Herziene Rijnvaartakte

van 17 oktober 1868 in de versie van 20 november 1963

In werking getreden protocollen
Aanvullend Protocol nr. 1: wijziging van artikel 40a : schrapping van op overtreding van de
politiereglementen toepasselijke boetes,
ondertekend te Straatsburg op 25 oktober 1972, in werking getreden op 25 februari 1975.
Aanvullend Protocol nr. 2: artikel 2, nieuw derde en vierde lid : voorwaarden voor het vervoer,
ondertekend te Straatsburg op 17 oktober 1979, in werking getreden op 1 februari 1985.
Aanvullend Protocol nr. 3: nieuwe artikelen 23, 32 en 37 : aanpassing van boetebedragen voor
overtredingen,
ondertekend te Straatsburg op 17 oktober 1979, in werking getreden op 1 september 1982.
Aanvullend Protocol nr. 4: dit protocol is, overeenkomstig de bepalingen van artikel II (structurele
saneringsmaatregelen), sinds 31.12.1999 niet meer van kracht
ondertekend te Straatsburg op 25 april 1989, in werking getreden op1 augustus 1991.
Aanvullend Protocol nr. 6: verhoging van de boetes tot 25.000 euro,
ondertekend te Straatsburg op 21 oktober 1999, in werking getreden op 1 november 2011.
Aanvullend Protocol nr. 7: toevoeging van een tweede alinea in artikel 23 over de erkenning van
scheepscertificaten en schipperspatenten,
ondertekend te Straatsburg op 27 november 2002, in werking getreden op 1 december 2004.
Protocollen waarvan de ratificatie nog niet is afgerond
Aanvullend Protocol nr. 5: verlenging tot 29 april 2003 van de structurele saneringsmaatregelen,
ondertekend te Straatsburg op 28 april 1999,
treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de vijfde ratificatieakte
werd neergelegd.
Ondertekenende
Staten
DUITSLAND
BELGIË

Neerlegging van de ratificatieakte
18 december 2002
11 maart 2004

FRANKRIJK
NEDERLAND

21 januari 2000

ZWITSERLAND

5 oktober 2000
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Verdrag van Straatsburg inzake de Beperking van Aansprakelijkheid in de Binnenvaart (CLNI)

Ondertekend te Straatsburg op 4 november 1988, in werking getreden op 1 september 1997.

Ondertekenende
Staten
DUITSLAND1

Neerlegging van de ratificatieakte
9 maart 1999

BELGIË
FRANKRIJK
LUXEMBURG2

8 juli 1993

NEDERLAND3

16 april 1997
4

ZWITSERLAND

1

21 mei 1997

Punten van voorbehoud en verklaringen van Duitsland
Voorbehouden:
1. De Duitse Bondsrepubliek behoudt zich het recht voor krachtens artikel 18, eerste lid van het Verdrag, de bepalingen van
het Verdrag met betrekking tot vorderingen zoals bedoeld in artikel 18, eerste lid, letters a) en c), alsmede met betrekking tot
schepen zoals bedoeld in artikel 18, eerste lid, letters d) en e) van het CLNI-Verdrag niet of slechts gedeeltelijk toe te
passen.
2. De Duitse Bondsrepubliek verklaart krachtens artikel 18, tweede lid van het Verdrag, dat de Duitse Bondsrepubliek de
maximale grenzen voor de aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 7, eerste lid, tweede zin, letters a) en b) niet zal
toepassen op vorderingen die voortkomen uit gebeurtenissen die zich op haar wateren hebben voorgedaan.
Verklaring:
De Duitse Bondsrepubliek verklaart overeenkomstig artikel 15, tweede lid van het Verdrag dat het genoemde Verdrag op alle
Duitse waterwegen toepasselijk is.
2
Voorbehoud en verklaringen van Luxemburg overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag
Voorbehoud:
Het Verdrag geldt niet ten aanzien van vorderingen voor schade, veroorzaakt door de wijziging van de fysische, chemische of
biologische kwaliteit van het water, noch ten aanzien van sportboten en pleziervaartuigen alsmede vaartuigen die niet worden
gebruikt voor de bedrijfsmatige scheepvaart.
Verklaring:
Het Verdrag is eveneens van toepassing op de bevaarbare gedeelten van de Sûre.
Binnen de grenzen van het tweede lid van artikel 6 van het Verdrag, hebben vorderingen met betrekking tot schade aan
kunstwerken van havens, aan dokken, waterwegen, sluizen, bruggen en hulpmiddelen bij de navigatie, voorrang boven de
andere vorderingen.
3
Voorbehouden en verklaringen van Nederland overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag
Voorbehoud
Het Verdrag is in zijn geheel niet van toepassing op :
a)
vorderingen voor schade, veroorzaakt door de wijziging van de fysische, chemische of biologische kwaliteit van het
water;
b)
vorderingen voor schade, veroorzaakt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen,
en dit overeenkomstig artikel 18, eerste lid, letters a) en b) van het Verdrag.
Verklaring
Het Koninkrijk der Nederlanden verklaart overeenkomstig artikel 15, eerste lid van het Verdrag van Straatsburg inzake de
Beperking van Aansprakelijkheid in de Binnenvaart (CLNI), dat het genoemde Verdrag op alle Nederlandse waterwegen
toepasselijk is.
4
Voorbehouden en verklaringen van Zwitserland overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag
Voorbehoud
a)
de Zwitserse Bondsstaat sluit de toepassing van de bepalingen van het Verdrag voor vorderingen voor schade
veroorzaakt door de wijziging van de fysische, chemische of biologische kwaliteit van het water (artikel 18, eerste lid,
letter a) uit;
b)
de Zwitserse Bondsstaat sluit de toepassing van de bepalingen van het Verdrag voor sportboten en pleziervaartuigen
alsmede vaartuigen die niet worden gebruikt voor de bedrijfsmatige scheepvaart (artikel 18, eerste lid, letter d) uit;
c)
de Zwitserse Bondsstaat zal de maximale grenzen voor de aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 7, eerste lid,
letters a) en b) van het Verdrag niet toepassen (artikel 18, tweede lid).
Verklaring
De Zwitserse Bondsraad verklaart bovendien dat de Zwitserse Bondsstaat, overeenkomstig artikel 15, tweede lid van het
Verdrag, de bepalingen van het Verdrag eveneens op de Rijn tussen Bazel en Rheinfelden toepast.
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Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart
(CLNI 2012)

Dit Verdrag stond van 27 september 2012 tot en met 26 september 2014 open voor ondertekening
door Staten op de zetel van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te Straatsburg.
Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de maand na het verstrijken van een periode van
een jaar, te rekenen vanaf de datum waarop vier Staten hun akte van bekrachtiging, aanvaarding,
goedkeuring of toetreding hebben neergelegd.

Deelnemende staten
Duitsland

Ondertekening

Ratificatie, aanvaarding,
goedkeuring of toetreding

11 juli 2013

-

27 september 2012

-

Oostenrijk
België
Bulgarije

-

Frankrijk

27 september 2012

-

Luxemburg

27 september 2012

25 september 2014

Nederland

29 november 2012

-

Polen

3 december 2013

Servië

18 juni 2013

Slowakije
Zwitserland

18 juni 2013
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Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI)

ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996, in werking getreden op 1 november 2009.

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen heeft op 22 juni 2017 een besluit aangenomen ter
wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart (CDNI) en de bijbehorende Uitvoeringsregeling - Bepalingen inzake de behandeling van
gasvormige restanten van vloeibare lading (dampen) (Besluit CDNI 2017-I-4).
De wijzigingen van dit Verdrag vereisen de bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de
Verdragsluitende Partijen. Zij treden in werking op de eerste dag van de zesde maand volgende op de
nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring overeenkomstig
artikel 19, vierde lid, van het CDNI.

Wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart
Bepalingen inzake de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading (dampen)

Deelnemers
België
Duitsland
Frankrijk
Luxemburg
Nederland
Zwitserland

Ondertekening

Bekrachtiging, aanvaarding of
goedkeuring
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Verdrag van Boedapest inzake de Overeenkomst voor het Vervoer van Goederen over de
Binnenwateren (CMNI)

ondertekend te Boedapest op 22 juni 2001, in werking getreden op 1 april 2005
Depositaris: Regering van de Hongaarse Republiek

Neerlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding:
Hongarije: 7 mei 2002
Luxemburg: 25 maart 2004
Roemenië: 3 april 2004
Zwitserland: 19 mei 20041
Kroatië: 7 december 2004
Tsjechische Republiek: 14 november 2005
Bulgarije: 19 april 2006
Nederland: 20 juni 2006
Rusland: 11 april 2007
Frankrijk: 11 mei 2007
Duitsland: 10 juli 2007
Slowakije: 27 november 2007
Moldavië: 21 april 2008
België: 5 augustus 2008
Servië: 10 juni 20102
Oekraïne: 17 april 2014

1

Verklaring van Zwitserland
Verklaring betreffende artikel 30, lid 1: Zwitserland past het Verdrag niet toe op haar nationale waterwegen, inclusief de stromen
in het grensgebied, met uitzondering van de Rijn aan de Zwitserse grens in Rheinfelden.
Verklaring betreffende artikel 31, onderdeel a: Zwitserland past het Verdrag eveneens toe op het goederenvervoer over de Rijn
tussen de Zwitserse grens en Rheinfelden.
2
Verklaring van Servië
Krachtens artikel 31, onder a, verklaart Servië de bepalingen van het Verdrag toe te passen op vervoersovereenkomsten
waarbij de laadhaven of plaats van inontvangstneming en de loshaven of plaats van aflevering binnen het grondgebied van de
Republiek Servië zijn gelegen.
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Europees Akkoord inzake het Vervoer van gevaarlijke Stoffen over de Binnenwateren (ADN)

ondertekend in Genève op 26 mei 2000, in werking getreden op 29 februari 2008.
De bij het Akkoord gevoegde Toepassingsverordening is in werking getreden op 28 februari 2009.

Depositaris: Secretaris-Generaal van de Organisatie van Verenigde Naties

Neerlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding:
Rusland: toetreding op 10 oktober 2002
Nederland: aanvaarding op 30 april 2003
Hongarije: toetreding op 4 mei 2004
Oostenrijk: toetreding op 9 november 2004
Bulgarije: bekrachtiging op 7 maart 2006
Luxemburg: bekrachtiging op 24 mei 2007
Duitsland: bekrachtiging op 31 januari 2008
Moldavië: aanvaarding op 19 februari 2008
Frankrijk: goedkeuring op 3 april 2008
Roemenië: toetreding op 3 december 2008
Kroatië: bekrachtiging op 4 maart 2009
Slowakije: bekrachtiging op 20 oktober 2009
Oekraïne: toetreding op 28 januari 2010
Polen: toetreding op 25 juni 2010
Servië: bekrachtiging 6 januari 2011
Zwitserland: toetreding op 8 februari 2011
Tsjechische Republiek: bekrachtiging op 21 september 2011
België: toetreding op 17 juni 2014

