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HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG RATIFICEERT  

HET CLNI 2012 

 

Straatsburg, 29.09.2014 -  Het Groothertogdom Luxemburg heeft op donderdag 25 
september 2014 in Straatsburg de akte van bekrachtiging voor het Verdrag van Straatsburg 
van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) 
neergelegd bij de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). 
Deze akte is neergelegd door mevrouw de ambassadeur Michèle Eisenbarth, permanent 
vertegenwoordigster van Luxemburg bij de Raad van Europa, consul-generaal. 

Het Groothertogdom Luxemburg heeft het CLNI 2012 op 27 september 2012 ondertekend en 
is de tweede staat na de Republiek Servië die tot de ratificatie van het verdrag, dat op 27 
september 2012 door de diplomatieke conferentie is gesloten, is overgegaan. 
 
Deze ratificatie vormt een nieuwe belangrijke stap naar de inwerkingtreding van het CLNI 
2012, die naast de ratificatie door vier staten, tevens afhankelijk is van de 
buitenwerkingtreding van het Verdrag van Straatsburg van 1988. 
 
Het CLNI 2012 beoogt zowel de verbetering van de juridische bescherming van de 
internationale binnenvaart als de uitkering van een adequate vergoeding aan de benadeelde 
partijen. Het verdrag voorziet de uitbreiding van de aansprakelijkheidsbeperkingen in de 
binnenvaart, die momenteel praktisch alleen van toepassing zijn op de Rijn en 
nevenvaarwegen, tot andere belangrijke vaarwegen, met name de Donau, Elbe, Oder en 
Sava. Het herziene verdrag van 2012 verhoogt overigens ook de aansprakelijkheidsgrenzen 
en versterkt op deze wijze met name de bescherming van passagiers in de passagiersvaart. 
 
 
 
 
De CCR in het kort (www.ccr-zkr.org) 
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart is een internationale organisatie die een essentiële 
regelgevende rol speelt voor de Rijnvaart. De CCR heeft bevoegdheden op technisch, 
juridisch, economisch, maatschappelijk en ecologisch gebied. Haar werkzaamheden staan 
op alle taakgebieden in het teken van een efficiënt, veilig, maatschappelijk verantwoord en 
milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Talrijke activiteiten van de Centrale Commissie 
bestrijken echter niet alleen meer de Rijn, maar betreffen momenteel een groot deel van de 
Europese vaarwegen. Zij werkt niet alleen nauw samen met de Europese Commissie, maar 
ook met de andere rivierencommissies en internationale organisaties.  
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