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Mededeling van de Luxemburgse delegatie 
 
 
 
Geachte secretaris-generaal, 
 
Bijgaand doe ik u het standpunt van Luxemburg toekomen met betrekking tot de ontwerptekst ter 
herziening van het Verdrag van Straatsburg inzake de Beperking van Aansprakelijkheid in de 
Binnenvaart (CLNI 2012) : 
 
Ad. Art 1, lid 2e). Luxemburg is het eens met het voorstel van FR in document CLNI/CONF (12) 5 om  
“meren” in het toepassingsgebied van het Verdrag op te nemen. 
 
Ad. Art 2, lid 1a. Luxemburg is het eens met het voorstel van FR in document CLNI/CONF (12) 5  om 
“stuwen”-sluizen op te nemen in de lijst van vorderingen waar een beperking van aansprakelijkheid op 
van toepassing is. 
 
Ad. Art 3 a) Luxemburg kan zich vinden in het voorstel van FR in document CLNI/CONF (12) 5 waarin 
gepreciseerd wordt dat vorderingen voor hulpverlening “le cas échéant” zijn uitgesloten. Wat dit betreft 
wil Luxemburg erop wijzen dat Luxemburg de desbetreffende specifieke overeenkomst niet 
ondertekend heeft en dat Luxemburg derhalve niet door middel van dit verdrag verplichtingen 
opgelegd zou willen krijgen die voortvloeien uit een ander juridisch instrument. 
 
Ad. Art. 6) en 7) Luxemburg stemt in met de formulering van de artikelen 6 en 7 zoals verwoord door 
Frankrijk in de mededeling CLNI/CONF (12) 5 en de toevoeging van een zin waarin de mogelijkheid 
wordt geboden om meer dan één fonds in te stellen. 
 
Ad. Art 14 Luxemburg handhaaft zijn voorbehoud zoals vermeld in de voetnoot onderaan de bladzijde. 
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Ad. Verklaring over de beëindiging van het CLNI 
 
Aangezien Luxemburg één van de vier landen is dat het CLNI geratificeerd heeft, verzoekt Luxemburg 
het secretariaat advies uit te brengen over de rechtsgeldigheid van de verklaring die door Nederland 
wordt voorgesteld. Als alternatief voor dit voorstel zou de verklaring ook zo geformuleerd kunnen 
worden dat deze de opzegging door de vier Verdragsluitende Staten coördineert, zodat deze op 
hetzelfde moment van kracht wordt of binnen een korte termijn, waardoor de rechtsonzekerheid en 
complexiteit voor het bedrijfsleven tot een minimum beperkt wordt. 
 
 
 
 
 
(Getekend) Max Nilles 
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