tussen de vervoerders
Artikel 49
Verdeling

§1

Elke vervoerder moet aan de betrokken vervoerders het hun toekomende aandeel betalen van
de kosten of andere uit de vervoerovereenkomst ontstane schuldvorderingen, die hij ofwel bij
vertrek, ofwel bij aankomst heeft geïnd of had moeten innen. De wijze van betaling wordt in
een overeenkomst tussen de vervoerders vastgelegd.

§2

Artikel 12 is eveneens van toepassing op de betrekkingen tussen opvolgende vervoerders.
Artikel 50
Recht van regres

§1

De vervoerder die krachtens deze Uniforme Regelen een schadevergoeding heeft betaald,
heeft recht van regres jegens de bij het vervoer betrokken vervoerders overeenkomstig de
volgende bepalingen :
a)

de vervoerder die de schade heeft veroorzaakt, is daarvoor alleen aansprakelijk;
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b)

wanneer de schade is veroorzaakt door meer vervoerders, is ieder van hen aansprakelijk
voor de door hem veroorzaakte schade; is deze toedeling niet mogelijk, dan wordt de
schadevergoeding onder hen volgens c verdeeld;

c)

indien niet kan worden bewezen welke vervoerder de schade heeft veroorzaakt, wordt de
schadevergoeding onder alle bij het vervoer betrokken vervoerders verdeeld, met
uitsluiting van hen die bewijzen, dat de schade niet door hen is veroorzaakt; de
verdeling geschiedt naar evenredigheid van het aandeel in de vrachtprijs dat aan iedere
vervoerder toekomt.

§2

In geval van onvermogen om te betalen van een van de vervoerders wordt het te zijnen laste
komende en door hem niet betaalde aandeel onder de andere bij het vervoer betrokken
vervoerders verdeeld naar evenredigheid van het aandeel in de vrachtprijs dat aan ieder van
hen toekomt.
Artikel 51
Regres-procedure

§1

De gegrondheid van de betaling verricht door de vervoerder die krachtens artikel 50 het regres
uitoefent, kan niet betwist worden door de vervoerder tegen wie het bedoeld regres wordt
uitgeoefend, wanneer de schadevergoeding door de rechter is vastgesteld en wanneer deze
laatstgenoemde vervoerder, naar behoren gedagvaard, de mogelijkheid is geboden tot
tussenkomst in het geding. De rechter bij wie de hoofdvordering aanhangig is, stelt de
termijnen voor de betekening van de dagvaarding en voor de tussenkomst vast.

§2

De vervoerder die het regres uitoefent, moet zijn vordering instellen in één en hetzelfde
geding tegen alle vervoerders met wie hij geen schikking heeft getroffen, op straffe van
verlies van regres jegens de niet gedagvaarde vervoerders.

§3

De rechter beslist in één uitspraak over alle bij hem aanhangige regresvorderingen.

§4

De vervoerder die zijn recht van regres wil uitoefenen, kan zijn vordering aanhangig maken
bij de rechters van de Staat op het grondgebied waarvan een van de bij het vervoer betrokken
vervoerders zijn hoofdzetel of bijkantoor of vestiging waar de vervoerovereenkomst is
gesloten, heeft.
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§5

Wanneer de rechtsvordering tegen meer vervoerders moet worden ingesteld, kan de
vervoerder die zijn regres uitoefent, kiezen tussen de volgens § 4 bevoegde rechterlijke
instanties waarvoor hij zijn regresvordering aanhangig zal maken.

§6

Regresvorderingen kunnen niet aanhangig worden gemaakt door het instellen van een
rechtsvordering in het geding dat de rechthebbende heeft ingesteld om schadevergoeding te
verlangen op grond van de vervoerovereenkomst.
Artikel 52
Overeenkomsten betreffende regres

De vervoerders kunnen onderling overeenkomsten afsluiten die afwijken van de artikelen 49 en 50.
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Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
(RID - Aanhangsel C bij het Verdrag)

Artikel 1
Toepassingsgebied
§1

Dit Reglement is van toepassing :
a)

op het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen op het grondgebied van
de Lidstaten,

b)

op het vervoer in aanvulling op het spoorwegvervoer waarop de Uniforme Regelen CIM
van toepassing zijn, behoudens internationale voorschriften die het vervoer met een
ander vervoermiddel regelen,

evenals op de in de Bijlage van dit Reglement vermelde werkzaamheden.
§2

De gevaarlijke goederen, waarvan het vervoer overeenkomstig de Bijlage uitgesloten is,
mogen niet het onderwerp zijn van een internationaal vervoer.
Artikel 2
Vrijstellingen

Dit Reglement is geheel of gedeeltelijk niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen,
waarvan in de Bijlage de vrijstelling is voorzien. Vrijstellingen zijn slechts toegelaten, wanneer de
hoeveelheid, de aard van het vrijgestelde vervoer of de verpakking de veiligheid van het vervoer
waarborgen.
Artikel 3
Beperkingen
Iedere Lidstaat behoudt het recht om het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op zijn
grondgebied op andere gronden dan die van de veiligheid gedurende het vervoer te regelen of te
verbieden.
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Artikel 4
Andere voorschriften
Het vervoer, waarop dit Reglement van toepassing is, blijft onderworpen aan de algemene nationale
of internationale voorschriften, die in hun algemeenheid van toepassing zijn op het
spoorwegvervoer van goederen.
Artikel 5
Toegelaten treinsoorten. Vervoer als handbagage,
reisbagage of in motorvoertuigen
§1

De gevaarlijke goederen mogen alleen in goederentreinen vervoerd worden, met uitzondering
van :
a)

de gevaarlijke goederen, die tot het vervoer zijn toegelaten overeenkomstig de Bijlage
met inachtneming van de toepasselijke maximale hoeveelheden en de bijzondere
voorwaarden voor het vervoer in andere treinen dan goederentreinen;

b)

de gevaarlijke goederen, die onder de bijzondere voorwaarden van de Bijlage als
handbagage, reisbagage of in of op motorvoertuigen overeenkomstig artikel 12 van de
Uniforme Regelen CIV vervoerd worden.

§2

De reiziger mag gevaarlijke goederen niet als handbagage meenemen of deze als reisbagage
of in motorvoertuigen verzenden, indien deze niet voldoen aan de bijzondere voorwaarden
van de Bijlage.
Artikel 6
Bijlage

De Bijlage vormt een integrerend deel van dit Reglement.
***

De Bijlage zal de inhoud krijgen die de Commissie van deskundigen voor het vervoer van
gevaarlijke goederen zal hebben vastgesteld, op het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol
van 3 juni 1999 houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale
spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, volgens artikel 19, § 4 van dit Verdrag.
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Uniforme Regelen betreffende de overeenkomsten inzake het gebruik van voertuigen in het
internationale spoorwegverkeer
(CUV – Aanhangsel D bij het Verdrag)

Artikel 1
Toepassingsgebied
Deze Uniforme Regelen zijn van toepassing op bilaterale of multilaterale overeenkomsten inzake
het gebruik van spoorwegvoertuigen als vervoermiddel voor het verrichten van vervoer volgens de
Uniforme Regelen CIV en de Uniforme Regelen CIM.

Artikel 2
Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze Uniforme Regelen wordt verstaan onder :
a)

“spoorwegvervoeronderneming”, elke privaatrechtelijke of publiekrechtelijke onderneming
aan wie de bevoegdheid is verleend personen of goederen te vervoeren en die voor de tractie
zorgt;

b)

“voertuig”, elk voertuig dat zich op eigen wielen kan voortbewegen langs spoorstaven en dat
niet is voorzien van tractiemiddelen;

c)

“houder”, degene die een voertuig duurzaam economisch exploiteert als vervoermiddel,
ongeacht of hij er de eigenaar van is of het recht heeft erover te beschikken;

d)

“depotstation”, de plaats die op het voertuig is vermeld en waarnaar dit voertuig,
overeenkomstig de voorwaarden in de gebruiksovereenkomst, kan of moet worden
teruggezonden.
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Artikel 3
Tekens en opschriften op de voertuigen
§1

Onverminderd de voorschriften inzake de technische toelating van voertuigen tot het
internationale verkeer, moet degene die krachtens een in artikel 1 bedoelde overeenkomst een
voertuig ter beschikking stelt, ervoor zorgdragen dat de volgende gegevens op het voertuig
worden vermeld :
a)

de aanduiding van de houder;

b)

in voorkomend geval de aanduiding van de spoorwegvervoeronderneming in wier
voertuigenpark het voertuig is opgenomen;

§2

c)

in voorkomend geval de aanduiding van het depotstation;

d)

andere in de gebruiksovereenkomst overeengekomen tekens en opschriften.

De in § 1 bedoelde tekens en opschriften kunnen worden aangevuld met elektronische
identificatiemiddelen.
Artikel 4
Aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging van een voertuig

§1

Tenzij de spoorwegvervoeronderneming aan wie het voertuig voor gebruik als vervoermiddel
ter beschikking is gesteld, bewijst dat de schade niet het gevolg is van haar schuld, is zij
aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het verlies of de beschadiging van het
voertuig of zijn losse bestanddelen.

§2

De spoorwegvervoeronderneming is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het
verlies van losse bestanddelen waarvan geen melding wordt gemaakt op beide zijden van het
voertuig of die niet opgenomen zijn in de inventaris die het voertuig begeleidt.

§3

In geval van verlies van het voertuig of van zijn losse bestanddelen is de schadevergoeding,
met uitsluiting van elke andere schadevergoeding, beperkt tot de gebruikelijke waarde van het
voertuig of zijn losse bestanddelen op de plaats en het tijdstip van het verlies. Indien het
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niet mogelijk is de dag of de plaats van het verlies vast te stellen, is de schadevergoeding
beperkt tot de gebruikelijke waarde op de dag waarop en de plaats waar het voertuig voor
gebruik ter beschikking is gesteld.
§4

In geval van beschadiging van het voertuig of van zijn losse bestanddelen is de
schadevergoeding, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding, beperkt tot de
herstelkosten. De schadevergoeding bedraagt niet meer dan het in geval van verlies te betalen
bedrag.

§5

De partijen bij de overeenkomst kunnen bedingen overeenkomen die afwijken van de §§ 1 tot
en met 4.
Artikel 5
Verlies van het recht om beperkingen van aansprakelijkheid in te roepen.

De in artikel 4, §§ 3 en 4 bedoelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing,
indien is bewezen dat de schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van de vervoerder geschied
hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die
schade er waarschijnlijk uit zal voortvloeien.
Artikel 6
Vermoeden van verlies van een voertuig
§1

De rechthebbende kan, zonder nader bewijs, een voertuig als verloren beschouwen, wanneer
hij de spoorwegvervoeronderneming waaraan hij het voertuig voor gebruik als vervoermiddel
ter beschikking heeft gesteld, heeft verzocht dit voertuig op te sporen en indien dit voertuig
niet binnen drie maanden na ontvangst van zijn verzoek te zijner beschikking is gesteld, of
wanneer hij geen enkele aanwijzing heeft gekregen omtrent de plaats waar het voertuig zich
bevindt. Deze termijn wordt verlengd met de duur van de stilstand van het voertuig ontstaan
door een niet aan de spoorwegvervoeronderneming te wijten oorzaak welke dan ook of door
schade.

§2

Indien het als verloren beschouwde voertuig na betaling van de schadevergoeding wordt
teruggevonden, kan de rechthebbende, binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de
ontvangst van de kennisgeving hiervan, van de spoorwegvervoeronderneming waaraan
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hij het voertuig voor gebruik als vervoermiddel ter beschikking heeft gesteld, verlangen dat
het voertuig hem kosteloos en tegen terugbetaling van de schadevergoeding wordt teruggeven
op het depotstation of op een andere overeengekomen plaats.
§3

Indien het in § 2 bedoelde verzoek niet wordt gedaan of indien het voertuig meer dan een jaar
na

de

betaling

van

de

schadevergoeding

wordt

teruggevonden,

beschikt

de

spoorwegvervoeronderneming waaraan de rechthebbende het voertuig voor gebruik als
vervoermiddel ter beschikking heeft gesteld, hierover overeenkomstig de wetten en
voorschriften die gelden op de plaats waar het voertuig zich bevindt.
§4

De partijen bij de overeenkomst kunnen bedingen overeenkomen die afwijken van de §§ 1 tot
en met 3.
Artikel 7
Aansprakelijkheid voor door een voertuig veroorzaakte schade

§1

Degene die krachtens een in artikel 1 bedoelde overeenkomst een voertuig voor gebruik als
vervoermiddel ter beschikking heeft gesteld, is aansprakelijk voor de door dat voertuig
veroorzaakte schade, wanneer deze schade aan zijn schuld te wijten is.

§2

De partijen bij de overeenkomst kunnen bedingen overeenkomen die afwijken van § 1.
Artikel 8
Subrogatie

Wanneer in de overeenkomst inzake het gebruik van voertuigen wordt bepaald dat de
spoorwegvervoeronderneming het voertuig aan andere spoorwegvervoerondernemingen ter
beschikking kan stellen voor gebruik als vervoermiddel, kan de spoorwegvervoeronderneming, met
instemming van de houder, met de andere spoorwegvervoerondernemingen overeenkomen :
a)

dat zij, onverminderd haar recht van regres, in geval van verlies of beschadiging van het
voertuig of zijn losse bestanddelen, in hun plaats treedt met betrekking tot hun
aansprakelijkheid jegens de houder;
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b)

dat alleen de houder jegens de andere spoorwegvervoerondernemingen aansprakelijk is voor
door het voertuig veroorzaakte schade, maar dat alleen de spoorwegvervoeronderneming die
de contractuele wederpartij van de houder is, bevoegd is de rechten van de andere
spoorwegvervoerondernemingen te doen gelden.
Artikel 9
Aansprakelijkheid voor ondergeschikten en andere personen

§1

De partijen bij de overeenkomst zijn aansprakelijk voor hun ondergeschikten en voor andere
personen, van wier diensten zij gebruik maken bij de uitvoering van de overeenkomst,
wanneer deze ondergeschikten of andere personen handelen in de uitoefening van hun
werkzaamheden.

§2

Tenzij tussen de partijen bij de overeenkomst anders is overeengekomen,

worden de

beheerders van de infrastructuur waarop de spoorwegvervoeronderneming het voertuig als
vervoermiddel

gebruikt,

beschouwd

als

personen

van

wier

diensten

de

spoorwegvervoeronderneming gebruik maakt.
§3

De §§ 1 en 2 zijn eveneens van toepassing in geval van subrogatie overeenkomstig artikel 8.
Artikel 10
Andere vorderingen

§1

In alle gevallen waar deze Uniforme Regelen van toepassing zijn, kan tegen de
spoorwegvervoeronderneming waaraan het voertuig voor gebruik als vervoermiddel ter
beschikking is gesteld slechts een vordering wegens aansprakelijkheid voor verlies of
beschadiging van het voertuig of zijn losse bestanddelen, ongeacht de rechtsgrond, worden
ingesteld onder de voorwaarden en beperkingen van deze Uniforme Regelen en die van de
gebruiksovereenkomst.

§2

Paragraaf 1 is eveneens van toepassing in geval van subrogatie overeenkomstig artikel 8.

§3

Hetzelfde geldt voor een vordering ingesteld tegen de ondergeschikten en de andere personen
voor wie de spoorwegvervoeronderneming, waaraan het voertuig voor gebruik als
vervoermiddel ter beschikking is gesteld, aansprakelijk is.
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Artikel 11
Rechtsmacht
§1

De rechtsvorderingen voortvloeiend uit een op grond van deze Uniforme Regelen gesloten
overeenkomst, kunnen worden ingesteld bij de in onderlinge overeenstemming door de
partijen bij de overeenkomst aangewezen rechterlijke instantie.

§2

Tenzij de partijen anders zijn overeenkomen, is de rechterlijke instantie van de Lidstaat waar
de verweerder zijn zetel heeft, bevoegd. Indien de verweerder geen zetel heeft in een Lidstaat,
is de rechterlijke instantie van de Lidstaat waar de schade is ontstaan, bevoegd.
Artikel 12
Verjaring

§1

De rechtsvorderingen gegrond op de artikelen 4 en 7 verjaren door verloop van drie jaar.

§2

De verjaring neemt een aanvang :
a)

bij rechtsvorderingen gegrond op artikel 4, op de dag waarop het verlies of de
beschadiging van het voertuig is vastgesteld of op de dag waarop de rechthebbende het
voertuig overeenkomstig artikel 6, § 1 of § 4 als verloren kon beschouwen;

b) bij rechtsvorderingen gegrond op artikel 7, op de dag waarop de schade is ontstaan.
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Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de
infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer
(CUI - Aanhangsel E bij het Verdrag)

Titel I
Algemene bepalingen
Artikel 1
Toepassingsgebied
§1

Deze Uniforme Regelen zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake het gebruik van een
spoorweginfrastructuur ten behoeve van internationaal vervoer in de zin van de Uniforme
Regelen CIV en Uniforme Regelen CIM. Dit geldt ongeacht de zetel en de nationaliteit van de
partijen bij de overeenkomst. Deze Uniforme Regelen zijn eveneens van toepassing, wanneer de
spoorweginfrastructuur wordt beheerd of gebruikt door Staten of overheidsinstellingen of organisaties.

§2

Behoudens artikel 21 zijn deze Uniforme Regelen niet van toepassing op andere
rechtsverhoudingen, zoals met name:
a)

de aansprakelijkheid van de vervoerder of de beheerder jegens hun ondergeschikten of
jegens andere personen, van wier diensten zij gebruik maken bij de uitvoering van hun
taken;

b)

de aansprakelijkheid tussen de vervoerder of de beheerder enerzijds en derden anderzijds.
Artikel 2
Verklaring betreffende de aansprakelijkheid in geval van personenschade

§1

Iedere Staat kan op elk tijdstip verklaren dat hij alle bepalingen betreffende de
aansprakelijkheid in geval van personenschade niet zal toepassen op slachtoffers van een
ongeval op zijn grondgebied, die zijn onderdanen zijn of hun gewone verblijfplaats hebben in
deze Staat.
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§2

De Staat die een verklaring overeenkomstig § 1 heeft afgelegd, kan deze op elk tijdstip
herroepen door hiervan mededeling te doen aan de depositaris. Deze herroeping wordt van
kracht een maand na de dag waarop de depositaris de Lidstaten hiervan kennis heeft gegeven.
Artikel 3
Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Uniforme Regelen wordt verstaan onder :
a)

“spoorweginfrastructuur”, alle spoorwegen en vaste installaties, voorzover deze nodig zijn voor
het rijden van spoorwegvoertuigen en de veiligheid van het verkeer;

b)

”beheerder”, degene die een spoorweginfrastructuur ter beschikking stelt;

c)

“vervoerder”, degene die per spoor personen of goederen vervoert in het internationale verkeer
volgens de Uniforme Regelen CIV of de Uniforme Regelen CIM;

d)

“hulppersoon”, ondergeschikten of andere personen, van wier diensten de vervoerder of de
beheerder gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst, wanneer deze ondergeschikten
of andere personen handelen in de uitoefening van hun werkzaamheden;

e)

“derde”, elke andere persoon dan de beheerder, de vervoerder en hun hulppersonen;

f)

“vergunning”, de bevoegdheid verleend, overeenkomstig de wetten en voorschriften van de Staat
waarin de vervoerder de zetel heeft van zijn belangrijkste activiteit, om de activiteit van
spoorwegvervoerder uit te oefenen;

g)

“veiligheidscertificaat”, het document waaruit, overeenkomstig de wetten en voorschriften van
de Staat waarin de gebruikte infrastructuur zich bevindt, ten aanzien van de vervoerder blijkt dat,
-

de interne organisatie van de onderneming alsook
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-

het in te zetten personeel en de te gebruiken voertuigen op de gebruikte infrastructuur,
voldoen aan de gestelde veiligheidseisen teneinde op deze infrastructuur een veilige
dienst te waarborgen.
Artikel 4
Dwingend recht

Voorzover deze Uniforme Regelen het niet uitdrukkelijk toelaten, is elk beding dat middellijk of
onmiddellijk afwijkt van deze Uniforme Regelen nietig en zonder rechtsgevolgen. De nietigheid van
dergelijke bedingen heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst tot gevolg.
Niettemin kunnen de partijen bij de overeenkomst een zwaardere aansprakelijkheid en zwaardere
verplichtingen op zich nemen dan die welke in deze Uniforme Regelen zijn bepaald of een
maximumbedrag voor de vergoeding van zaakschade vaststellen.

Titel II
Gebruiksovereenkomst
Artikel 5
Inhoud en vorm
§1

De betrekkingen tussen de beheerder en de vervoerder worden geregeld in een
gebruiksovereenkomst.

§2

In de overeenkomst worden met name de administratieve, technische en financiële voorwaarden
voor het gebruik geregeld. De overeenkomst bevat ten minste de volgende gegevens :
a)

de te gebruiken infrastructuur,

b)

de omvang van het gebruik,

c)

de prestaties van de beheerder,

d)

de prestaties van de vervoerder,

e)

het in te zetten personeel,

f)

de te gebruiken voertuigen,

g)

de financiële voorwaarden.
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§3

De overeenkomst moet schriftelijk of in een gelijkwaardige vorm worden vastgelegd. Het
ontbreken of de onregelmatigheid van een schriftelijke of in een andere vorm gedane
vastlegging of het ontbreken van een van de in § 2 bedoelde gegevens tast noch het bestaan,
noch de geldigheid van de overeenkomst aan, die onderworpen blijft aan deze Uniforme
Regelen.
Artikel 6
Bijzondere verplichtingen van de vervoerder en de beheerder

§1

De vervoerder moet bevoegd zijn de activiteit van spoorwegvervoerder uit te oefenen. Het in te
zetten personeel en de te gebruiken voertuigen moeten voldoen aan de veiligheidseisen. De
beheerder kan verlangen dat de vervoerder, door middel van overlegging van een geldige
vergunning en een geldig veiligheidscertificaat of van gewaarmerkte afschriften dan wel op
andere wijze, bewijst dat aan deze voorwaarden is voldaan.

§2

De vervoerder moet de beheerder in kennis stellen van elke gebeurtenis die de geldigheid van
zijn vergunning, van zijn veiligheidscertificaten of van andere bewijsstukken kan aantasten.

§3

De beheerder kan verlangen dat de vervoerder bewijst dat hij een toereikende
aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten of gelijkwaardige maatregelen heeft getroffen ter
dekking van alle vorderingen, ongeacht de rechtsgrond, zoals bedoeld in de artikelen 9 tot en met
21. De vervoerder moet jaarlijks door middel van een naar behoren opgestelde verklaring
bewijzen dat de aansprakelijkheidsverzekering of de gelijkwaardige maatregelen nog steeds
bestaan; hij moet de beheerder kennisgeven van elke wijziging hiervan, voordat deze van kracht
wordt.

§4

De partijen bij de overeenkomst moeten elkaar in kennis stellen van elke gebeurtenis die de
uitvoering van de door hen gesloten overeenkomst zou kunnen verhinderen.
Artikel 7
Duur van de overeenkomst

§1

De gebruiksovereenkomst kan worden gesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

§2

De beheerder kan de gebruiksovereenkomst onmiddellijk opzeggen wanneer :
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a)

de vervoerder niet langer bevoegd is de activiteit van spoorwegvervoerder uit te oefenen;

b)

het in te zetten personeel of de te gebruiken voertuigen niet langer aan de veiligheidseisen
voldoen;

c)

de vervoerder een betalingsachterstand heeft, te weten
1.

van twee opeenvolgende betalingstermijnen en voor een bedrag van meer dan de
waarde voor een maand gebruik, of

2.

over een periode van meer dan twee opeenvolgende betalingstermijnen en voor een
bedrag gelijk aan de waarde voor twee maanden gebruik;

d)

de vervoerder een van de in artikel 6, §§ 2 en 3 bedoelde bijzondere verplichtingen
duidelijk heeft geschonden.

§3

De vervoerder kan de gebruiksovereenkomst onmiddellijk opzeggen, wanneer de beheerder zijn
recht de infrastructuur te beheren verliest.

§4

Iedere partij bij de gebruiksovereenkomst kan deze overeenkomst onmiddellijk opzeggen in
geval van duidelijke schending van een van de wezenlijke verplichtingen door de andere partij
bij de overeenkomst, wanneer deze verplichting betrekking heeft op de veiligheid van personen
en goederen; de partijen bij de overeenkomst kunnen overeenkomen op welke wijze dit recht
wordt uitgeoefend.

§5

De partij bij de overeenkomst die de opzegging veroorzaakt, is jegens de andere partij
aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is, tenzij zij bewijst dat de schade niet door
haar schuld is veroorzaakt.

§6

De partijen bij de overeenkomst kunnen bedingen overeenkomen die afwijken van de bepalingen
van § 2, onder c en d en van § 5.
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Titel III
Aansprakelijkheid
Artikel 8
Aansprakelijkheid van de beheerder
§1

De beheerder is aansprakelijk voor :
a)

personenschade (dood, verwonding of elk ander lichamelijk of geestelijk letsel),

b)

zaakschade (vernieling of beschadiging van roerende en onroerende zaken),

c)

vermogensschade voortvloeiend uit de door de vervoerder krachtens de Uniforme Regelen
CIV en Uniforme Regelen CIM verschuldigde schadevergoeding,

toegebracht aan de vervoerder of aan zijn hulppersonen gedurende het gebruik van de
infrastructuur en waarvan de oorzaak in de infrastructuur ligt.
§2

De beheerder is van deze aansprakelijkheid ontheven :
a)

in geval van personenschade en vermogensschade voortvloeiend uit de door de vervoerder
krachtens de Uniforme Regelen CIV verschuldigde schadevergoeding
1.

indien de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door omstandigheden
buiten de bedrijfsuitoefening, die de beheerder, ondanks de zorgvuldigheid vereist in
de omstandigheden van het geval, niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen
niet kon verhinderen,

2.

voorzover de schadeveroorzakende gebeurtenis te wijten is aan schuld van de
persoon die de schade heeft geleden,

3.

indien de schadeveroorzakende gebeurtenis te wijten is aan het gedrag van een derde,
dat de beheerder, ondanks de zorgvuldigheid vereist in de omstandigheden van het
geval, niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon verhinderen;
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b)

in geval van zaakschade en vermogensschade voortvloeiend uit de door de vervoerder
krachtens de Uniforme Regelen CIM verschuldigde schadevergoeding, wanneer de schade
is veroorzaakt door schuld van de vervoerder of door een opdracht van de vervoerder die
niet aan de beheerder kan worden toegerekend of door omstandigheden die de beheerder
niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon verhinderen.

§3

Indien de schadeveroorzakende gebeurtenis te wijten is aan het gedrag van een derde en indien
desondanks de beheerder niet geheel van zijn aansprakelijkheid is ontheven overeenkomstig § 2,
onder a, is hij voor het geheel aansprakelijk binnen de grenzen van deze Uniforme Regelen
onverminderd zijn eventueel regres op de derde.

§4

De partijen bij de overeenkomst kunnen overeenkomen of, en in hoeverre, de beheerder
aansprakelijk is voor aan de vervoerder toegebrachte schade als gevolg van een vertraging of een
verstoring van de bedrijfsuitoefening.

Artikel 9
Aansprakelijkheid van de vervoerder
§1

De vervoerder is aansprakelijk voor :
a)

personenschade (dood, verwonding of elk ander lichamelijk of geestelijk letsel),

b)

zaakschade (vernieling of beschadiging van roerende en onroerende zaken),

toegebracht aan de beheerder of aan zijn hulppersonen gedurende het gebruik van de
infrastructuur door de gebruikte transportmiddelen of door de vervoerde personen of goederen.
§2

De vervoerder is van deze aansprakelijkheid ontheven :
a)

in geval van personenschade
1.

indien de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door omstandigheden
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buiten de bedrijfsuitoefening, die de vervoerder, ondanks de zorgvuldigheid vereist in
de omstandigheden van het geval, niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen
niet kon verhinderen,
2.

voorzover de schadeveroorzakende gebeurtenis te wijten is aan schuld van de
persoon die de schade heeft geleden,

3.

indien de schadeveroorzakende gebeurtenis te wijten is aan het gedrag van een derde,
dat de vervoerder, ondanks de zorgvuldigheid vereist in de omstandigheden van het
geval, niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon verhinderen,

b)

in geval van zaakschade, wanneer de schade is veroorzaakt door schuld van de beheerder
of door een opdracht van de beheerder die niet aan de vervoerder kan worden toegerekend
of door omstandigheden die de vervoerder niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen
niet kon verhinderen.

§3

Indien de schadeveroorzakende gebeurtenis te wijten is aan het gedrag van een derde en indien
desondanks de vervoerder niet geheel van zijn aansprakelijkheid is ontheven overeenkomstig §
2, onder a, is hij voor het geheel aansprakelijk binnen de grenzen van deze Uniforme Regelen,
onverminderd zijn eventueel regres op de derde.

§4

De partijen bij de overeenkomst kunnen overeenkomen of, en in hoeverre, de vervoerder
aansprakelijk is voor aan de beheerder toegebrachte schade als gevolg van een verstoring van de
bedrijfsuitoefening.
Artikel 10
Medeschuld

§1

Wanneer oorzaken die aan de beheerder en oorzaken die aan de vervoerder toe te rekenen zijn,
hebben bijgedragen aan de schade, is iedere partij bij de overeenkomst slechts aansprakelijk
voorzover de oorzaken die krachtens de artikelen 8 en 9 aan haar toe te rekenen zijn, aan de
schade hebben bijgedragen. Indien niet kan worden vastgesteld in welke mate de verschillende
oorzaken aan de schade hebben bijgedragen, draagt iedere partij de door haar geleden schade.

§2

Paragraaf 1 is van overeenkomstige toepassing, wanneer aan de beheerder toe te rekenen
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oorzaken en aan meer vervoerders die dezelfde spoorweginfrastructuur hebben gebruikt, toe te
rekenen oorzaken aan de schade hebben bijgedragen.
§3

In geval van schade zoals bedoeld in artikel 9, is § 1, eerste volzin van overeenkomstige
toepassing, wanneer oorzaken die hebben bijgedragen aan de schade, toe te rekenen zijn aan
meerdere vervoerders die dezelfde spoorweginfrastructuur hebben gebruikt. Indien niet kan
worden vastgesteld in welke mate de verschillende oorzaken aan de schade hebben bijgedragen,
zijn de vervoerders jegens de beheerder voor gelijke delen aansprakelijk.

Artikel 11
Schadevergoeding in geval van dood
§1

In geval van dood omvat de schadevergoeding :
a)

de ten gevolge van het overlijden noodzakelijke kosten, met name die van het vervoer van
het stoffelijk overschot en de lijkbezorging;

b)
§2

indien de dood niet onmiddellijk is ingetreden, de in artikel 12 bedoelde schadevergoeding.

Indien door de dood personen, jegens wie de overledene een wettelijke onderhoudsplicht had of
in de toekomst gehad zou hebben, hun onderhoud verliezen, moeten ook dezen voor dit verlies
schadeloos gesteld worden. De vordering tot schadevergoeding van personen, van wie de
overledene zonder wettelijke verplichting het onderhoud verzorgde, blijft onderworpen aan het
nationale recht.
Artikel 12
Schadevergoeding in geval van letsel

In geval van verwonding of elk ander lichamelijk of geestelijk letsel omvat de schadevergoeding:
a)

de noodzakelijke kosten, met name die van behandeling en vervoer;
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b)

het vermogensnadeel dat de benadeelde persoon lijdt door een gehele of gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid of door een toename van zijn behoeften.
Artikel 13
Vergoeding van andere personenschade

Het nationale recht bepaalt of, en in welke mate, de beheerder of de vervoerder andere dan de in de
artikelen 11 en 12 bedoelde personenschade moet vergoeden.
Artikel 14
Wijze en hoogte van de schadevergoeding in geval van dood of letsel
§1

De in de artikel 11, § 2 en artikel 12, onder b bedoelde schadevergoeding moet als
gekapitaliseerde som worden uitgekeerd. Indien evenwel het nationale recht de toekenning van
een periodieke uitkering toelaat, wordt de vergoeding op deze wijze uitgekeerd, wanneer de
benadeelde persoon of de in artikel 11, § 2 bedoelde rechthebbenden zulks verlangen.

§2

De hoogte van de krachtens § 1 toe te kennen schadevergoeding wordt bepaald volgens het
nationale recht. Bij de toepassing van deze Uniforme Regelen geldt evenwel per persoon een
maximumbedrag van 175000 rekeneenheden in een gekapitaliseerde som of in een met deze som
overeenstemmende jaarlijkse uitkering, voorzover in het nationale recht een lager
maximumbedrag is bepaald.
Artikel 15
Verlies van het recht om beperkingen van aansprakelijkheid in te roepen

De in deze Uniforme Regelen bedoelde beperkingen van aansprakelijkheid alsook de bepalingen
van het nationale recht die de vergoedingen tot een bepaald bedrag beperken, zijn niet van
toepassing, indien is bewezen dat de schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van de
veroorzaker van de schade geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos
en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zal voortvloeien.
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Artikel 16
Omrekening en rente
§1

Wanneer voor de berekening van de schadevergoeding omrekening van bedragen uitgedrukt in
buitenlandse munteenheden vereist is, vindt omrekening plaats volgens de koers geldend op de
dag en de plaats van betaling van de schadevergoeding.

§2

De rechthebbende kan een rente ten bedrage van vijf procent per jaar over de schadevergoeding
verlangen, vanaf de dag van aanvang van een bemiddelingsprocedure, van het beroep op het in
Titel V van het Verdrag bedoelde scheidsgerecht of van het instellen van de rechtsvordering.
Artikel 17
Aansprakelijkheid in geval van een kernongeval

De beheerder en de vervoerder zijn ontheven van de krachtens deze Uniforme Regelen op hen rustende
aansprakelijkheid, wanneer de schade is veroorzaakt door een kernongeval en wanneer de exploitant
van een kerninstallatie of een voor hem in de plaats tredende persoon voor die schade aansprakelijk is
krachtens de wetten en voorschriften van een Staat die de aansprakelijkheid op het gebied van de
kernenergie regelen.
Artikel 18
Aansprakelijkheid voor hulppersonen
De beheerder en de vervoerder zijn aansprakelijk voor hun hulppersonen.
Artikel 19
Andere vorderingen
§1

In alle gevallen waar deze Uniforme Regelen van toepassing zijn, kan tegen de beheerder of
tegen de vervoerder slechts een vordering wegens aansprakelijkheid, ongeacht de rechtsgrond,
worden ingesteld onder de voorwaarden en beperkingen van deze Uniforme Regelen.
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§2

Hetzelfde geldt voor een vordering ingesteld tegen de hulppersonen voor wie de beheerder of de
vervoerder krachtens artikel 18 aansprakelijk is.
Artikel 20
Beding voor geschillenregeling

De partijen bij de overeenkomst kunnen bedingen overeenkomen waarin zij hun recht op
schadevergoeding ten aanzien van de andere partij bij de overeenkomst kunnen doen gelden of hiervan
kunnen afzien.

Titel IV
Vorderingen van hulppersonen
Artikel 21
Vorderingen tegen de beheerder of tegen de vervoerder
§1

Elke vordering van hulppersonen van de vervoerder wegens aansprakelijkheid tegen de
beheerder met betrekking tot door deze laatste veroorzaakte schade, kan, ongeacht de
rechtsgrond, slechts worden ingesteld onder de voorwaarden en beperkingen van deze
Uniforme Regelen.

§2

Elke vordering van hulppersonen van de beheerder wegens aansprakelijkheid tegen de
vervoerder met betrekking tot door deze laatste veroorzaakte schade, kan, ongeacht de
rechtsgrond, slechts worden ingesteld onder de voorwaarden en beperkingen van deze Uniforme
Regelen.
Titel V
Uitoefening van rechten
Artikel 22
Bemiddelingsprocedure

De partijen bij de overeenkomst kunnen bemiddelingsprocedures overeenkomen of een beroep doen op
een in Titel V van het Verdrag voorgeschreven scheidsgerecht.
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Artikel 23
Regres
De gegrondheid van de door de vervoerder op basis van de Uniforme Regelen CIV of Uniforme
Regelen CIM gedane betaling kan niet worden betwist, wanneer de schadevergoeding door de rechter
is vastgesteld en wanneer de beheerder, naar behoren gedagvaard, in staat is gesteld zich in de
rechtszaak te voegen.
Artikel 24
Rechtsmacht
§1

De op deze Uniforme Regelen gegronde rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld bij de
rechterlijke instanties van de door de partijen bij de overeenkomst in onderlinge
overeenstemming aangewezen Lidstaten.

§2

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is de rechterlijke instantie van de Lidstaat waar
de beheerder zijn zetel heeft, bevoegd.
Artikel 25
Verjaring

§1

De op deze Uniforme Regelen gegronde rechtsvorderingen verjaren door verloop van drie jaar.

§2

De verjaring neemt een aanvang op de dag waarop de schade is ontstaan.

§3

In geval van dood van personen verjaren de rechtsvorderingen door verloop van drie jaar te
rekenen van de dag na het overlijden, doch van ten hoogste vijf jaar te rekenen van de dag na de
gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

§4

Een regresvordering door een aansprakelijk gestelde persoon kan zelfs na verloop van de
in § 1 bedoelde verjaringstermijn worden ingesteld, indien zulks geschiedt binnen de termijn die
hiervoor is bepaald in de wet van de Staat waar de procedure is aangevangen. Deze termijn kan
echter niet korter zijn dan negentig dagen te rekenen van de dag waarop de persoon die de
regresvordering instelt, de vordering buiten rechte heeft geregeld of zelf betekening van de
dagvaarding heeft ontvangen.
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§5

De verjaring wordt geschorst, wanneer de partijen bij het geschil een bemiddelingsprocedure
overeenkomen of de zaak aanhangig maken bij een in Titel V van het Verdrag
voorgeschreven scheidsgerecht.

§6

Overigens geldt voor de schorsing en de stuiting van de verjaring het nationale recht.

154
Uniforme Regelen betreffende de verbindendverklaring van technische normen en de
aanneming van uniforme technische voorschriften die van toepassing zijn op
spoorwegmaterieel bestemd voor gebruik in internationaal verkeer
(APTU – Aanhangsel F bij het Verdrag)

Artikel 1
Toepassingsgebied
Deze Uniforme Regelen leggen de procedure vast voor de verbindendverklaring van technische
normen en de aanneming van uniforme technische voorschriften voor het spoorwegmaterieel
bestemd voor gebruik in internationaal verkeer.

Artikel 2
Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze Uniforme Regelen en hun Bijlagen wordt verstaan onder :
a)

“Verdragsstaat” elke Lidstaat van de Organisatie die geen verklaring met betrekking tot deze
Uniforme Regelen heeft afgelegd overeenkomstig artikel 42, § 1, eerste volzin van het
Verdrag;

b)

“internationaal verkeer” het rijden van spoorwegvoertuigen over spoorweglijnen die gelegen
zijn op het grondgebied van tenminste twee Verdragsstaten;

c)

“spoorwegvervoeronderneming” elke privaatrechtelijke of publiekrechtelijke onderneming
aan wie de bevoegdheid is verleend personen of goederen te vervoeren en die voor de tractie
zorgt;

d)

“beheerder van de infrastructuur” elke onderneming of elke overheidsinstantie die een
spoorweginfrastructuur beheert;

e)

“spoorwegmaterieel” elk spoorwegmaterieel dat bestemd is voor gebruik in internationaal
verkeer, met name de voertuigen en de spoorweginfrastructuur;
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f)

“spoorwegvoertuig” elk voertuig dat zich op eigen wielen kan voortbewegen langs
spoorstaven met of zonder tractie;

g)

“tractievoertuig” een spoorwegvoertuig dat voorzien is van tractiemiddelen;

h)

“wagen” een spoorwegvoertuig dat niet voorzien is van tractiemiddelen en dat bestemd is
voor het vervoer van goederen;

i)

“rijtuig” een spoorwegvoertuig dat niet voorzien is van tractiemiddelen en dat bestemd is voor
het vervoer van reizigers;

j)

“spoorweginfrastructuur” alle spoorwegen en vaste installaties, voorzover deze nodig zijn
voor het rijden van spoorwegvoertuigen en de veiligheid van het verkeer;

k)

“technische norm” elke technische specificatie die is aangenomen door een erkend nationaal
of internationaal normalisatie-instituut volgens de voor haar geldende procedures; elke
technische specificatie die is uitgewerkt in het kader van de Europese Gemeenschappen wordt
gelijkgesteld met een technische norm;

l)

“technisch voorschrift” elke regel, die geen technische norm is, voor de bouw, het in bedrijf
hebben, het onderhoud of voor een procedure met betrekking tot het spoorwegmaterieel;

m)

“Commissie van technisch deskundigen” de Commissie die genoemd is in artikel 13, § 1,
onder f van het Verdrag.
Artikel 3
Doel

§1

De verbindingverklaring van technische normen betreffende het spoorwegmaterieel en de
aanneming van uniforme technische voorschriften die van toepassing zijn op het
spoorwegmaterieel hebben tot doel :
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a)

het vergemakkelijken van het vrije verkeer van voertuigen en het vrije gebruik van
ander spoorwegmaterieel in internationaal verkeer;

b)

een bijdrage te leveren aan de veiligheid, de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid in
internationaal verkeer;

c)
§2

rekening te houden met de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

Bij de verbindingverklaring van technische normen of de aanneming van uniforme technische
voorschriften wordt alleen rekening gehouden met hetgeen op internationaal niveau is
uitgewerkt.

§3

Voorzover mogelijk :
a)

moet de interoperabiliteit van de technische systemen en onderdelen, die nodig is in
internationaal verkeer, worden zekersgesteld;

b)

zijn de technische normen en de uniforme technische voorschriften resultaatgericht; in
voorkomend geval bevatten zij varianten.
Artikel 4
Ontwikkeling van technische normen en voorschriften

§1

De ontwikkeling van technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende het
spoorwegmaterieel is het werkterrein van de instellingen van wie de bevoegdheid terzake
erkend is.

§2

De normalisatie van industriële producten en procedures is het werkterrein van de erkende
nationale en internationale normalisatie-instituten.
Artikel 5
Verbindendverklaring van technische normen

§1

Een verzoek voor het verbindendverklaren van een technische norm kan ingediend worden
door :
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a)

elke Verdragsstaat;

b)

elke regionale organisatie voor economische integratie met eigen voor haar lidstaten
bindende wetgevingsbevoegdheid op het terrein van technische normen betreffende
spoorwegmaterieel;

c)

elk nationaal of internationaal normalisatie-instituut belast met de normering op het
terrein van de spoorwegen;

d)

elke representatieve internationale vereniging, voor de leden waarvan het bestaan van
technische

normen

betreffende

spoorwegmaterieel

om

veiligheids-

en

bedrijfseconomische redenen onmisbaar is in de uitoefening van hun activiteit.
§2

De Commissie van technisch deskundigen beslist over de verbindendverklaring van een
technische norm volgens de procedure voorgeschreven in de artikelen 16, 20 en 33, § 6 van
het Verdrag. De beslissingen treden in werking volgens artikel 35, §§ 3 en 4 van het Verdrag.
Artikel 6
Aanneming van uniforme technische voorschriften

§1

Een verzoek voor het aannemen van een uniform technisch voorschrift kan ingediend worden
door :
a)

elke Verdragsstaat;

b)

elke regionale organisatie voor economische integratie met eigen voor haar lidstaten
bindende wetgevingsbevoegdheid op het terrein van technische voorschriften
betreffende spoorwegmaterieel;

c)

elke representatieve internationale vereniging, voor de leden waarvan het bestaan van
uniforme technische voorschriften betreffende spoorwegmaterieel om veiligheids- en
bedrijfseconomische redenen onmisbaar is in de uitoefening van hun activiteit.
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§2

De Commissie van technisch deskundigen beslist over de aanneming van een uniform
technisch voorschrift volgens de procedure voorgeschreven in de artikelen 16, 20 en 33, § 6
van het Verdrag. De beslissingen treden in werking volgens artikel 35, §§ 3 en 4 van het
Verdrag.
Artikel 7
Vorm van de verzoeken

De in de artikelen 5 en 6 bedoelde verzoeken moeten volledig, begrijpelijk en met redenen omkleed
zijn. Deze moeten aan de Secretaris-Generaal van de Organisatie worden gericht in een van haar
werktalen.
Artikel 8
Technische bijlagen
§1

De verbindendverklaarde technische normen en de aangenomen uniforme technische
voorschriften zijn opgenomen in de navolgende Bijlagen van deze Uniforme Regelen :
a)

Technische

normen

en

uniforme

technische

voorschriften

betreffende

alle

spoorwegvoertuigen (Bijlage 1);
b)

Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende tractievoertuigen
(Bijlage 2);

c)

Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende wagens
(Bijlage 3);

d)

Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende rijtuigen
(Bijlage 4);

e)

Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende andere
infrastructuurinstallaties dan die vermeld onder f (Bijlage 5);
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f)

Technische

normen

en

uniforme

technische

voorschriften

betreffende

verkeersveiligheids- en regelingssystemen (Bijlage 6);
g)

Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende systemen van de
informatietechnologie (Bijlage 7);

h)

Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende elk ander
spoorwegmaterieel (Bijlage 8).

§2

De Bijlagen vormen een integrerend deel van deze Uniforme Regelen. Hun structuur moet
rekening houden met de bijzonderheden van de spoorbreedte, het omgrenzingsprofiel/profiel
van de vrije ruimte, de stroomvoorzieningssystemen en de verkeersveiligheids- en
regelingssystemen in de Verdragsstaten.

§3

De Bijlagen zullen de versie bevatten die, na de inwerkingtreding van het Protocol van 3 juni
1999 houdende wijziging van het Verdrag, aangenomen zal worden door de Commissie van
technisch deskundigen volgens dezelfde procedure als voorgeschreven in de artikelen 16, 20
en 33, § 6 van het Verdrag voor het wijzigingen van de Bijlagen.
Artikel 9
Verklaringen

§1

Elke Verdragsstaat kan, binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de dag van de
bekendmaking door de Secretaris-Generaal van het besluit van de Commissie van technisch
deskundigen, ten overstaan van hem een met redenen omklede verklaring afleggen op grond
waarvan hij de verbindendverklaarde technische norm of het uniform technisch voorschrift
met betrekking tot de spoorweginfrastructuur op zijn grondgebied en het verkeer op deze
infrastructuur niet of slechts gedeeltelijk zal toepassen.

§2

De Verdragsstaten die een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig § 1 worden niet in
aanmerking genomen bij het bepalen van het aantal Staten die overeenkomstig artikel 35, § 4 van
het Verdrag een bezwaar moeten aantekenen waardoor een beslissing van de Commissie van
technisch deskundigen niet in werking treedt.
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§3

De Staat die een verklaring heeft afgelegd overeenkomstig § 1 kan deze op elk moment
intrekken door de Secretaris-Generaal hiervan op de hoogte te brengen. Deze intrekking wordt
van kracht op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de mededeling.
Artikel 10
Opheffing van de Technische Eenheid

De inwerkingtreding in alle Staten, die partij zijn bij het internationale Verdrag van de Technische
Eenheid der Spoorwegen, ondertekend te Bern op 21 oktober 1882 in de versie van 1938, van de
Bijlagen, die overeenkomstig artikel 8, § 3 zijn aangenomen door de Commissie van technisch
deskundigen, heeft de opheffing van vorengenoemd Verdrag tot gevolg.
Artikel 11
Voorrang van de Bijlagen
§1

Na de inwerkingtreding van de Bijlagen, die overeenkomstig artikel 8, § 3 zijn aangenomen
door de Commissie van technisch deskundigen, hebben de technische normen en de uniforme
technische voorschriften, die in deze Bijlagen zijn opgenomen, in de relaties tussen de
Verdragsstaten voorrang op de bepalingen van het internationale Verdrag van de Technische
Eenheid der Spoorwegen, ondertekend te Bern op 21 oktober 1882 in de versie van 1938.

§2

Na de inwerkingtreding van de Bijlagen, die overeenkomstig artikel 8, § 3 zijn aangenomen
door de Commissie van technisch deskundigen, hebben deze Uniforme Regelen alsook de
technische normen en de uniforme technische voorschriften, die in deze Bijlagen zijn
opgenomen, in de Verdragsstaten voorrang op de technische bepalingen :
a)

van het Reglement voor het wederzijds gebruik van rijtuigen en bagagewagens in
internationaal verkeer (RIC);

b)

van het Reglement voor het wederzijds gebruik van wagens in internationaal verkeer (RIV).
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Bijlage 1
Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende alle spoorwegvoertuigen
A.

Spoorbreedte

1.

Spoorwegen met normale spoorbreedte (1435 mm)

2.

Spoorwegen met brede spoorbreedte (Russisch) (1520 mm)

3.

Spoorwegen met brede spoorbreedte (Fins) (1524 mm)

4.

Spoorwegen met brede spoorbreedte (Iers) (1600 mm)

5.

Spoorwegen met brede spoorbreedte (Iberisch) (1688 mm)

6.

Andere spoorwegen

B.

Omgrenzingsprofiel

1.

Spoorwegen met normale spoorbreedte op het Europees continent

2.

Spoorwegen met normale spoorbreedte in Groot-Brittannië

3.

…

C.

…
Bijlage 2

Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende tractievoertuigen
A.

Stroomvoorzieningssystemen

1.

Gelijkstroom 3000 V

2.

Gelijkstroom 1500 V en minder

3.

Wisselstroom 25 KV / 50 Hz

4.

Wisselstroom 15 KV / 16 2/3 Hz

B.

Verkeersveiligheids- en regelingssystemen
…
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Bijlage 3
Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende wagens
Bijlage 4
Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende rijtuigen
Bijlage 5
Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende infrastructuurinstallaties
Bijlage 6
Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende verkeersveiligheidsen regelingssystemen
Bijlage 7
Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende systemen van
de informatietechnologie
Bijlage 8
Technische normen en uniforme technische voorschriften betreffende elk ander
spoorwegmaterieel
***
In een eerste fase zullen de technische normen en de uniforme technische voorschriften betreffende
het spoorwegmaterieel die reeds bestaan en erkend zijn op internationaal niveau zoals vermeld in de
Technische Eenheid, het RIV en RIC alsook in de technische UIC-fiches, worden geïntegreerd in
bovengenoemde Bijlagen.
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Uniforme Regelen betreffende de technische toelating van spoorwegmaterieel dat wordt
gebruikt in internationaal verkeer
(ATMF – Aanhangsel G bij het Verdrag)

Artikel 1
Toepassingsgebied
Deze Uniforme Regelen leggen de procedure vast volgens welke spoorwegvoertuigen en ander
spoorwegmaterieel tot het rijden of tot het gebruik in internationaal verkeer toegelaten worden.
Artikel 2
Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze Uniforme Regelen en hun Bijlage wordt verstaan onder :
a)

“Verdragsstaat” elke Lidstaat van de Organisatie, die geen verklaring met betrekking tot deze
Uniforme Regelen heeft afgelegd overeenkomstig artikel 42, § 1, eerste zin van het Verdrag;

b)

“internationaal verkeer” het rijden van spoorwegvoertuigen over spoorweglijnen die gelegen
zijn op het grondgebied van tenminste twee Verdragsstaten;

c)

“spoorwegvervoeronderneming” elke privaatrechtelijke of publiekrechtelijke onderneming
aan wie de bevoegdheid is verleend personen of goederen te vervoeren en die voor de tractie
zorgt;

d)

“beheerder van de infrastructuur” elke onderneming of elke overheidsinstantie die een
spoorweginfrastructuur beheert;

e)

“houder” degene die een spoorvoertuig duurzaam economisch exploiteert als vervoermiddel,
ongeacht of hij er de eigenaar van is of het recht heeft erover te beschikken;
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f)

“technische toelating” de procedure die door de bevoegde overheid wordt gevolgd om een
spoorwegvoertuig en ander spoorwegmaterieel tot het rijden of tot het gebruik in
internationaal verkeer toe te laten;

g)

“typetoelating” de procedure betreffende een prototype van een spoorwegvoertuig die door de
bevoegde overheid wordt gevolgd en op grond waarvan deze het recht verleent om door een
vereenvoudigde procedure het gebruik toe te staan voor voertuigen die met dit prototype
overeenkomen;

h)

“gebruikstoelating” het recht dat door de bevoegde overheid wordt verleend aan ieder
afzonderlijk spoorwegvoertuig om in internationaal verkeer te rijden;

i)

“spoorwegvoertuig” elk voertuig dat zich op eigen wielen kan voortbewegen langs
spoorstaven met of zonder tractie;

j)

“ander spoorwegmaterieel” elk spoorwegmaterieel dat bestemd is voor gebruik in
internationaal verkeer en dat geen spoorwegvoertuig is;

k)

“Commissie van technisch deskundigen” de Commissie die genoemd is in artikel 13, § 1,
onder f van het Verdrag.
Artikel 3
Toelating tot het internationaal verkeer

§1

Om in internationaal verkeer te rijden, moet ieder spoorwegvoertuig overeenkomstig deze
Uniforme Regelen zijn toegelaten.

§2

De technische toelating heeft tot doel vast te stellen of de spoorvoertuigen beantwoorden
aan :
a)

de bouwvoorschriften in de Bijlagen van de Uniforme Regelen APTU,

b)

de bouw- en uitrustingsvoorschriften in de Bijlage van het RID,
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c)
§3

de bijzondere toelatingsvoorwaarden met toepassing van artikel 7, § 2 of § 3.

De §§ 1 en 2 alsook de volgende artikelen zijn van overeenkomstige toepassing op de
technische toelating van ander spoorwegmaterieel en op de afzonderlijke bouwonderdelen van
zowel spoorwegvoertuigen als van ander spoorwegmaterieel.
Artikel 4
Procedure

§1

De technische toelating geschiedt :
a)

hetzij in een enkele fase door het verlenen van de gebruikstoelating aan een afzonderlijk
bepaald spoorwegvoertuig,

b)

hetzij in twee opeenvolgende fasen : door het verlenen van
1.

de typetoelating voor een bepaald prototype van spoorwegvoertuigen,

2.

en vervolgens van de gebruikstoelating voor afzonderlijke voertuigen die
overeenkomen met dit prototype, door een vereenvoudigde procedure die
bevestigt dat zij tot dit prototype behoren.

§2

Deze bepaling laat de toepassing van artikel 10 onverlet.
Artikel 5
Bevoegde overheid

§1

De technische toelating van spoorwegvoertuigen tot het rijden in internationaal verkeer
behoort tot de taak van de nationale of internationale overheden die overeenkomstig de
geldende wetten en voorschriften in iedere Verdragsstaat terzake bevoegd zijn.

§2

De in § 1 genoemde overheden kunnen de bevoegdheid voor het verlenen van de technische
toelating overdragen aan als bekwaam erkende instellingen, op voorwaarde dat zij voor het
toezicht

zorgen.

De

overdracht

van

de

bevoegdheid

om

de

technische
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toelating te verlenen aan een spoorwegvervoeronderneming waarbij andere van deze
bevoegdheid worden uitgesloten, is niet toegelaten. Bovendien is de overdracht aan een
beheerder van de infrastructuur die direct of indirect betrokken is bij de bouw van
spoorwegmaterieel uitgesloten.
Artikel 6
Erkenning van de technische toelating
De overeenkomstig deze Uniforme Regelen door de bevoegde overheid van een Verdragsstaat
verleende typetoelating en de gebruikstoelating, alsook de overeenkomstige certificaten worden
door de overheden, de spoorwegvervoerondernemingen en de beheerders van de infrastructuur in de
andere Verdragsstaten erkend zonder dat er een nieuw onderzoek en een nieuwe technische
toelating nodig is met het oog op het rijden en het gebruik op het grondgebied van deze andere
Staten.
Artikel 7
Bouwvoorschriften die van toepassing zijn op de voertuigen
§1

Om toegelaten te worden tot het rijden in internationaal verkeer moeten de
spoorwegvoertuigen beantwoorden aan :

§2

a)

de bouwvoorschriften in de Bijlagen van de Uniforme Regelen APTU;

b)

de bouw- en uitrustingsvoorschriften in de Bijlage van het RID.

Bij het ontbreken van bepalingen in de Bijlagen van de Uniforme Regelen APTU zijn de
algemeen erkende technische regels van toepassing op de technische toelating. Zelfs indien
een technische norm niet verbindend verklaard is overeenkomstig de in de Uniforme Regelen
APTU voorziene procedure, vormt zij toch het bewijs dat de vakkennis die deze norm bevat,
een algemeen erkende technische regel is.

§3

Teneinde technische ontwikkelingen mogelijk te maken, kan van de algemeen erkende
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technische regels en van de bouwvoorschriften in de Bijlagen van de Uniforme Regelen
APTU worden afgeweken, op voorwaarde dat bewezen is :
a)

dat minstens een gelijke mate van veiligheid als die voortkomend uit de naleving van
deze regels en deze voorschriften

b)

alsook de interoperabiliteit

blijvend gewaarborgd zijn.
§4

Wanneer een Verdragsstaat de bedoeling heeft overeenkomstig § 2 of § 3 een
spoorwegvoertuig toe te laten, brengt deze de Secretaris-Generaal van de Organisatie daarvan
onverwijld op de hoogte. Die deelt deze informatie mee aan de andere Verdragsstaten.
Binnen een termijn van een maand na ontvangst van de mededeling van de SecretarisGeneraal kan een Verdragsstaat verzoeken de Commissie van technisch deskundigen bijeen te
roepen om te onderzoeken of de voorwaarden voor de toepassing van § 2 of § 3 vervuld zijn.
De Commissie beslist hierover binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de
ontvangst door de Secretaris-Generaal van het verzoek tot bijeenroeping.
Artikel 8
Bouwvoorschriften die van toepassing zijn op ander materieel

§1

Om toegelaten te worden tot het gebruik in internationaal verkeer moet het ander
spoorwegmaterieel beantwoorden aan de bouwvoorschriften in de Bijlagen van de Uniforme
Regelen APTU.

§2

Artikel 7, §§ 2 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing.

§3

De verplichtingen van de Verdragsstaten die voor hen voortvloeien uit de Europese
Overeenkomst over de grote internationale spoorweglijnen (AGC) van 31 mei 1985 en de
Europese Overeenkomst over de hoofdlijnen van internationaal gecombineerd vervoer en de
daarmee samenhangende installaties (AGTC) van 1 februari 1991, waarbij zij eveneens partij
zijn, blijven van toepassing.
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Artikel 9
Bedrijfsvoorschriften
§1

De spoorwegvervoerondernemingen die een spoorwegvoertuig in bedrijf hebben dat
toegelaten is tot het rijden in internationaal verkeer zijn verplicht de voorschriften betreffende
het in bedrijf hebben van een voertuig in internationaal verkeer, die in de Bijlagen van de
Uniforme Regelen APTU zijn opgenomen, in acht te nemen.

§2

De ondernemingen of de administraties die in de Verdragsstaten een infrastructuur met
inbegrip van de verkeersveiligheids- en de regelingssystemen, bestemd en geschikt om
gebruikt te worden in internationaal verkeer, beheren, zijn verplicht de technische
voorschriften in de Bijlagen van de Uniforme Regelen APTU in acht te nemen en deze
voortdurend na te leven bij de bouw of het beheer van deze infrastructuur.
Artikel 10
Technische toelating

§1

De technische toelating (typetoelating, gebruikstoelating) heeft betrekking op het prototype
van een spoorwegvoertuig of op het spoorwegvoertuig.

§2

De technische toelating kan worden aangevraagd door :
a)

de fabrikant,

b)

de spoorwegvervoeronderneming,

c)

de houder van het voertuig,

d)

de eigenaar van het voertuig.

De aanvraag kan worden ingediend bij elke bevoegde overheid van een van de Verdragsstaten,
bedoeld in artikel 5.
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§3

Degene die een gebruikstoelating aanvraagt voor spoorwegvoertuigen volgens de
vereenvoudigde procedure van de technische toelating (artikel 4, § 1, onder b), moet bij zijn
aanvraag het certificaat van de typetoelating van het prototype voegen dat is opgesteld
overeenkomstig artikel 11, § 2 en op een geëigende manier bewijzen dat de voertuigen,
waarvoor hij de gebruikstoelating aanvraagt, met dit prototype overeenkomen.

§4

De technische toelating moet worden verleend zonder aanzien van de persoon van de
aanvrager.

§5

De technische toelating wordt verleend voor een in beginsel onbeperkte duur; zij kan
algemeen of beperkt zijn.

§6

Een typetoelating kan worden ingetrokken wanneer de veiligheid, de volksgezondheid of de
bescherming van het milieu niet meer gewaarborgd zijn door het rijden met
spoorwegvoertuigen die zijn of zullen worden gebouwd volgens het betreffende prototype.

§7

De gebruikstoelating kan worden ingetrokken :
a)

wanneer het spoorwegvoertuig niet meer beantwoordt aan de bouwvoorschriften in de
Bijlagen van de Uniforme Regelen APTU, aan de bijzondere voorwaarden van zijn
toelating met toepassing van artikel 7, § 2 of § 3 of aan de bouw- en
uitrustingsvoorschriften in de Bijlage van het RID en wanneer de houder geen gevolg
geeft aan de eis van de bevoegde overheid om de gebreken binnen de voorgeschreven
termijn te verhelpen;

b)

wanneer de verplichtingen of de voorwaarden die voortvloeien uit een beperkte
toelating volgens § 5 niet worden vervuld of in acht genomen.

§8

Alleen de overheid die de typetoelating of de gebruikstoelating heeft verleend, kan deze
intrekken.

§9

De gebruikstoelating is geschorst :
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a)

wanneer het technisch onderzoek, de controles, het onderhoud en de revisies van het
spoorwegvoertuig, voorgeschreven in de Bijlagen van de Uniforme Regelen APTU, in
de bijzondere toelatingsvoorwaarden met toepassing van artikel 7, § 2 of § 3 of in de
bouw- en uitrustingsvoorschriften in de Bijlage van het RID, niet worden uitgevoerd;

b)

wanneer in geval van ernstige schade aan een spoorwegvoertuig de aanmaning van de
bevoegde overheid om het voertuig te tonen niet in acht wordt genomen;

c)

in geval deze Uniforme Regelen en de voorschriften van de Bijlagen van de Uniforme
Regelen APTU niet in acht worden genomen;

d)

wanneer de bevoegde overheid aldus beslist.

§ 10 De gebruikstoelating vervalt in geval van buitendienststelling van het spoorwegvoertuig. De
buitendienststelling moet worden meegedeeld aan de bevoegde overheid, die de
gebruikstoelating heeft verleend.
§ 11 Bij het ontbreken van bepalingen in deze Uniforme Regelen wordt de procedure van de
technische toelating geregeld door het nationale recht van de Verdragsstaat waarin een
aanvraag tot technische toelating wordt ingediend.
Artikel 11
Certificaten
§1

De typetoelating en de gebruikstoelating worden vastgelegd in afzonderlijke documenten,
genaamd : “Certificaat van de typetoelating” en “Certificaat van de gebruikstoelating”.

§2

In het certificaat van de typetoelating moet worden vermeld :
a)

de fabrikant van het prototype van een spoorwegvoertuig;
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b)

alle technische kenmerken die nodig zijn voor de identificatie van het prototype van een
spoorwegvoertuig;

c)

in voorkomend geval, de bijzondere voorwaarden voor het rijden van het prototype van
een spoorwegvoertuig en de spoorwegvoertuigen die met dit prototype overeenkomen.

§3

Het certificaat van de gebruikstoelating moet vermelden :
a)

de houder van het spoorwegvoertuig,

b)

alle technische kenmerken die nodig zijn voor de identificatie van het spoorwegvoertuig
hetgeen ook kan door een verwijzing naar het certificaat van de typetoelating;

c)

in voorkomend geval, de bijzondere voorwaarden voor het rijden van het
spoorwegvoertuig;

d)

in voorkomend geval, de geldigheidsduur;

e)

de revisies van het spoorwegvoertuig voorgeschreven in de Bijlagen van de Uniforme
Regelen APTU, in de bijzondere voorwaarden van de toelating met toepassing van
artikel 7, § 2 of § 3 of in de bouw- en uitrustingsvoorschriften in de Bijlage van het RID,
alsook de andere technische onderzoeken betreffende bouwonderdelen en bepaalde
uitrustingsstukken van het voertuig.

§4

De certificaten moeten in tenminste twee talen worden afgedrukt waarvan minstens één een
werktaal van de Organisatie moet zijn.
Artikel 12
Standaardmodellen

§1

De Organisatie schrijft uniforme modellen voor van het “Certificaat van de typetoelating” en
van het “Certificaat van de gebruikstoelating”. Deze worden uitgewerkt en aangenomen door
de Commissie van technisch deskundigen.
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§2

Artikel 35, §§ 1 en 3 tot en met 5 van het Verdrag is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 13
Databank

§1

Een databank betreffende de spoorwegvoertuigen die toegelaten zijn tot het rijden in
internationaal verkeer, wordt opgericht en bijgehouden onder de verantwoordelijkheid van de
Organisatie.

§2

De bevoegde overheden of in voorkomend geval de instellingen die door hen gemachtigd zijn
een spoorwegvoertuig tot het gebruik toe te laten, sturen onverwijld naar de Organisatie de
noodzakelijke gegevens voor de doeleinden van deze Uniforme Regelen betreffende
voertuigen die toegelaten zijn tot het rijden in internationaal verkeer. De Commissie van
technisch deskundigen stelt vast welke gegevens nodig zijn. Uitsluitend deze gegevens
worden in de databank geregistreerd. In elk geval dienen de buitendienststellingen, het
officiële stilzetten, de intrekkingen van de gebruikstoelating en de wijzigingen van een
voertuig waardoor het afwijkt van het toegelaten prototype, aan de Organisatie te worden
meegedeeld.

§3

De in de databank geregistreerde gegevens leveren slechts een weerlegbaar bewijs van de
technische toelating van een spoorwegvoertuig.

§4

De geregistreerde gegevens kunnen geraadpleegd worden door :
a)

de Verdragsstaten;

b)

de aan het internationaal verkeer deelnemende spoorwegvervoerondernemingen die hun
zetel hebben in een Verdragsstaat;

c)

de beheerders van de infrastructuur die hun zetel hebben in een Verdragsstaat waarvan
de infrastructuur voor internationaal verkeer wordt gebruikt;

d)

de fabrikanten van spoorwegvoertuigen voor wat hun voertuigen betreft;

e)

de houders van spoorwegvoertuigen voor wat hun voertuigen betreft.
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§5

De gegevens, waartoe de in § 4 bedoelde rechthebbenden toegang hebben alsook de
toegangsvoorwaarden worden vastgelegd in een Bijlage bij deze Uniforme Regelen. Deze
Bijlage vormt een integrerend deel van deze Uniforme Regelen. Deze krijgt de inhoud die de
Herzieningscommissie beslist volgens de procedure die voorgeschreven is in de artikelen 16,
17 en 33, § 4 van het Verdrag.
Artikel 14
Opschriften en tekens

§1

De spoorwegvoertuigen die toegelaten zijn tot het rijden in internationaal verkeer, moeten
voorzien zijn van :
a)

een teken, dat duidelijk aangeeft dat zij toegelaten zijn tot het rijden in internationaal
verkeer overeenkomstig deze Uniforme Regelen, en

b)

de andere opschriften en tekens die voorgeschreven zijn in de Bijlagen van de Uniforme
Regelen APTU.

§2

De Commissie van technisch deskundigen stelt het in § 1, onder a bedoelde teken vast, alsook
de overgangstermijnen gedurende welke de spoorwegvoertuigen die toegelaten zijn tot het
rijden in internationaal verkeer, opschriften en tekens mogen dragen die afwijken van die
opschriften en tekens die volgens § 1 zijn voorgeschreven.

§3

Artikel 35, §§ 1 en 3 tot en met 5 van het Verdrag is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 15
Onderhoud

De spoorwegvoertuigen en het ander spoorwegmaterieel moeten in een zodanig goede staat
gehouden worden dat de veiligheid van de bedrijfsvoering op geen enkele wijze in het gedrang
komt en dat het milieu en de volksgezondheid geen schade ondervinden bij het rijden of hun
gebruik in internationaal verkeer. Daartoe moeten de spoorwegvoertuigen worden onderworpen aan
de revisies en de onderhoudswerkzaamheden die zijn voorgeschreven in de Bijlagen van de
Uniforme Regelen APTU, in de bijzondere toelatingsvoorwaarden met toepassing van artikel 7, § 2
of § 3 of in bouw- en uitrustingsvoorwaarden in de Bijlage van het RID.
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Artikel 16
Ongevallen en ernstige beschadigingen
§1

In geval van een ongeval of een ernstige beschadiging van spoorwegvoertuigen zijn de
beheerders van de infrastructuur, in voorkomend geval gezamenlijk met de houders en de
betrokken spoorwegvervoerondernemingen, verplicht om :
a)

onverwijld alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van het spoorwegverkeer
te waarborgen en het milieu en de volksgezondheid te beschermen, en

b)
§2

de oorzaken van het ongeval of de ernstige beschadiging vast te stellen.

Als ernstig beschadigd wordt beschouwd een voertuig dat niet meer op een eenvoudige wijze
kan worden hersteld waardoor het in een trein kan worden opgenomen en op eigen wielen kan
rijden zonder de bedrijfsuitvoering in gevaar te brengen.

§3

De ongevallen en de ernstige beschadigingen worden onverwijld meegedeeld aan de overheid
die het voertuig toegelaten heeft tot het rijden. Deze overheid kan verzoeken het beschadigde,
eventueel reeds herstelde voertuig te tonen om de geldigheid van de verleende
gebruikstoelating te onderzoeken. In voorkomend geval, moet de procedure betreffende de
verlening van de gebruikstoelating opnieuw worden toegepast.

§4

De bevoegde overheden van de Verdragsstaten brengen de Organisatie op de hoogte van de
oorzaken van de ongevallen en van de ernstige beschadigingen in internationaal verkeer. De
Commissie van technisch deskundigen kan op verzoek van een Verdragsstaat de oorzaken van
ernstige ongevallen in internationaal verkeer onderzoeken met het oog op de eventueel
verdere ontwikkeling van de bouw- en bedrijfsvoorschriften voor de voertuigen en ander
spoorwegmaterieel in de Bijlagen van de Uniforme Regelen APTU.
Artikel 17
Stilzetten en weigering van voertuigen

De in artikel 5 bedoelde overheid, een andere spoorwegonderneming of een beheerder van de

175

infrastructuur kunnen spoorwegvoertuigen niet weigeren of stilzetten wanneer deze Uniforme
Regelen, de voorschriften van de Bijlagen van de Uniforme Regelen APTU, de bijzondere
voorwaarden van een toelating met toepassing van artikel 7, § 2 of § 3 alsook de bouw- en
uitrustingsvoorschriften in de Bijlage van het RID in acht zijn genomen.
Artikel 18
Niet inachtneming van voorschriften
§1

Behoudens § 2 en artikel 10, § 9, onder c, worden de rechtsgevolgen van het niet in acht
nemen van deze Uniforme Regelen en van de voorschriften van de Bijlagen van de Uniforme
Regelen APTU geregeld door het nationale recht van de Verdragsstaat waarvan de bevoegde
overheid de gebruikstoelating heeft verleend, de conflictregels daaronder begrepen.

§2

De burgerrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen die voortvloeien uit het niet in acht nemen
van deze Uniforme Regelen en van de voorschriften van de Bijlagen van de Uniforme
Regelen APTU worden, wat de infrastructuur betreft, geregeld door het nationale recht van de
Verdragsstaat waar de beheerder van de infrastructuur zijn zetel heeft, de conflictregels
daaronder begrepen.
Artikel 19
Meningsverschillen

Twee of meer Verdragsstaten die een meningsverschil hebben over de technische toelating van
voertuigen en ander spoorwegmaterieel dat bestemd is om te worden gebruikt in internationaal
verkeer, kunnen dit voorleggen aan de Commissie van technisch deskundigen indien zij er niet zijn
in geslaagd dit te regelen door rechtstreekse onderhandelingen. Dergelijke meningsverschillen
kunnen ook aan een scheidsgerecht worden onderworpen overeenkomstig de in Titel V van het
Verdrag bedoelde procedure.

