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Ministersverklaring unified railway law

Geachte voorzitter,
Hierbij zend ik u de tekst van de “Declaration on Unified Railway Law” zoals
getekend op 26 februari 2013 tijdens de Ministersbijeenkomst van de 75ste sessie
van het Inland Transport Committee van de UN ECE1 te Genève (bijlage 1). De
lijst van 27 ondertekenaars van de verklaring is bijgevoegd in bijlage 2. De
verklaring beoogt het mogelijk te maken voor het bedrijfsleven om met één
transportcontract spoorgoederenvervoer aan te bieden op het Euro - Aziatisch
continent. In dit ene transportcontract wordt rekening gehouden met het
wettelijke regime van zowel het COTIF verdrag2 (met CIM annex voor contracten
spoorgoederenvervoer) als het OSJD verdrag 3 (met SMGS annex voor contracten
spoorgoederenvervoer).
Naast het mogelijk maken van een eenduidig transportcontract voor Euro Aziatisch vervoer schetst de verklaring het proces hoe - op langere termijn - tot
een gemeenschappelijk rechtssysteem voor Euro - Aziatisch vervoer kan worden
gekomen. De verklaring sluit aan bij de wens van het bedrijfsleven zoals ook
opgenomen in de rapportages van de Topsector Logistiek om te komen tot een
eenduidig juridisch raamwerk voor Euro - Aziatisch vervoer. De verklaring heeft
geen juridisch bindend karakter en is afgestemd binnen EU-verband.
Vervolgstappen zijn nu aan het bedrijfsleven om te komen tot één
transportcontract. Daarnaast zal binnen UN ECE in 2013-2014 een rapport worden
opgesteld om op middel lange termijn te komen tot uniforme spoorwegwetgeving
voor het Euro-Aziatisch continent.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Wilma J. Mansveld
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United Nations Economic Commission for Europe
COTIF-verdrag heeft betrekking op spoorwegrecht in de 47 OTIF verdragsstaten (waaronder Nederland
en 23 andere EU lidstaten) en de annex regelt contracten tussen spoorvervoerders met verladers
3
OSJD verdrag heeft betrekking op spoorwegrecht in Azië (onder andere Rusland / Kazakstan / China) en
de annex regelt contracten tussen spoorvervoerders en verladers
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