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Straatsburg, 07.03.2018 – Hongarije 
heeft vandaag, woensdag 7 maart 2018, 
de akte van toetreding tot het Verdrag van 
Straatsburg van 2012 inzake de Beperking 
van Aansprakelijkheid in de Binnenvaart (CLNI 
2012) bij de secretaris-generaal van de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart, zijnde de door het 
CLNI aangewezen bewaarnemende autoriteit, 
nedergelegd. De akte van toetreding is door 
Hare Excellentie Ágnes Kertész, permanent 
waarneemster van Hongarije bij de Raad van 
Europa, nedergelegd. 

Na Servië in 2013 en Groothertogdom 
Luxemburg in 2014, is Hongarije de derde staat 
die Partij wordt bij het op 27 september 2012, 
aan het slot van de diplomatieke conferentie, 
gesloten Verdrag. Het van 27 september 
2012 tot en met 26 september 2014 voor 
ondertekening door alle staten opengestelde 
Verdrag, werd door zeven staten ondertekend: 
Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, 
Nederland, Polen en Servië. 

De Hongaarse akte van toetreding is een 
nieuwe stap op de weg van de inwerkingtreding 
van het CLNI 2012 die, buiten de vier 
noodzakelijke ratificaties, aanvaardingen, 
goedkeuringen of toetredingen, ook van de 
beëindiging van het Verdrag van Straatsburg 
van 1988 afhangt. Deze akte van toetreding 
is dan ook een uitstekend voorbeeld van een 
van de bestaansredenen van het CLNI 2012, 
namelijk specifiek gericht op de uitbreiding 
van het geografische toepassingsgebied van 
het Verdrag tot buiten de Rijn en de Moezel. 
Verder worden met het herziene Verdrag van 
2012 de aansprakelijkheidsgrenzen verhoogd, 
waardoor met name de passagiers in de 
toeristenvaart beter worden beschermd.

DE CCR IN HET KORT 
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
(CCR) is een internationale organisatie die 
een essentiële regelgevende rol speelt voor de 
organisatie van de Rijnvaart. De CCR is actief 
op technisch, juridisch, economisch, sociaal en 
milieugebied. Haar werkzaamheden staan op 
alle taakgebieden in het teken van een efficiënt, 
veilig, sociaal verantwoord en milieuvriendelijk 
vervoer over de Rijn. Afgezien van de Rijn, 
ontplooit de Centrale Commissie vandaag 
de dag talrijke activiteiten die betrekking 
hebben op de Europese waterwegen in 
ruimere zin. Zij werkt daarbij nauw samen 
met de Europese Commissie, alsmede met de 
andere rivierencommissies en internationale 
organisaties.

Hare Excellentie Ágnes Kertész en  
dhr. Bruno  Georges, secretaris-generaal van de CCR
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