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Besluit van 2 november 2012 tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 28 juni 2012, houdende wijziging van Boek 
8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van 
het Verdrag van Athene betreffende het vervoer 
van passagiers en hun bagage over zee van 
1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 
(Trb. 2011, 110), en ter uitvoering van 
Verordening (EG) 392/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
betreffende de aansprakelijkheid van 
vervoerders van passagiers bij ongevallen 
(Pb EU L 131) 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 
26 oktober 2012, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 279474; 

Gelet op artikel III van de wet van 28 juni 2012, houdende wijziging van 
Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van 
Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee 
van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110), en ter 
uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van 
vervoerders van passagiers bij ongevallen (Pb EU L 131); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De wet van 28 juni 2012, houdende wijziging van Boek 8 van het 
Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Athene betreffende 
het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals 
gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110), en ter uitvoering van 
Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van 
passagiers bij ongevallen (Pb EU L 131) treedt in werking met ingang van 
31 december 2012. 
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Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van 
dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 2 november 2012 
Beatrix 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten 

Uitgegeven de zevende november 2012 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
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