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Geachte heer Donner, 
 
Bij brief van 8 januari 2010 verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de “Raad”) u te adviseren over het 
concept wetsvoorstel houdende implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen 
Maritiem arbeidsverdrag 2006 (Trb. 2007, 39) (het “wetsvoorstel”). 
Het wetsvoorstel bevat een regeling ter zake van maritieme arbeidsgeschillen. Over een eerdere 
conceptversie van het wetsvoorstel heeft de Raad u bij brief van 16 december 2009 advies uitgebracht. 
Blijkens uw brief is dit advies verwerkt in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. Tevens is er 
in het wetsvoorstel een wijziging opgenomen waarover u graag het advies van de Raad verneemt. Deze 
wijziging betreft een aanvulling van artikel 6, onder b, van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv). Met deze aanvulling wordt voorgesteld om de Nederlandse rechter ook 
rechtsmacht toe te kennen in zaken betreffende een individuele arbeidsovereenkomst of een 
agentuurovereenkomst, indien de arbeid gewoonlijk op een Nederlands zeeschip wordt verricht of 
laatstelijk werd verricht.  
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 
 
Advies 

                                                        
 
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak 
met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden 
vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 
van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het 
bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en 
uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de 
wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
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De voorgestelde aanvulling van artikel 6 onder b Rv geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen.  
Hoewel uw adviesaanvraag zich hierop niet richt, merkt de Raad voorts op dat hij met instemming heeft 
kennisgenomen van de in het wetsvoorstel aangebrachte wijzigingen ten aanzien van de 
competentieregeling, omdat hiermee is tegemoet gekomen aan de door de Raad gewenste eenduidigheid 
van deze regeling. Zoals blijkt uit de huidige versie van het wetsvoorstel en de bijbehorende toelichting 
is de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd inzake maritieme arbeidsgeschillen, 
met uitzondering van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit laatste volgt uit het voorgestelde 
artikel 7:728 BW, dat bepaalt: “Het verzoek om ontbinding van de zee-arbeidsovereenkomst, bedoeld in 
artikel 685, kan mede worden gedaan aan de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam.” De 
formulering van laatstgenoemde bepaling geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerking van redactionele aard. Uitsluitend uit het gebruik van de term “mede” moet worden afgeleid 
dat de hoofdregel van exclusieve bevoegdheid van de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam in dit 
geval niet geldt. De Raad acht de bedoelde formulering onvoldoende helder en sluit niet uit dat deze in 
de praktijk tot misverstanden kan leiden. De Raad adviseert dan ook om deze bepaling te verduidelijken 
en doet hiervoor de volgende suggestie. De tekst van artikel 728 zou als volgt kunnen luiden: 
“In afwijking van het bepaalde in artikel 705 kan het verzoek om ontbinding van de zee-
arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 685, worden gedaan aan de kantonrechter die naar de gewone 
regels van competentie bevoegd is, en tevens aan de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam, 
voorzover deze niet reeds volgens de gewone regels van competentie bevoegd is.” 
 
Werklast 
In aanvulling op het in het advies van de Raad van 16 december jl. opgemerkte ten aanzien van de 
werklastgevolgen van het wetsvoorstel als geheel, verwacht de Raad dat het aantal zaken als gevolg van 
de voorgestelde aanvulling van artikel 6 onder b Rv ten opzichte van het totaal aantal ontbindingszaken 
gering zal zijn. Mocht het aantal zaken als gevolg van deze aanvulling echter in de praktijk (veel) groter 
blijken te zijn, dan zal dit wel tot substantiële werklastgevolgen leiden, aangezien het om relatief 
bewerkelijke zaken gaat.  
 
Tot slot 
Indien na het uitbrengen van dit advies het wetsvoorstel op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of 
indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, wordt de Raad 
graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de 
informatievoorziening aan en de voorbereiding van de gerechten op de invoering van de onderhavige 
regeling verzoekt de Raad u hem te informeren over de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede 
respectievelijk de Eerste Kamer en de plaatsing van de definitieve wettekst in het Staatsblad.  
 
Hoogachtend, 
 
 
mr. J.C. van Dijk 
Lid Raad voor de rechtspraak 


