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Platooning?
• “wegtreinen” vrachtwagens, leidende vrachtwagen “navigeert” volgende

vrachtwagens, die op een zeer korte afstand achter de leidende vrachtwagen
rijden.



Platooning: opportuniteiten

• brandstofbesparing(10-20%)
• Optimisatie verkeer

• Toename verkeersveiligheid
• Minder files
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Platooning: bedreigingen
• Network-technologie � schaal als voorwaarde

• Hoe de eerste vervoerders overtuigen om te investeren en zo kritische massa te bereiken? 

• Bijkomend probleem: # niet-compatibele technologieën op de markt (binnenkort verleden tijd)

• Horizontale samenwerking als een oplossing� Hoe moeten samenwerkingsovereenkomsten worden 

ontworpen?

• Risico management: 

• 83,3% van de respondenten schat onzekere aansprakelijkheidsblootstelling als een belangrijke of • 83,3% van de respondenten schat onzekere aansprakelijkheidsblootstelling als een belangrijke of 

zelfs beslissende (38,8%) factor die in de weg staat van een overgang naar platooning.

• Balanceren tussen bevredigende compensatie voor volgende vrachtwagens in geval van schade en 

te grote aansprakelijkheidsblootstelling voor leidende vrachtwagens

• Hoe moeten aansprakelijkheidsregels worden ontworpen?

• Complicerende factor voor beide: potentiële [maar onzekere] toepasselijkheid

dwingend vervoersrecht en onzekere invloed op de vervoersovereenkomst � Hoe 

moeten standaarden worden ontworpen om onzekerheid te voorkomen 

die voortvloeit uit deze potentiële toepasselijkheid?



Voorafgaandelijke vragen: invloed vervoerrecht 
op platooning-contracten?

1. Intern: Is dwingend vervoerrecht van toepassing is op het contract tussen de 
leidende en volgende vrachtwagen?

2. Extern: Wat is de invloed van platooning op de relatie tussen volger en een
individuele ladingbelanghebbende in het geval van schade gedurende
platooning? 

Traditioneel transportPlatooning



Is dwingend vervoerrecht van toepassing op het contract 
tussen de leidende en volgende vrachtwagen?

• Bijvoorbeeld: CMR is van toepassing op contracten voor het vervoer van goederen over de weg door middel van voertuigen. 

(art. 1)

• Is een platooningcontract een vervoerscontract?

Momenteel: leider als 
“snelheidsregelaar”

In de toekomst: leider navigeert 
het voertuig, met bestuurders van 

In de verdere toekomst: 
bestuurders van volgende 

vrachtwagen, spelen geen actieve 

• Gevolgen?

• CMR: � dwingend recht � sterke beperking op de mogelijkheid om contractuele clausules op te nemen.

• CMR : aansprakelijkheidsvermoeden leider � foutaansprakelijkheid ex het algemene contractrecht.

• CMR: geen aansprakelijkheidsblootstelling voor de volgende vrachtwagen voor schade veroorzaakt door leidende 

platoon ( aansprakelijkheid tov ladingbelanghebbende back to back met die van de leider)

“snelheidsregelaar” het voertuig, met bestuurders van 
volgende vrachtwagen als back-up vrachtwagen, spelen geen actieve 

rol meer tijdens platooning



CMR als het toepasselijke recht op het contract 
tussen leidende en volgende vrachtwagen?

• Interpretatie: Art. 31 Verdrag van Wenen: de gewone betekenis de vervoersovereenkomst?

• Wat is bepalend voor een kwalificatie als vervoersovereenkomst? Voortstuwing en / of navigatie?

• Jurisprudentie: ook contract om een aanhangwagen te vervoeren is onderhevig aan CMR, maar wat als er een fysieke 

link ontbreekt?

• Is de navigatie voldoende voor kwalificatie als een vervoerovereenkomst� platooning-contract kan onderworpen

zijn aan CMR 

• Of is voortstuwing nodig? � platooning altijd buiten bereik…

• Gewone betekenis van vervoer, vereist effectieve voortstuwing, maar deze betekenis kan veranderen � kan een 

verandering van de gewone betekenis ook de reikwijdte van het CMR uitbreiden?

Momenteel: Leider als “snelheidscontroleur”
In de toekomst:Leider navigeert het voertuig, 
met chauffeurs van volgende vrachtwagens

als back up

In de verdere toekomst: chauffeurs van 
volgende vrachtwagens spleen geen actieve

rol meer gedurende platooningg



Noot: titel 13 boek 8 BW niet toepasselijk
• Toepasselijkheid uitgesloten: 

• “een overeenkomst, waarbij de ene partij zich tegenover de andere partij verbindt 
een voertuig te besturen, dat hem daartoe door die andere partij ter beschikking 
is gesteld, is niet een overeenkomst van vervoer in de zin van deze titel”. (Artikel 
8:1080 BW lid 3 )
• Platooning-bepaling? � neen: andere ratio maar duidelijke bewoordingen 

sluiten platooning uit.sluiten platooning uit.



Wat is de invloed van platooning in de relatie tussen volger en een

individueel ladingbelang in het geval van schade gedurende platooning?  

• Potentiele gevolgen? 
• Ontheffing van aansprakelijkheid
• Doorbreken van limieten



Invloed op mogelijke ontheffing van 
aansprakelijkheid

• Type situatie 1: Schade veroorzaakt door fout leider / andere volgende truck
• Is de leider ondergeschikte of aangestelde van de vervoerder? (art 3 CMR/ 8:1098 lid 1 

BW) � Ja! � Aansprakelijkheidsblootstelling
• Is een andere volgende vrachtwagen aangestelde of ondergeschikte?

• HR Geldnet/Kwantum: “hulp wordt gebruikt bij de uitvoering van de verbintenis ten 
aanzien waarvan de aansprakelijkheid in het geding is.” => ja!aanzien waarvan de aansprakelijkheid in het geding is.” => ja!

• Als hij alleen “bestuurd” wordt door de leider � waarschijnlijk niet
• Maar wat als [zoals het geval is] navigatie niet alleen gebaseerd is op communicatie met 

de leider maar ook met de andere vrachtwagens? � onzekerheid

JdV6

JdV7



Dia 10

JdV6 J.J. de Vogel; 12-9-2017

JdV7 Klopt dit?
J.J. de Vogel; 12-9-2017



Invloed op mogelijke ontheffing van 
aansprakelijkheid (ii)
• Type situatie 2: schade door het falen van platooning-technologie

• Is technologie onderdeel van de vrachtwagen? (art. 17.3 CMR) � Vrachtwagen moet geschikt zijn

voor de reis � als het niet in staat is om te rijden zonder technologie � defect voertuig �

aansprakelijkheidsblootstelling

• Artikel 1098 lid 2 BW beperkt niet tot een defect aan het voertuig, maar ook aan het materiaal 

waarvan de vervoerder zich bedient. => geen ontheffing mogelijk.waarvan de vervoerder zich bedient. => geen ontheffing mogelijk.

• Type situatie 3: verkeersongeval � force majeure (17.2 in fine CMR)

• Heeft korte afstandsrijden invloed op de voorzienbaarheid en vermijdbaarheid (oegema/ Amev)? 

� onzeker

Conclusie: “externe platooning gebeurtenissen” kunnen leiden tot
aansprakelijkheid vervoerder tegenover ladingbelanghebbende/
veroorzaken onzekerheid.



Impact op de mogelijkheid om grenzen te 
doorbreken
• Type situatie: kettingbotsing tijdens platooning

• Platooning als met opzet gelijk te stellen fout?
• Risico op kettingbotsingens? � platooning maakt het vervoer

vermoedelijk veiliger…
• Gebruik van een premature technologie als met opzet gelijk te stellen • Gebruik van een premature technologie als met opzet gelijk te stellen 

fout?
• Subjectief waarschijnlijkheidsbewustzijn (HR 5 januari-Arresten) �

wellicht niet � geen waarschijnlijkheid schade bij platooning
• BGH: mathematische drempel bestaat niet, ook bij lage

waarschijnlijkheid schade (BGH 25 maart 2004, I ZR 205/01)
Conclusie: “externe platooning gebeurtenissen” lijken niet in
staat om tot ongelimiteerde aansprakelijkheid te leiden.



Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst
• Wenselijkheid model voor duurzame samenwerking: 64% van de 

respondenten noemt de investering in het opzetten van samenwerking als een 
belangrijke of zelfs beslissende belemmering voor samenwerking

• Modelcontract als catalysator voor samenwerking

organisatie management aansprakelijkheid

Duurzaam karakter?

contract of onderneming

open of gesloten

Toetredings-en
uittredingsregls

Dagelijks management

Verdeling van kosten en
baten

Aansprakelijkheid voor
schade tijdens transport

Aansprakelijkheid voor
schending andere

verbintenissen



Ontwerpmodel
Analyse-alternatieven op 
basis van literatuurstudie 

over samenwerking / 
vervoersovereenkomsten 

&
interviews

Analyse sectorvoorkeuren 
door middel van 

vervoerders-survey

Toepassing gekozen 
alternatieven voor 

hypothetische cases

Beoordeling tevredenheid 
vervoerders met 
oplossingen voor 

hypothetische cases

(Model wijzigen)



Soort samenwerking: Spanningsvelden
• Uittredings-mogelijkheden: zekerheid voor wat betreft lange termijn

engagementen die nodig zijn om investeringen te stimuleren (zowel in
technologie als in samenwerking) � wenselijkheid van flexibiliteit (onder
andere omgaan met onvoorziene omstandigheden)

• Uitbreiding partnerschap: Inclusief nieuwe partner kan voor alle partners
gunstig zijn � nieuwe partner heeft geen bijdrage geleverd aan de initiëlegunstig zijn � nieuwe partner heeft geen bijdrage geleverd aan de initiële
kosten van het opzetten van een partnerschap � zou hij op dezelfde manier
moeten delen om kosten te besparen?

• Uitzetting partner: Wat als het efficiënter wordt voor de andere partners om de
samenwerking met een partner te beëindigen: collectief belang � belang
individuele partner



Exit mogelijkheden

Resultaten (n=157)

Open of gesloten? Bijdrage in kosten/ baten
nieuwe partners

niet tijdens looptijd overeenkomst

enkel als een nieuwe partner wordt 
geintroduceerd

mits betaling van een vergoeding

na een opzeggingsperiode

Open

gesloten

Jaarlijkse heropening

Zelfde distributieregels gelden

Bonus voor oorspronkelijke partners

Bonus voor oorspronkelijke partners 
gedurende een beperkte periode



Uitzettingsmogelijkheden

Mits goedkeuring meerderheid

Mits goedkeuring iederen

De partner kan operationeel worden uitgesloten, maar blijft delen in de besparingen

De partner kan operationeel worden uitgesloten, maar blijft delen in de besparingen en dit voor een beperkte periode



Dagelijkse management- en distributiekosten en 
besparingen

• Slechts 36% van de vervoerders ziet de administratieve lasten als een 
belemmering voor platooning-samenwerking

• Niettemin kunnen het dagelijks management en bepaalde 
distributiemechanismen een belangrijke administratieve last met zich 
meebrengen. meebrengen. 



Dagelijks management

1 managende
vervoerder

Co-management door alle
vervoerders

Derde partij
management



Verdeling van kosten en besparingen

vaste vergoeding per kilometer+ vast bedrag voor manager

Verdeling effectieve besparingen

andere

Overige?
• “Kostenverdeling is irrelevant in deze fase”
• “Zet een standard estafettesystem op (per route/ per dag/…) � alleen in 

geval van groot onevenwicht een compensatie verschaffen.”



Aansprakelijkheid
• Aansprakelijkheid voor schade aan lading en voertuig
• Aansprakeijkheid voor andere types van contractbreuk
• Overdraagbaarheid van aansprakelijkheidsregels voor coöpetitieve platooning

naar gevallen van ad hoc-platooning.



Aansprakelijkheid voor schade aan de lading of het 
voertuig

• Het evenwicht tussen de aansprakelijkheidsblootstelling voor een 
"onschuldige" volger voor schade tijdens het platooning en het opleggen van 
te veel risico op de leider � kan een negatieve incentive geven ...

• Schade aan een vrachtwagen naast schade aan de lading� verlies van 
inkomen van de vervoerder � Mogelijk grote aansprakeijkheidsblootstellinginkomen van de vervoerder � Mogelijk grote aansprakeijkheidsblootstelling
voor leider.



Aansprakelijkheid voor schade aan de lading

Knock for knock CMR CMR als werkelijk
fout

Ongelimiteerd als
werkelijk fout



Compensatie bij schade aan vrachtwagen

CMR compensatie (8,33 SDR/kg + geen gevolgschade)

integrale schadevergoeding

marktwaarde voertuig



Probleem: onzekere toepasselijkheid van CMR op 
platooningovereenkomst

• Knock-for knock aansprakelijkheid en onbeperkte aansprakelijkheid bij storingen veroorzaakt 
de grootste onzekerheid over het werkelijke bedrag van de vergoeding:
• In geval van contractuele knock-for-knock aansprakelijkheid, zou de beslissing van de 

rechter om CMR toe te passen zou leiden tot een significante (onverwachte) 
aansprakelijkheidsblootstelling voor de leideraansprakelijkheidsblootstelling voor de leider

• In geval van een contractuele onbeperkte aansprakelijkheid, kan de beslissing van de 
rechter om CMR toe te passen leiden tot een significante (onverwachte) 
aansprakelijkheidsblootstelling voor de volgende vervoerder (voornamelijk voor schade 
aan de truck)



Oplossing
• Oplossing zou kunnen zijn om een CMR aansprakelijkheidsregime op te

nemen doch slechts bij effectieve fout. 
�Slechts 24% van de respondenten beschouwt deze oplossing als ongewenst
�Als de rechter besluit om het CMR toe te passen, veroorzaakt deze 'alleen' 

een verschuiving van de bewijslast
�Aangezien de ladingbelanghebbende (volger) eerst moet vaststellen dat de �Aangezien de ladingbelanghebbende (volger) eerst moet vaststellen dat de 

schade tijdens de aansprakelijkheidsperiode plaatsvond, zal de bewijslast 
uiteindelijk weer op de volgende vrachtwagen komen.



Aansprakelijkheid voor overschrijding van de 
wachttijdden

De platoon 
vertrekt niet, 

maar de 
wachttijden lopen

De platoon 
vertrekt na een
periode en de 

wachttijden lopen
tot dan

De platoon kan
zonder de 
afwezige

bestuurder
vertrekken

De platoon kan zonder
de afwezige bestuurder

vertrekken, die nog 
moet bijdragen alsof hij

daar was



Overdraagbaarheid van aansprakelijkheidsregels 
voor coopetitieve platooning naar gevallen van ad 

hoc-platooning.
• In het geval van coopetitieve platooning kunnen alle partners zowel volger als 

leider zijn
� Contract achter het gordijn gesloten� Contract achter het gordijn gesloten
� Partijen weten hun latere rol in geval van schade niet
� Beste optie voor evenwichtige aansprakelijkheidsregels



Conclusie
• Vervoerders geven de voorkeur aan open partnerschappen, met de mogelijkheid om toe te

treden en weg te gaan. 
• De focus lijkt te liggen bij de trein op de weg krijgen in plaats van de beste deal eruit halen:

• Voordeel ten opzichte van latere partners is geen groot probleem.
• Gunstige exit-regel voor ex-partners (terwijl de rest je eruit duwt).
• Voorkeur voor een eenmalige compensatie.
• Gewenste sanctie voor no-show is alleen het missen van de trein, zonder verdere financiële • Gewenste sanctie voor no-show is alleen het missen van de trein, zonder verdere financiële 

gevolgen.
• Beperkte (of zelfs geen) aansprakelijkheidsblootstelling voor de leider wordt beschouwd als 

wenselijk.
• Het opnemen van “fout gebaseerde CMR" in contract elimineert onzekerheid over de 

toepasbaarheid van CMR op platooning-contracten, met respect voor belangenevenwicht.


