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VOORWOORD 

Ruim anderhalf jaar na het beschikbaar komen van de op de praktijk gerichte 
"Toelichting op de Algemene Vervoercondities 1983" is de voor U liggende 
handelseditie van het proefschrift getiteld : "De aansprakelijkheid van de ver
voerder ingevolge de CMR" verschenen . 

De auteur van dit handboek is Mr K. F. Haak, wetenschappelijk medewerker 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht , terwijl wederom als uitgever optreedt de 
Stichting Vervoeradres. 

In de Stichting Vervoeradres werken samen de ondernemingsorganisaties in 
het beroepsgoederenvervoer over de weg, te weten de KVO, KNVTO, NOB 
Wegtransport, PCB Wegvervoer, met het Nederlandsch Binnenvaartbureau 
enerzijds en de organisatie van bedrijfsmatige transportconsumenten, de ver
ladersorganisatie EVO anderzijds. 
De aktiviteiten van de Stichting liggen grotendeels op het terrein van het bin
nenlands beroepsgoederenvervoer over de weg en zijn met name gericht op 
het tot stand brengen van tweezijdige voorwaarden, die de rechten en ver
plichtingen van de bij de vervoerovereenkomst betrokken partijen bevatten. 
Mede als instrument ter handhaving van deze vervoercondities geeft de Stich
ting vrachtbrieven uit , die in principe de belichaming vormen van de vervoer
overeenkomst. 

De taak van de Stichting ten aanzien van het internationaal wegvervoer be
perkt zich tot de uitgifte van de op het CMR-Verdrag gebaseerde CMR
vrachtbrief. Ondanks deze beperkte opdracht ten behoeve van het internatio
nale wegvervoer heeft de Raad van Bestuur van de Stichting toch gemeend de 
uitgifte van dit handboek mogelijk te moeten maken. 
Het Bestuur heeft daarbij overwogen, dat de op 1 september 1983 van kracht 
geworden Wet Overeenkomst Wegvervoer in vele opzichten het Verdrag be
treffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg volgt en dat derhalve de uitleg van het Verdrag, ook zoals die plaatsvindt 
in de ons omringende landen, in belangrijke mate de uitleg van de Wet Over
eenkomst Wegvervoer, waarop de Algemene Vervoercondities 1983 zijn ge
baseerd, zal gaan bepalen. 
Daarnaast meende het Bestuur dat kennisneming van het standpunt van de 
auteur ten aanzien van de belangrijkste aspecten van het CMR-Verdrag en de 
unieke verzameling van de binnenlandse en buitenlandse rechtspraak en lite
ratuur daarover niet beperkt mocht blijven tot een kleine groep specialisten op 
dit terrein. 
Integendeel ,  door de uitgifte van het proefschrift in de vorm van een handels
editie hoopt het Bestuur ook hen te bereiken, die uit hoofde van hun funktie in 
de praktijk regelmatig in aanraking komen met het wegvervoerrecht. 



Alhoewel de uitgever de waardering voor hetgeen Mr K. F. Haak tot stand 
bracht aan zijn lezers behoort over te laten, hecht de Raad van Bestuur er aàn 
de auteur oprecht te danken voor zijn bi.idrage om te geraken tot een beter 
inzicht aangaande de werking van het Verdrag, dat de overeenkomst van het 
internationale goederenvervoer over de weg binnen Europa beheerst. 

Raad van Bestuur 
Stichting Vervoeradres 
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Inleiding; plan van behandeling 

, ,Das Recht der Haftung aus Frachtgeschäften gehört zu den unübersichtlich
sten und kompliziertesten Teilgebieten des Handelsrechts" . 

Met deze weinig bemoedigende woorden vangt Helm zijn studie inzake de 
aansprakelijkheid van de vervoerder aan 1 . Wie kennis neemt van welk onder
deel van het vervoerrecht dan ook, zal vroeg of laat erkennen dat Helms ver
zuchting aan actualiteitswaarde nog niets heeft ingeboet2• De onoverzichte
lijkheid op het terrein van het vervoerrecht moet grotendeels worden toege
schreven aan het bestaan van verschillende rechtsbronnen (condities, wetten, 
verdragen) die in de loop der geschiedenis voor de afzonderlijke takken dan 
wel middelen van transport zijn opgesteld. De gecompliceerdheid is hiermee 
ten dele verklaard, maar moet tevens in verband gebracht worden met de om
standigheid dat de aard van het vervoerrecht als een bijzondere beschouwd 
werd, althans in het systeem van het algemeen privaatrecht een afzonderlijke 
plaats innam3. Bij alle mogelijke verschillen die tussen de regelingen van ver
voer onderling te constateren zijn,  komt de vraag naar de verhouding tussen 
(nationaal en internationaal) vervoerrecht en het algemeen privaatrecht aan 
de orde. Deze vraag hangt enerzijds samen met de traditionele, thans vrijwel 
algemeen als achterhaald beschouwde onderscheiding tussen burgerlijk en 
handelsrecht4 (in hoeverre is aansluiting van vervoerrecht bij het zaken- en 
verbintenissenrecht mogelijk of afwijking gerechtvaardigd?)5, anderzijds met 
het door elkaar lopen of in elkaar overlopen van nationale en internationale 
rechtsaspecten6. De zojuist vermelde onoverzichtelijkheid en gecompliceerd
heid hebben er in belangrijke mate aan bijgedragen dat het vervoerrecht als 
'particulier' ,  moeilijk hanteerbaar recht werd bestempeld en derhalve zowel in 
rechtspraktijk als wetenschap door specialisten, vaak per tak van vervoer, 
werd en/ of wordt beoefend. Gelet op de ontwikkelingen welke zich de laatste 
jaren zowel op het gebied van het vervoerrecht 7 als op het terrein van unifica
tie van tal van rechtsgebieden in het privaatrecht hebben voorgedaan, rijst de 
vraag of deze conceptie kan blijven gehandhaafd . De gesignaleerde ontwikke
lingen nopen tot voortdurende (her)bezinning op vragen als: hoe moet de 
plaats en de aard van het vervoerrecht in het privaatrechtelijk kader nader 
worden bepaald? In hoeverre speelt hierbij de omstandigheid dat het in ons 
onderzoek een rechtsmaterie betreft die deel uitmaakt van het internationale 

1 .  Helm, Haftung, p. 1 .  

2 .  Vgl. A.  van Oven, Exoneratieclausules in het vervoerrecht, O p  grenzen van komend recht, 
(Beekhuis-bundel) , Zwolle/Deventer 1969, p. 170. 

3. Vgl. Wachter, p. 95 e .v .  

4 .  Van Oven, nr 2. 

5 .  Vgl. J. A .  L.  M.  Loeff, NJB 1973, p. 1085 e.v. 

6 .  RM Themis 1982, p. 58/59. 

7. J. Ram berg, The implications of new transport technologies, EVR 1980, p. 1 1 9  e.v. 
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handelsrecht een rol? In hoeverre dient hierbij ten aanzien van toepassing van 
nationaal recht, inclusief ipr-conflictenregels, terughoudendheid te worden 
betracht? Tekent zich niet ondanks en achter de verschillen tussen de vervoer
regelingen langzamerhand een beeld van consistente , autonome rechtsbegrip
pen af?8 Van deze en soortgelijke vragen dient men zich rekenschap te geven, 
alvorens een bepaald deel uit het zo verbrokkelde gebied van het vervoerrecht 
aan een onderzoek te onderwerpen. 

Tijdens ons onderzoek naar de aansprakelijkheid van de vervoerder in het 
internationale wegvervoer, zoals geregeld door het Verdrag betreffende de 
overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)9, 
is de overtuiging gegroeid dat men dit object van onderzoek niet kan en mag 
abstraheren van het overige vervoerrecht, dat op zichzelf weer in het ruimere 
kader van het eenvormig recht moet worden gezien. 

Geformaliseerd recht vertoont pas zijn ware gestalte wanneer het enige tijd 
in de praktijk heeft gefunctioneerd. Nu de CMR het stadium der volwassen
heid heeft bereikt (het is sedert 1961 en thans in nagenoeg geheel Europa in 
werking)10 - waarmee nog niet gezegd wil zijn dat alle groeistuipen voorbij 
zijn - lijkt het thans, mede gelet op de enorme groei van het internationaal 
vervoer van goederen over de weg11 ,  een geschikt moment de balans van de 
lotgevallen over deze periode te maken. Aan kritiek op de CMR ontbreekt het 
niet. In deze studie wordt dan ook naast een beoordeling van de rechtspraak 
en literatuur over de CMR aandacht besteed aan de voorstellen, gebaseerd 
zowel op ervaringen in de praktijk als op in de literatuur levende opvattingen ,  
welke (partiële) herziening van de CMR beogen 12. 

Centraal in ons onderzoek staat het hart van de CMR: de aansprakelijkheid 
van de vervoerder voor verlies en beschadiging van goederen ontstaan gedu
rende de periode waarin deze aan hem zijn toevertrouwd alsmede voor vertra
ging in de aflevering. De inhoud van het Verdrag zal worden vastgesteld door 

8. Enkele citaten. 
Zo stelt C. M. Schmitthoff, ICLQ 1968, op p.  563: "One ofthe most remarkable developments on 
the contemporary Jegal scene is the emergence of an autonomous Jaw of international !rade, 
which, by toleranee of the national sovereigns, is breaking through the barriers of nation al Iegal 
systems and assuming universal character" en op p .  566: "In the Jaw of international trade of the 
future we shall become increasingly accustomed to working with synthetic non-national Ie gal con
cepts. The production of such concepts which are internationally acceptable is the greatest contri
bution which comparative Iaw can make to the unification or harmonisation of the law of interna
tional tra de" .  
Vgl. ook Kropholler, p .  37: "Ferner wird das internationale Handelsrecht ( . . .  ) von einer Reihe 
von Autoren aus aller Welt als autonornes Rechtssystem in statu nascendi angesehen". 

9 .  Trb. 1 957 nr 84; Stb. 1960 nr 301 . 

10 .  Transport, p. 1359; zie ook Groth, p. 1 .  Een sinds 1974 geldend Agreement tussen de 
CMEA-(Oostblok) Janden is op de CMR afgestemd, vgl. D. Richter-Hannes, Etudes offertes à 
René Rodière, Paris 1 98 1 ,  p. 506. 

1 1 .  Vgl. Wegvervoer in cijfers, editie 1983, p. 30 e.v.  (uitgave Nationale Organisatie voor het 
Beroepsgoederenvervoer) . 

12. Het eerste gezamenlijke voorstel vanwege de Internationale Kamer van Koophandel en de 
Internationale Unie van Wegvervoerders dateert uit november 1967. Het tweede , veel ingrijpen
der, voorstel vanwege de Internationale Federatie van expediteurs dateert uit november 1983 , in 
deze studie aangehaald als FIAT A-Report. 
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middel van analyse van de belangrijkste factoren die deze materie tot ontwik
keling hebben gebracht: rechtspraak en doctrine. Aangetoond zal worden dat 
wetenschappelijk gefundeerde beschouwingen hun vruchten in de rechtsprak
tijk hebben afgeworpen.  We stellen dit met enige nadruk om hiermee de tame
lijk ruim verbreide opvatting te bestrijden dat het praktische vervoerrecht en 
wetenschappelijke theorievorming elkaars tegenpool zouden zijn. Ook, of be
ter, juist het sterk fragmentarisch getinte vervoerrecht behoeft, als elk ander 
in de praktijk levend recht, een systematisch doordacht fundament. Wellicht is 
het chronisch gebrek aan wetenschappelijke belangstelling voor het vervoer
recht mede debet aan de gecompliceerdheid en onoverzichtelijkheid, waar
over we hierboven spraken. 

De aard van het als eenvormig beoogde rechtsregime 13 noodzaakt er toe, 
alvorens op de inhoud van het Verdrag in te gaan, in een eerste hoofdstuk de 
essentie daarvan vast te stellen. Aan de orde komen elementen die aan de vor
ming en ontwikkeling van het eenvormig verdragenrecht in het algemeen heb
ben bijgedragen 14 ,  waarbij te denken valt aan interpretatiemethoden, hun on
derlinge rangorde, de invloed welke (schaarse) historische gegevens dienen te 
krijgen en de onmisbaarheid van rechtspraak- en doctrinevergelijking.  Wij 
verdedigen het standpunt dat bezinning op het karakter van het eenvormig 
vervoerrecht noodzakelijk is omdat zulks richtingbepalend is voor het inter
preteren van de inhoud van het Verdrag: de aard van het eenvormig verdra
genrecht fungeert als het ware als richtingscoëfficiënt voor de ontplooiing er
van 15 .  Door deze aard te miskennen, althans onvoldoende te erkennen, is 
vaak een verkeerde uitleg aan het Verdrag gegeven. Onderzocht wordt in wel
ke mate de hier verdedigde gedachte ook bij rechters en schrijvers leeft . 

Worden in het eerste hoofdstuk derhalve enige beschouwingen gewijd aan 
aard en strekking van het Verdrag dan kan vervolgens de daarna per hoofd
stuk te behandelen materie daaraan worden getoetst. 

Alvorens tot het centrum van het Verdrag door te dringen, ligt het in de rede 
vast te stellen wanneer het Verdrag van toepassing is , hetgeen onderwerp van 
behandeling in het tweede hoofdstuk is . De gewenste eenvormigheid kan in 
gevaar komen wegens de zogenaamde agressieve reikwijdteregel van art. 1 ,  
welke de indruk kan wekken dat de toepasselijkheid van het Verdrag wordt 
opgedrongen. Mede aan de hand van de in het eerste hoofdstuk geformuleer
de uitgangspunten zal de samenhang tussen de reikwijdtebepaling met haar 
uniformerende werking en de tot het ipr behorende verwijzingsregels worden 
bezien. Bij de vraag naar de toepasselijkheid van het Verdrag zijn verder de te 
inventariseren problemen te onderscheiden in die welke betrekking hebben 
op de vervoerovereenkomst en die welke betrekking hebben op overige ele
menten genoemd in art. 1 .  Na de behandeling van laatstgenoemde voorwaar-

13.  Vgl. de preambule van de CMR. 

14. Het transportrecht is bij uitstek een geschikte voedingsbodem voor de ontwikkeling van een
vormig recht gebleken . Zie hierna hoofdstuk 1 ,  nt 6 .  

15.  Vgl. J .  Jakubowsky, Law and International Trade (Schmitthoff-bundel) ,  Frankfurt am Main 
1973, p. 210: , ,The conception regarding the rul es of international trade law as a part ofinternatio
nal law in the broad sense serves the proper and uniform interpretation and application of such 
rules". 
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den waarvan de toepasselijkheid van het Verdrag afhankelijk wordt gesteld, 
komt voortdurend bovendrijven de netelige vraag naar de afbakening van de 
inhoud van de vervoerovereenkomst tegenover de niet door het Verdrag be
streken expeditie-overeenkomst en overige aan de vervoerovereenkomst ver
wante overeenkomsten . De problematiek wordt op dit terrein goeddeels ver
oorzaakt door het gebrek aan een adequaat instrumentarium met behulp 
waarvan de vervoerovereenkomst van de verwante overeenkomsten kan wor
den afgebakend. 

In het derde hoofdstuk passeren als bijzondere typen van vervoer stapelver
voer (art. 2) , ondervervoer (art. 3) en opvolgend vervoer (art. 34 e.v.) de re
vue, waarbij wordt ingegaan op de samenhang en het verschil tussen deze ty
pen van vervoer. De aansprakelijkheid van de bij genoemde typen betrokken 
vervoerders vertoont zowel een extern als een intern aspect . 

In het vierde hoofdstuk wordt de aansprakelijkheid van de vervoerder onder 
de loep genomen. Zoals in elke regeling nopens vervoer staat ook in de CMR 
deze aansprakelijkheid centraal. Niemand zal betwisten dat op dit cruciale 
punt een maximum aan duidelijkheid gewenst en noodzakelijk is. De werke
lijkheid in de verschillende landen vertoont echter een beeld omgekeerd even
redig aan de vereiste mate van eenvormigheid op dit gebied, getuige de aan
houdende stroom van rechterlijke uitspraken, die niet zelden van elkaar afwij
ken 16. Zo is een situatie ontstaan waarin een vast patroon lijkt te ontbreken. 
Wanneer beslissingen over de belangrijkste inhoud van het Verdrag niet met 
een redelijke mate van waarschijnlijkheid voorspelbaar zijn, doet dit in hoge 
mate afbreuk aan de doelstelling van het Verdrag. De wijze van behandeling 
in dit vierde hoofdstuk is deze dat onderscheiden wordt tussen materiële en 
processuele elementen. Komen in het materiële gedeelte dogmatisch getinte 
onderwerpen als grondslag van de aansprakelijkheid, overmachtsconcepties, 
het instaan voor de door de vervoerder ingeschakelde personen en materiaal 
aan de orde, in het processuele gedeelte wordt ingegaan op de betekenis van 
zaken als bewijs, bewijslast en bewijswaardering. Gelijk hebben krijgt immers 
pas waarde langs de wegvan het gelijk krijgen. Door bezinning op deze centra
le leerstukken wordt met behulp van de in het eerste hoofdstuk ontvouwde 
zienswijze getracht een beschrijving te geven van het qua opzet gedifferen
tieerde aansprakelijkheidsregime. 

Is dit regime eenmaal beschreven dan ligt het in de rede door te stoten naar de 
practische gevolgen van aansprakelijkheid, namelijk de omvang van de scha
devergoeding . In het vijfde hoofdstuk wordt het aansprakelijkheidsmodel als 
het ware in geld omgezet . Dit hoofdstuk wordt besloten met de behandeling 
van twee algemene vervoerrechtelijke bepalingen, die betrekking hebben op 
het aansprakelijkheidsmodel inclusief de omvang van de schadevergoeding. 

16. Vgl. R.  Wijffels, EVR 1976, pp. 208-230. Op het gevaar van verschillende uitleg wees reeds de 
Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat tijdens een zitting in de periode 1959-1960 ter gele
genheid van de behandeling van de goedkeuringswet van het Verdrag, 5824, verslag nr 6: "Zij 
vraagt zich echter wel af of niet het gevaar bestaat, dat in de loop van de tijd door verschil van 
interpretatie en van toepassing van de in het Verdrag neergelegde regels in de jurisprudentie van 
de rechtspraak der onderscheidene deelnemende landen, aan de nagestreefde eenvormigheid af
breuk kan worden gedaan" .  
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De eerste regel, die betrekking heeft op buiten overeenkomst jegens de 
vervoerder ingestelde vorderingen, verleent een soort privilegiërende werking 
aan de vervoerovereenkomst, waardoor het aansprakelijkheidsmodel ge
handhaafd blijft. De tweede regel , die wordt toegepast wanneer opzet of grove 
schuld aan de zijde van de vervoerder debet is aan de schade der goederen , 
doorbreekt het bedoelde aansprakelijkheidsmodel. 

In de praktijk zijn er niet alleen moeilijkheden gerezen met betrekking tot het 
vaststellen van de omvang der schadevergoeding, maar eveneens blijkt het 
Verdrag onvoldoende aanknopingspunten te bieden voor de vraag wie gerech
tigd is de eventuele schadevergoeding van de vervoerder op te eisen . Dit is het 
onderwerp van het zesde hoofdstuk. Het betreft hier een weerbarstig verbinte
nisrechtelijk vraagstuk dat in het vervoerrecht nog onvolledig tot klaarheid is 
gebracht. Aandacht verdient een rechtspraakontwikkeling in Duitsland waar
in verschillende facetten van dit vraagstuk aan het licht komen. 

In het zevende hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan het vraagstuk van 
de internationale rechtmacht. Materiële eenheid zal worden bevorderd naar
mate er meer duidelijk omtrent de rechtsmacht bestaat. De in het eerste 
hoofdstuk uiteengezette opvattingen krijgen ook hier concreet gestalte. 

Tenslotte heeft ook de verjaringsregeling, waaronder de rechtsmiddelen 
schorsing en stuiting, aanleiding gegeven tot verschillende problemen. Zo 
blijkt er verschil van mening te bestaan over de uitleg van de uitsluitend ten 
gunste van de rechthebbende functionerende bijzondere schorsingsregeling. 
Ook het feit dat het Verdrag ten aanzien van de verjaringsregeling sommige 
onderwerpen zelf regelt en voor andere onderwerpen naar het nationale recht 
verwijst kan verwarring teweegbrengen. Met een inventarisatie van tegen de 
regeling gerezen bezwaren wordt het achtste en laatste hoofdstuk afgesloten. 
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middel van analyse van de belangrijkste factoren die deze materie tot ontwik
keling hebben gebracht: rechtspraak en doctrine. Aangetoond zal worden dat 
wetenschappelijk gefundeerde beschouwingen hun vruchten in de rechtsprak
tijk hebben afgeworpen.  We stellen dit met enige nadruk om hiermee de tame
lijk ruim verbreide opvatting te bestrijden dat het praktische vervoerrecht en 
wetenschappelijke theorievorming elkaars tegenpool zouden zijn. Ook, of be
ter, juist het sterk fragmentarisch getinte vervoerrecht behoeft, als elk ander 
in de praktijk levend recht, een systematisch doordacht fundament. Wellicht is 
het chronisch gebrek aan wetenschappelijke belangstelling voor het vervoer
recht mede debet aan de gecompliceerdheid en onoverzichtelijkheid, waar
over we hierboven spraken. 

De aard van het als eenvormig beoogde rechtsregime 13 noodzaakt er toe, 
alvorens op de inhoud van het Verdrag in te gaan, in een eerste hoofdstuk de 
essentie daarvan vast te stellen. Aan de orde komen elementen die aan de vor
ming en ontwikkeling van het eenvormig verdragenrecht in het algemeen heb
ben bijgedragen 14 ,  waarbij te denken valt aan interpretatiemethoden, hun on
derlinge rangorde, de invloed welke (schaarse) historische gegevens dienen te 
krijgen en de onmisbaarheid van rechtspraak- en doctrinevergelijking.  Wij 
verdedigen het standpunt dat bezinning op het karakter van het eenvormig 
vervoerrecht noodzakelijk is omdat zulks richtingbepalend is voor het inter
preteren van de inhoud van het Verdrag: de aard van het eenvormig verdra
genrecht fungeert als het ware als richtingscoëfficiënt voor de ontplooiing er
van 15 .  Door deze aard te miskennen, althans onvoldoende te erkennen, is 
vaak een verkeerde uitleg aan het Verdrag gegeven. Onderzocht wordt in wel
ke mate de hier verdedigde gedachte ook bij rechters en schrijvers leeft . 

Worden in het eerste hoofdstuk derhalve enige beschouwingen gewijd aan 
aard en strekking van het Verdrag dan kan vervolgens de daarna per hoofd
stuk te behandelen materie daaraan worden getoetst. 

Alvorens tot het centrum van het Verdrag door te dringen, ligt het in de rede 
vast te stellen wanneer het Verdrag van toepassing is , hetgeen onderwerp van 
behandeling in het tweede hoofdstuk is . De gewenste eenvormigheid kan in 
gevaar komen wegens de zogenaamde agressieve reikwijdteregel van art. 1 ,  
welke de indruk kan wekken dat de toepasselijkheid van het Verdrag wordt 
opgedrongen. Mede aan de hand van de in het eerste hoofdstuk geformuleer
de uitgangspunten zal de samenhang tussen de reikwijdtebepaling met haar 
uniformerende werking en de tot het ipr behorende verwijzingsregels worden 
bezien. Bij de vraag naar de toepasselijkheid van het Verdrag zijn verder de te 
inventariseren problemen te onderscheiden in die welke betrekking hebben 
op de vervoerovereenkomst en die welke betrekking hebben op overige ele
menten genoemd in art. 1 .  Na de behandeling van laatstgenoemde voorwaar-

13.  Vgl. de preambule van de CMR. 

14. Het transportrecht is bij uitstek een geschikte voedingsbodem voor de ontwikkeling van een
vormig recht gebleken . Zie hierna hoofdstuk 1 ,  nt 6 .  

15.  Vgl. J .  Jakubowsky, Law and International Trade (Schmitthoff-bundel) ,  Frankfurt am Main 
1973, p. 210: , ,The conception regarding the rul es of international trade law as a part ofinternatio
nal law in the broad sense serves the proper and uniform interpretation and application of such 
rules". 
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den waarvan de toepasselijkheid van het Verdrag afhankelijk wordt gesteld, 
komt voortdurend bovendrijven de netelige vraag naar de afbakening van de 
inhoud van de vervoerovereenkomst tegenover de niet door het Verdrag be
streken expeditie-overeenkomst en overige aan de vervoerovereenkomst ver
wante overeenkomsten . De problematiek wordt op dit terrein goeddeels ver
oorzaakt door het gebrek aan een adequaat instrumentarium met behulp 
waarvan de vervoerovereenkomst van de verwante overeenkomsten kan wor
den afgebakend. 

In het derde hoofdstuk passeren als bijzondere typen van vervoer stapelver
voer (art. 2) , ondervervoer (art. 3) en opvolgend vervoer (art. 34 e.v.) de re
vue, waarbij wordt ingegaan op de samenhang en het verschil tussen deze ty
pen van vervoer. De aansprakelijkheid van de bij genoemde typen betrokken 
vervoerders vertoont zowel een extern als een intern aspect . 

In het vierde hoofdstuk wordt de aansprakelijkheid van de vervoerder onder 
de loep genomen. Zoals in elke regeling nopens vervoer staat ook in de CMR 
deze aansprakelijkheid centraal. Niemand zal betwisten dat op dit cruciale 
punt een maximum aan duidelijkheid gewenst en noodzakelijk is. De werke
lijkheid in de verschillende landen vertoont echter een beeld omgekeerd even
redig aan de vereiste mate van eenvormigheid op dit gebied, getuige de aan
houdende stroom van rechterlijke uitspraken, die niet zelden van elkaar afwij
ken 16. Zo is een situatie ontstaan waarin een vast patroon lijkt te ontbreken. 
Wanneer beslissingen over de belangrijkste inhoud van het Verdrag niet met 
een redelijke mate van waarschijnlijkheid voorspelbaar zijn, doet dit in hoge 
mate afbreuk aan de doelstelling van het Verdrag. De wijze van behandeling 
in dit vierde hoofdstuk is deze dat onderscheiden wordt tussen materiële en 
processuele elementen. Komen in het materiële gedeelte dogmatisch getinte 
onderwerpen als grondslag van de aansprakelijkheid, overmachtsconcepties, 
het instaan voor de door de vervoerder ingeschakelde personen en materiaal 
aan de orde, in het processuele gedeelte wordt ingegaan op de betekenis van 
zaken als bewijs, bewijslast en bewijswaardering. Gelijk hebben krijgt immers 
pas waarde langs de wegvan het gelijk krijgen. Door bezinning op deze centra
le leerstukken wordt met behulp van de in het eerste hoofdstuk ontvouwde 
zienswijze getracht een beschrijving te geven van het qua opzet gedifferen
tieerde aansprakelijkheidsregime. 

Is dit regime eenmaal beschreven dan ligt het in de rede door te stoten naar de 
practische gevolgen van aansprakelijkheid, namelijk de omvang van de scha
devergoeding . In het vijfde hoofdstuk wordt het aansprakelijkheidsmodel als 
het ware in geld omgezet . Dit hoofdstuk wordt besloten met de behandeling 
van twee algemene vervoerrechtelijke bepalingen, die betrekking hebben op 
het aansprakelijkheidsmodel inclusief de omvang van de schadevergoeding. 

16. Vgl. R.  Wijffels, EVR 1976, pp. 208-230. Op het gevaar van verschillende uitleg wees reeds de 
Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat tijdens een zitting in de periode 1959-1960 ter gele
genheid van de behandeling van de goedkeuringswet van het Verdrag, 5824, verslag nr 6: "Zij 
vraagt zich echter wel af of niet het gevaar bestaat, dat in de loop van de tijd door verschil van 
interpretatie en van toepassing van de in het Verdrag neergelegde regels in de jurisprudentie van 
de rechtspraak der onderscheidene deelnemende landen, aan de nagestreefde eenvormigheid af
breuk kan worden gedaan" .  
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De eerste regel, die betrekking heeft op buiten overeenkomst jegens de 
vervoerder ingestelde vorderingen, verleent een soort privilegiërende werking 
aan de vervoerovereenkomst, waardoor het aansprakelijkheidsmodel ge
handhaafd blijft. De tweede regel , die wordt toegepast wanneer opzet of grove 
schuld aan de zijde van de vervoerder debet is aan de schade der goederen , 
doorbreekt het bedoelde aansprakelijkheidsmodel. 

In de praktijk zijn er niet alleen moeilijkheden gerezen met betrekking tot het 
vaststellen van de omvang der schadevergoeding, maar eveneens blijkt het 
Verdrag onvoldoende aanknopingspunten te bieden voor de vraag wie gerech
tigd is de eventuele schadevergoeding van de vervoerder op te eisen . Dit is het 
onderwerp van het zesde hoofdstuk. Het betreft hier een weerbarstig verbinte
nisrechtelijk vraagstuk dat in het vervoerrecht nog onvolledig tot klaarheid is 
gebracht. Aandacht verdient een rechtspraakontwikkeling in Duitsland waar
in verschillende facetten van dit vraagstuk aan het licht komen. 

In het zevende hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan het vraagstuk van 
de internationale rechtmacht. Materiële eenheid zal worden bevorderd naar
mate er meer duidelijk omtrent de rechtsmacht bestaat. De in het eerste 
hoofdstuk uiteengezette opvattingen krijgen ook hier concreet gestalte. 

Tenslotte heeft ook de verjaringsregeling, waaronder de rechtsmiddelen 
schorsing en stuiting, aanleiding gegeven tot verschillende problemen. Zo 
blijkt er verschil van mening te bestaan over de uitleg van de uitsluitend ten 
gunste van de rechthebbende functionerende bijzondere schorsingsregeling. 
Ook het feit dat het Verdrag ten aanzien van de verjaringsregeling sommige 
onderwerpen zelf regelt en voor andere onderwerpen naar het nationale recht 
verwijst kan verwarring teweegbrengen. Met een inventarisatie van tegen de 
regeling gerezen bezwaren wordt het achtste en laatste hoofdstuk afgesloten. 
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Hoofdstuk I 

Aanduiding van het Verdrag. 

§ 1 .  Plaats van het Verdrag. 

"National law is one thing, 
and international another" 1• 

Het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goe
deren over de weg (CMR) kan tot het terrein van het internationale (Europe
se) handelsrecht worden gerekend. Dit rechtsgebied, ontstaan in de vroege 
middeleeuwen en vaak aangeduid als lex mercatoria2, werd reeds vroeg ge
kenmerkt door een sterk internationale inslag en bestond nagenoeg geheel uit 
ongeschreven recht. Culturele en sociaal-politieke ontwikkelingen hebben er 
echter toe geleid dat vele landen in Europa in de loop der negentiende eeuw 
het destijds geldende recht hebben gecodificeerd. Dit codificatiestreven, dat 
vooral uitdrukking verleende aan de souvereiniteitsgedachte der naties, heeft 
waarschijnlijk de ontwikkeling van grote gedeelten van het internationale 
handelsrecht ongunstig beïnvloed3 .  De handelsgeest werd hierdoor weliswaar 
aanvankelijk in zijn streven naar het tot stand brengen van transnationale 
rechtsgebieden gehinderd, maar paste zich, in het spoor der codificeren de na
ties, aan de nieuwe omstandigheden snel aan. Tegen het einde van de negen
tiende eeuw kan worden vastgesteld dat de (handels)praktijk sterker is dan de 
(souvereiniteits)leer: door middel van het opstellen van (onder andere) ver
dragen trachtte men internationale rechtsbetrekkingen op eenvormige, van de 
naties zoveel mogelijk onafhankelijke, wijze te regelen. Zo werd gepoogd 
nieuwe rechtsgebieden tot stand te brengen waarop één bepaald, uniform 
rechtsstelsel van kracht zou zijn.  Dit streven naar unificatie kan, als reactie op 
het codificatie-tijdperk, derhalve in historisch perspectief gezien worden als 
een voortzetting van de oude lex mercatoria4. Dit verklaart tevens dat vooral 
rechtsgebieden die vanouds tot het handelsrecht gerekend worden hiervoor in 
aanmerking kwamen5 .  

Zo verbaast het niet dat , geheel overeenkomstig de eis van het internationa
le handelsverkeer, met name de overeenkom-;t nopens het internationale goe-

1. R. David, International encyclopedia of comparative law, Tübingen-The Hague-New York 
197 1 ,  Chapter 5, The International Unification of Private Law, nr 70. 

2. Zo bijvoorbeeld door C. M. Schmitthoff in zijn befaamde artikel "Das neue Recht des Welt
handels", RabelsZ 1964, p. 27; B. Goldman, Etudes de philosophie du droit ,  Frontières du droit 
et "lex mercatoria", Paris 1 964, p. 177 e .v . ;  E. Langen, Transnational Commercial Law, Leiden 
1973, p. 8 e .v .  

3. P .  L.  Wery, De autonomie van het eenvormig privaatrecht, Deventer 1971 , p .  7 .  

4. C.  M. Schmitthoff, a.w. , p .  49. 

5 .  Vgl. J. G .  Sauveplanne, Rechtsstelsels in vogelvlucht, Deventer 198 1 ,  p. 25: "De handel is 
altijd een gangmaker voor rechtsunificatie geweest". De term "lex mercatoria" spreekt, gezien 

---> 
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derenvervoer voorwerp van unificatie werd6. In chronologische volgorde wer
den verdragen tot stand gebracht met betrekking tot spoor- , zee- en luchtver
voer. Deze verdragen werden (evenals die van latere datum voor de overige 
takken van transport) opgesteld met als uitgangspunt het betreffende trans
portmiddel. Was in de periode gelegen tussen de twee wereldoorlogen het 
goederenvervoer per vrachtauto al sterk in betekenis toegenomen, na de twee
de wereldoorlog is, vooral wegens technische ontwikkelingen op transportge
bied, het wegtransport een niet meer weg te denken schakel in de keten van de 
economische goederenstroom. Een verdrag nopens het internationaal vervoer 
van goederen over de weg kon dan ook niet uitblijven. 

§ 2 .  Geschiedenis van het Verdrag7. 

Een tripartite samengestelde commissie van deskundigen, afkomstig uit Uni
droit, de Internationale Kamer van Koophandel en de Internationale Vereni
ging van Wegvervoerders, begon haar werkzaamheden in 1948. Als uitgangs
punt voor haar werkzaamheden diende een rechtsvergelijkende studie vanwe
ge Unidroit8. Inmiddels was door de Economische (VN) Commissie voor 

het veelvuldig gebruik, kennelijk (wegens zijn historische - of nostalgische? - lading) tot de ver
beelding van degenen die zich toeleggen op de ontplooiing van uniform recht. Tegen de terminolo
gische voortzetting van de gedachte aan een nieuwe lex mercataria behoeft op zichzelf weinig 
bezwaar te bestaan, indien men zich daarbij realiseert dat tot de bronnen van dit rechtsgebied, 
anders dan voorheen, behalve internationale handelsgebruiken en standaardcontracten ook het 
geschreven recht behoort. Vgl. C. M. Schmitthoff, a.w. p. 59 e.v .  De vraag die in de literatuur 
steeds rijst is in hoeverre de lex mercataria als een normatief autonoom systeem kan worden be
schouwd. Vgl. daarover recentelijk H. Braeckman, De Lex Mercatoria, RW 1983/1984, p. 2651 
e .v . ,  met verwijzing naar de overvloedige literatuur uit verschillende landen over de lex mercato
ria. Genoemde schrijver acht de autonomie van de lex mercataria betrekkelijk,  aangezien de ont
wikkeling van de lex mercataria afhankelijk is van de ruimte die haar door het nationaal recht 
wordt geboden. Een kritische beschouwing over de lex mercataria wordt eveneens gegeven door 
P. Lagarde in zijn bijdrage in Le droit des relations économiques internationales, Etudes offertes 
à Berthold Goldman, Paris 1982, p. 125 e.v. 

6. Dat het vervoerrecht een bij uitstek geschikt (rechts-)gebied is om unificatie tot stand te bren
gen wordt onderschreven door C. M. Schmitthoff, a.w. , p. 47; E. von Caemmerer, Probleme des 
Europäischen Rechts, (Festschrift Hallstein) ,  Frankfurt am Main 1966, p. 63, 70, 94; Helm, Haf
tung, p. 1 ,  184; Kropholler, p. 24, 168, 170, 172; H. Dölle/R. Herber, Kommentar zum 
Einheitlichen Kaufrecht, München 1976, Art. 2 EKG, Rz 2; J. G .  Sauveplanne, Eenvormig pri
vaatrecht, R.  M. Themis 1961 , p . 260; M. Matteuci, RevUnif 1967, p.  1 7; R.  Monaco, Rev Unif 
1975, p. 43 ; R. Rodière, International encyclopedia of comparative law, Tübingen-The Hague
New York, 1972, Chapter 1 ,  Law of transports, nr 2; P. Müller, Die Vorbehalte in Übereinkom
men zur Privatvereinheitlichung, Tübingen, 1979, p. 182; D. Richter-Hannes/R. Richter, Mö
glichkeit und Notwendigkeit der Vereinheitlichung des internationalen Transportrechts, Pots
dam-Babelsberg, 1978 concluderen op p .  124: "Ingesämt lässe sich faststellen, dass eine Verein
heitlichung des internationalen Transportrechts keine Utopie, sondern möglich und unter dem 
Gesichtspunkt des internationalen multimodalen Transports sogar nötig ist". Zie ook nog 
A. L. Diamond, Unification, (Sauveplanne-bundel) , Deventer 1984, p. 48. 

7. Een aantal van onder, door de Economische Commissie voor Europa gehanteerde, codering 
vermelde documenten waaruit de ontstaansgeschiedenis van de CMR (gedeeltelijk) kan worden 
opgediept, werd mij ter inzage verleend door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat . Het me
rendeel der documenten ,  welke ook in de volgende hoofdstukken als bronnen dienen, werd mij 
ter hand gesteld door de International Raad Transport Union (IRU), gevestigd te Genève. Vgl. 
verder Loewe, nrs 1 -5 alsmede de dissertaties van Heuer, p. 1 1-20 en Nickel-Lanz, p. 5-13; 
p .  187-189. 
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Europa een werkgroep ingesteld die tot taak kreeg de veelzijdige problema
tiek verbonden aan zowel personen- als goederenvervoer te ordenen9. De tri
partite commissie10 produceerde in 1949 een ontwerp dat zij in handen van de 
Europese werkgroep ter discussie stelde11 • Vervolgens vond er voortdurend 
nauw overleg plaats tussen de commissie van deskundigen en de Europese 
werkgroep, waarbij eveneens afgevaardigden van verschillende landen be
trokken waren 12. Belangrijk moment in het verloop van de onderhandelingen 
was de beslissing van de inmiddels quadrapartite samengestelde commissie13 
in haar bijeenkomst te Rüdesheim (4-12 juni 1951) om voor het betwiste aan
sprakelijkheidsregime van de vervoerder de juist gewijzigde redactie van art. 
27 van het spoorwegverdrag (CIM) over te nemen 14. (De wijziging werd door 
een CIM -commissie op bij eenkomsten van 19 tot 24 februari te Wen gen en van 
29 maart tot 7 april 1951 te Montreux voorgesteld en op een bijeenkomst te 
Bern van 10 tot 15 oktober 1951 aanvaard) . Na een kritische toetsing door een 
"Small Committee of legal experts" 15 lijkt de zaak rond, maar een nieuwe 
commissie diende de tot dusverre bereikte resultaten te heroverwegen 16. Na 

8. U.D .P.  1948-Papers: XXIII Carriage by road - Doe. 1 .  (Rome, maart 1948) . In deze 78 pagi
na's omvattende studie wordt de inhoud van de belangrijkste vervoerrechtelijke begrippen van 
een groot aantal Europese landen onderling vergeleken. 

9. De werkgroep ingesteld door de United Nations Economie Commission for Europe, Intand 
transport committee, Subcommittee on raad-transport, kreeg op 5 mei 1949 de volgende op
dracht: "Le Groupe est chargé de définir les problèrnes qui se posent en ce qui concerne le déve
loppement et l'amélioration des transports de voyageurs et de marchandises par route en Euro
pe . . .  " (TRANS/SCI/22 , 8 october 1949). 

10. In de mij ter beschikking staande stukken heette zij officieel: Comité du contract de transport 
international par route. Het Comité stond onder leiding van de Zweed Bagge. 

1 1 .  TRANS/WP 9/1 1 ,  10 october 1949. 

12. E/ECE/TRANS/SCI/116, 30 april 1951 en TRANS/WP 9/11, Rev. 1, 8 januari 1952. Over de 
betekenis van de samenwerking tussen de commissie en de werkgroep vermeldt Heuer, p .  14: 
"Die mit dieser Anregung eingeleitete Koordination der Arbeit des Sachverständigenausschusses 
und des Binnenverkehrausschusses ist im wesentlichen bis zum Abschluss der Verhandelungen 
beibehahen worden". 

13.  Vanaf 1951 werd de commissie quadripartite wegens het toetreden door een vertegenwoordi-. 
ger van de Internationale Vereniging van Transportverzekeraars. 

14. Vgl. art. 17 lid 2 CMR in fine. E/ECE/TRANS/SCI/1 16, p. 5 en TRANS/WPG/11 , Rev. 1 ,  8 
januari 1952, p. 2. Hoewel Bagge de nieuwe redactie een verbetering vond en overname aanbeval 
("la nouvelle solution est plus claire et satisfait mieux aux exigences juridiques que l'ancienne 
rédaction") merkte hij in zijn briefvan 28 december 1951 aan de Europese Commissie tegelijker
tijd het volgende op: "Il serait cependant à désirer que la significa ti on de l'expression" des circon
stances que le transporteur ne pouvait pas éviter. . .  " soit éclaircie" .  Menig rechter zal intussen de 
juistheid van deze treffende opmerking onderschrijven . . .  

15 .  Ingesteld door de Europese werkgroep en bestaande uit Hostie (Unidroit) , Sydow (Zweden), 
voorzitter van de reeds eerder ingestelde groep experts van de werkgroep, en Kopelmanas (secre
taris van het Comité des Transports intérieurs). Haar bevindingen zijn neergelegd in document 
TRANS/WP 9/22, 21 december 1953. 

16. Deze commissie stond eveneens onder leiding van Sydow. De tekst van het door deze commis
sie voorgestelde ontwerp is gebaseerd op dat van het Smal! Committee en is te vinden als Annex 
bij het document gecodeerd TRANS/152, TRANS/WP 9/32, 10 mei 1955 . 
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een jaar van harde onderhandelingen over de limiet van de vervoerdersaan
sprakelijkheid17 ,  werd tijdens de laatste bijeenkomst van laatstgenoemde 
commissie18, na moeizame discussies , waarbij als belangrijkste wijziging de 
verhoging van de limiet van 18 naar 25 goudfranken viel te noteren, het ont
werp aanvaard: Convention relative au cantrat de transport international de 
marchandises par route (CMR) et Protoeale de signature, Genève, 19 mei 
195619. 

Op instigatie van de Internationale Kamer van Koophandel en de Interna
tionale Vereniging van Wegvervoerders werd door de Economische Commis
sie voor Europa van 14 tot 16 januari 1972 te Genève een door Loewe geleide 
conferentie belegd waarop (mede) aan de hand van door genoemde organisa
ties opgestelde vraagpunten werd bezien of een (gedeeltelijke) revisie noodza
kelijk dan wel wenselijk was20. Het resultaat van de bijeenkomst leidde wel tot 
een inventarisering van een aantal in de praktijk gesignaleerde onduidelijk- en 
onwenselijkheden maar niet tot wijziging van het Verdrag. Vervolgens werd 
op 5 juli 1978 te Genève een Protocol tot stand gebracht ten einde de goud
frank als rekeneenheid te vervangen door het speciale trekkingsrecht op het 
Internationale Monetaire Fonds21. Genoemd Protocol trad op 28 december 
1980 in werking22. 

§ 3. Aard van het internationaal verdragenrecht. 

Met de CMR bevinden we ons, materieel-rechtelijk gezien, op een terrein 
waarop unificatie van rechtsregels, gelet op het practische nut ervan, goed mo
gelijk is. De landen waarop het Verdrag van toepassing is vormen als het ware 
één rechtsgebied, verbonden door één rechtsstelsel. Het Verdrag kan derhal
ve worden beschouwd als een afzonderlijk systeem naast de nationale rechts
systemen, hetgeen van belang is, zoals hierna aan de orde wordt gesteld, voor 

17.  J. Vrebos, EVR 1966, p. 678; zie hierna hoofdstuk 5, § 3.2. 1 .  

18 .  De bijeenkomst had plaats in Genève van 12 tot 1 9  mei, TRANS/168, TRANS/WP 9/35 , 6 juni 
1956. 

19. E/ECE/253 ,  E/ECE/TRANS/489. Voor de tekst van het Verdrag, vgl. Bijlagen 1 -3 ;  Trb. 
1 957, nr 84. De officiële stukken van de Nederlandse goedkeuringswet (Stb. 1960, nr 301 )  zijn te 
vinden in de Handelingen der Tweede Kamer, Zitting 1959-1960, nr 5824, nrs 1-7. Authentieke 
teksten: Engels en Frans (art. 51 CMR). Oostenrijk,  West-Duitsland en Zwitserland hebben een 
gezamenlijke (Duitse) vertaling gemaakt, zie Bijlage 4; Muth-Glöckner, p. 194. Het protocol 
werd ondertekend door tien landen. Het Verdrag trad krachtens art. 43 op 2 juni 1961 in werking, 
drie maanden nadat Italië na Joegoslavië, Frankrijk,  Oostenrijk en Nederland als vijfde land was 
toegetreden. Tot nu toe hebben 24 landen geratificeerd of zijn toegetreden; vgl. Transport, 
p. 1359. Groth, p. 1 ,  spreekt de wens uit dat ook Albanië; Ierland, Turkije en Cyprus zullen toe
treden op grond van hun lidmaatschap van de Europese Commissie voor Europa, vgl. art. 42. 

20. W/TRANS/SCI/438, 19 april 1 972. De door genoemde organisaties voorgestelde wijzigingen 
treft men aan in het document W/TRANS/SCI/301/Add. 1 ,  14 november 1967. In de navolgende 
hoofdstukken komen deze gegevens een aantal malen aan de orde. 

2 1 .  Voor de tekst, vgl. Bijlagen 5 en 6. Zie hierover naJer hoofdstuk 5, § 3.2.2. 

22. Transport, p .  1422. Ratificatie door Nederland heeft nog niet plaatsgevonden, maar valt bin
nenkort te verwachten, vgl. NJB 1984, p. 314. 
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de uitleg ervan 23 . Op deze wijze kan bestaand fragmentarisme teruggedron
gen worden24. Uit de grote hoeveelheid literatuur over uniform recht blijkt 
duidelijk dat de algemene doelstelling van het streven naar eenvormig recht is 
gegrond op de vaste overtuiging dat een uniform internationaal normencom
plex noodzakelijk is om internationale rechtsverhoudingen tot hun recht te 
doen komen. Inherent aan de behoefte van de handels- en rechtspraktijk aan 
rechtszekerheid op een bepaald rechtsgebied impliceren zowel de fundering 
als de doelstelling van het unificatiestreven dat nationaal recht in beginsel niet 
als rechtsbron voor de internationale rechtsbetrekking in aanmerking dient te 
worden genomen 25 . De opvatting dat het karakter van uniform recht auto
noom is, is met verschillende terminologische verschillen algemeen aanvaard 
door de beoefenaars van uniform recht26 . Als belangrijkste normatieve impli
catie vloeit uit deze stelling voort dat een verdrag dienovereenkomstig auto
noom, dat wil zeggen uit zich zelf moet worden uitgelegd27• 

Wat houdt deze autonomie concreet in voor de toepassing van een verdrag? 
Tweeërlei aspecten kunnen hier worden onderscheiden, welke van belang zijn 
met het oog op de uitleg van het verdragenrecht. Het eerste , het verbodsa
spect, houdt in dat men in beginsel bij het toepassen van eenvormig recht geen 
toevlucht mag nemen tot nationaal recht, inclusief internationaal privaatrecht. 
Het tweede, het gebodsaspect, impliceert dat zoveel mogelijk een methode 
van uitleg dient te worden gehanteerd, die, in overeenstemming met de aard 
van het uniforme recht, gericht is op de honorering en ontwikkeling van de aan 
het verdrag ten grondslag liggende beginselen. 

23. Wery, p.  13/14. 

24. P.  M.  F. Durand, Revue trimestriene de droit commercial 1956, p. 621 .  

25. Bijvoorbeeld M.  J .  Bonell, Rabelsz 1978, p .  490: "Was nun spezien die typischen Vertrags
verhältnisse des internationalen Handels betrifft, so scheinen diese schon ihrem Wesen nach lin
geeignet, innerhalb einder einzigen nationalen Rechtsordnung lokalisiert zu werden". Vgl. Da
vid, a .w. ,  nr 23. 

26. Over autonomie spreken o.a. M. J. Bonen, Das autonome Recht des Welthandels , RabelsZ 
1978, p. 485-506; P. G. Vanindas, Autonomy of lnternational Uniform Law, Revue Henénique 
de droit 1955, p. 8-14; David, a.w. , nr 261 ;  P. L. Wery, De autonomie van het eenvormig privaat
recht, Deventer 1971 ; J. Jakubowsky, The autonomy of international tra de law and its influence 
on the interpretation and application of its rules, in: Law and its international trade (Festschrift 
Schmitthoff) , Frankfurt am Main 1973, p. 207-214; H. E .  Scheffer, Koersverkenningen ten aan
zien van internationale unificatie van het handelsrecht, NJB 1974, p .  437-454; C. M. Schmitthoff 
a .w . ,  p. 59, 7 1 ,  alsmede International trade law and private international law (Festschrift Hans 
Dölle), München 1976, p. 257-272; A. V. M. Struycken , De bevoegdheidsregeling van het Euro
pese Executieverdrag, 1978, p. 6, 8; D. Martiny, RabelsZ 1981 , p. 427 e .v . ;  J. Stalev, Etudes 
offertes à René Rodière, Paris 1981 ,  p. 312. Anders bijvoorbeeld E. Langen, die spreekt over 
"Transnational Commercial Law", Leiden 1970, en wiens opvattingen min of meer op het ipr.
model voortbouwen. Dat is eveneens het geval met zijn in 1981 verschenen Transnationales 
Recht , Heidelberg 1981 . Kropholler, (p. 37) reserveert de term autonomie voor nationaal recht 
en spreekt zelf liever over "internationales" recht, p. 6, hetgeen kritiek uitlokte van P. L. Wery, 
NJB 1976, p. 475. Ondanks de uitvoerige beschouwingen over het interpretatievraagstuk van een
vormig recht, gaat Milier (p. 330-369) voorbij aan het autonome karakter ervan , hetgeen wellicht 
haar ambivalente houding ten opzichte van de toepasselijkheid van nationaal recht verklaart. 

27. Helm, Art. 1 CMR, Anm 4, waarover schrijver dezes in NJB 1979, p. 890; H. Dölle/E. Wahl, 
a .w. ,  Art. 17 EKG, Rz20; M. J. Bonell, a .w. ,  p .  42: "Vereinheitlichtes Recht is als geschlossenes 
Ganzes zu begreifen und aus zich selbst heraus auszulegen". Vgl. verder de rechtspraak in § 5 
hierna. 
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Beide aspecten nopen er toe een aantal opmerkingen over de rol en de bete
kenis van nationaal recht in verband met de aard en de uitleg van eenvormig 
recht te plaatsen. Zoals gezegd, vloeit uit het autonome karakter van het een
vormig recht voort dat nationaal recht voor de taak internationale rechtsver
houdingen te regelen in beginsel ongeschikt is. Beter dan welk nationaal 
rechtssysteem ook dient een uniform rechtsmodel in staat geacht te worden 
stabiliteit en rechtszekerheid28, derhalve gerechtigheid, in internationale 
rechtsbetrekkingen tot stand te brengen29. 

Inmiddels stuiten we hier op het netelige vraagstuk van de afbakening tus
sen eenvormig en zuiver nationaal recht. Anders gezegd: de grenzen van het 
door regels van eenvormig recht te bestrijken rechtsgebied zijn niet altijd 
nauwkeurig vast te stellen. De vraag naar de reikwijdte van de betreffende 
eenvormige regels is van practisch belang, aangezien het antwoord daarop in 
beginsel beslissend is voor het toepasselijke recht op de te beantwoorden in
ternationale rechtsvraag. Het antwoord op de gestelde vraag is niet altijd een
voudig, omdat het rechtsgebied, waarvan unificatie beoogd wordt, vaak niet 
scherp van het nationale recht kan worden afgebakend30. Hiervoor zijn ver
schillende oorzaken aan te wijzen, welke met het oog op het in de navolgende 
paragraaf te behandelen interpretatievraagstuk aandacht verdienen. 

De geschiedenis leert dat het opstellen van eenvormig recht nauwkeurige 
afweging tussen de noodzakelijk en wenselijk geachte mate van unificatie 
vergt31 ;  naast juridische spelen veelal politieke en economische motieven een 
belangrijke, zo niet overheersende, rol32. Dit verklaart dat veel gedwongen 
compromissen in obscure bepalingen en vage begrippen gehuld gaan. De op
stellers kunnen regels en begrippen hebben gebezigd waarvan de inhoud in 
verscheidene landen verschillend is of juist aan één bepaalde inhoud de voor
keur hebben gegeven.  Zodoende vertoont ook de verdragssystematiek soms 
noodzakelijkerwijs, qua aard onvermijdelijk,  enigermate inconsistentie en 
onvolledigheid33 . Derhalve is eenvormig recht in wezen van meet af aan broos 
recht, waarvan de levensvatbaarheid in ongunstige zin door veelvuldige toe
passing van nationale rechtsbegrippen en -beginselen door de rechter in strijd 

28. H. Schadee, WPNR (1960) 4628; Loewe , nrs 38, 39, 42. 

29. Op welke wijze overigens bij het streven naar unificatie , in welke omvang ook, vaak (ook) 
andersoortige dan praktisch-zakelijke motieven een belangrijke rol kunnen spelen, heeft F. Fa
bricius in een contemplatief opstel uiteengezet: Internationales Handelsrecht und Weltfrieden, 
Law and its international trade (Festschrift Schmitthoff) Frankfurt am Main 1973, p. 101-144. 

30. Wery, nt 71 ;  Kropholler, p .  301 e .v. ; Miller, p. 337: "A preliminary difficulty is to determine 
wht.re the uniform law stops, and where, consequently, the rules of municipal law start to be appli
cable' " .  

31 .  Ook hier geldt wat Lord Wilherforce in ander verband opmerkte (Photo Production Ltd v. 
Securicor Transport Ltd, ( 1980) 1 All. E.R. 559): "To plead for complete uniformity may be to cry 
for the moon'". 

32. Vgl. de in hoofdstuk 5.  § 3.2 te signaleren problemen welke zich hebben voorgedaan bij het 
vaststellen van de limiet van art. 23 lid 3 CMR. Vgl. verder schrijver dezes (mede) naar aanleiding 
van de ontstaansgeschiedenis der Hamburg Rules. Recht door zee (Schadee-bundel), Zwolle 
1980, p. 97. 

33. Over de nadelen welke met unificatie gepaard gaan, vgl. J. Kropholler/P. H. Neuhaus, 
Rechtsvereinheitlichung-Rechtsverbesserung? RabelsZ 198 1 ,  p. 73 e .v. 
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met de doelstelling van het uniforme recht wordt beïnvloed. Het minste gevaar 
van, nolens volens, inschakeling van nationaal recht bestaat in het geval dat 
een verdrag zelf het recht van een bepaald land aanwijst. Zo roept de CMR in 
een aantal gevallen expressis verbis nationaal recht te hulp34. De bovenge
noemde omstandigheden, die zich bij elk deel van eenvormig recht in meer of 
mindere mate en zo ook bij de CMR voordoen, verklaren dat de grens tussen 
uniforme en strikt nationale rechtsbronnen enigermate vaag is. De reikwijdte 
van eenvormige rechtsregels laat zich in een aantal gevallen slechts tastender
wijs vaststellen. Het autonome karakter van het eenvormig recht brengt der
halve niet automatisch mee dat het een volledig gesloten systeem is, maar dat 
het systeem veelal openingen in de richting van nationale rechtsstelsels ver
toont. 

Dreigt het hierboven gesignaleerde gevaar voor afbreuk aan het eenvormig 
recht door toepassing van nationaal materieel privaatrecht ook wanneer men 
nationale conflictenregels inschakelt? Hiertoe bedenke men het volgende. In 
de diverse nationale rechtssystemen bestaan aanzienlijke verschillen met be
trekking tot het goederenvervoerrecht over de weg. Deze verschillen, die in de 
internationale handelsbetrekkingen rechtsonzekerheid in de hand werken, 
blijven intact wanneer de tot het klassieke Savigniaanse ipr-stelsel behorende 
conflictenregels worden gehanteerd. Op de verhouding tussen internationaal 
en eenvormig privaatrecht kan ik hier niet diep ingaan35 . Het stelsel van con
flictenregels is bijzonder onsystematisch, inconsistent36; de regels zelf kunnen, 
evenals het nationale materiële recht, per natie verschillen37, reden waarom ze 
in beginsel geen betrouwbare gids bij het tot stand brengen van de beoogde 
rechtszekerheid kunnen zijn. De verklaring hiervoor is vooral gelegen in het 
verschillende uitgangspunt waarvan eenvormig en conflictenrecht uitgaan. Is 
de conflicten- of verwijzingsregel gericht op het in stand laten , het eerbiedigen 

34. Vgl. art. 16 lid 5, art. 29 lid 1 ,  art. 32 lid 3 .  

35 . Hierover uitvoerig: E.  von Caemmerer, Rechtsvereinheitlichung und internationales Privat
recht, Probleme des europäischen Rechts (Festschrift Hallstein) , Frankfurt am Main 1966, p. 63-
95; R. David, a.w. , nrs 95-105; Kropholler, p. 167-213; J. G. Sauveplanne, Eenvormig Privaat
recht, RM Themis 1961 ,  p. 230-234; dezelfde, NJB 1979, p. 693. J. Stalev, a .w. ,  p. 31 1-322. 
Naarmate een verdere harmonisatie of unificatie van het ipr plaats heeft neemt het belang van de 
tegenstelling, ondanks het verschillende uitgangspunt, tussen epr en ipr sterker af. 

36. In Nederland heeft H. U. Jessurun d'Oliveira zich als de meest regelmatige bestrijder van het 
Savigniaanse conflictenrecht opgeworpen. Zie bijvoorbeeld: De anti-kiesregel, Deventer 197 1 ;  
Strijklicht over het internationaal privaatrecht, Honderd jaar rechtsleven, Zwolle, 1970, p. 259-
288; De ruïne van een paradigma: de konfliktregel (oratie) , Deventer 1976. In diens voetspoor Th. 
M. de Boer, Een dreigend faillissement: het tekort van het internationaal privaatrecht, WPNR 
(1976), 5348, hoewel hij nadien (NJB 1980, p. 794) op een aantal materiële tendenzen kan wijzen. 
Voor enige tegenstroom tegen deze "Amsterdamse school" zorgde C.  W. Dub bink, Het recht
vaardigheidsgehalte van het internationaal privaatrecht, Speculum Langemeijer, Zwolle 1973, 
p .  63 e.v. alsmede H. Drion, RM Themis 1976, p .  491-493. 

37. Ook eenmaking van verwijzingsregels wordt sedert geruime tijd nagestreefd. Een belangrijke 
stap op het gebied van het overeenkomstenrecht in de EEG is het tot stand komen van het Verdrag 
inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Trb. 1980, 156) . Zie 
hierover W. E .  Haak, WPNR (1980) 5544-5546 (Voor de betekenis van dit Verdrag voor de ver
voerovereenkomst i .h .b .  5546, si.lb'4.è) ;J .  C. Schliltsz; WPNR (1981} 5566; M;. G. Jo C. Raaij
makers, TVVS 1981 ,  p. 201-207. 
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van de tussen nationale rechtsstelsels bestaande materiële verschillen, het een
vormig recht beoogt deze verscheidenheid juist op te heffen38• Hieruit kan 
grotendeels de grote terughoudendheid van unitormisten ten opzichte van in
schakeling van internationaal privaatrecht worden verklaard39• Dit laatste 
dient dan ook zo veel mogelijk te worden vermeden40 omdat het onherroepe
lijk vernationalisering van de internationale rechtsbetrekking tot gevolg heeft, 
althans in de hand werkt41. 

Meetmalen is dan ook onderwerp van onderzoek en discussie geweest of het 
niet dienstig zou zijn het normatieve karakter van het uniforme recht in de 
verdragstekst op te nemen42. Een dergelijke bepaling zou de aard van het be
treffende rechtsstelsel kunnen onderstrepen43, omdat daarmee de volkenrech
telijke verplichting voor de staten en hun rechters eenvormigheid te betrach
ten tot uitdrukking wordt gebracht. Hoewel van een dergelijke bepaling in een 
Verdrag geen wonderen kunnen worden verwacht, kan van deze handelwijze, 
welke uitdrukking verleent aan het hierboven vermelde verbodsaspect, tevens 
een psychologisch effect uitgaan op degene die met de toepassing van het een
vormig recht is belast44. Hoewel de CMR een dergelijke bepaling mist, wordt 
deze functie overgenomen door de preambule . De preambule drukt als het 

38 .. Vgl. Wery; p.  13; J .  G.  Sauveplanne, a.w. , p. 230-231 ;  E. von Caemmerer, a.w. , p. 8 1 ;  Kra
pholler, p. 183: "Ohne Rechtskollisionen kein Kollisionsrecht". Andt;rs: P. Müller, a .w . ,  p.  7. 

39. G. Philips, Erscheinungsformen und Methoden der Privatrechtsvereinheitlichung, Frankfurt 
am Main 1965, p. 37 e.v. ; M. J� Bönell, a.w. p. 489; in het bijzonder David, a .w. ,  nr 62, nr 270. 
Voor een concreet geval waarin voorstanders van eenvormig privaatrecht over de wenselijkheid 
van inschakeling van ipr verschillen, vgl. Wery, p. 24, nt 68 en J. G. Sauveplanne;Uitlegging van 
eenvormig privaatrecht, Verzekering van vriendschap (Dorhout Mees-bundel), Deventer 1974, 
p .  101. 

. . 

40. Voor de gevallen waarin het ipr met alle onzekerheid van dien in het CMR-recht kan worden 
ingeschakeld: R. van Rooy, Private international law aspects of road transport, Haque-Zagreb 
Essays II, Alphen aan den Rijn 1978, p. 66-85. Vgl. ook p. 246, 247. Het inconsistente karakter 
van het conflictenrecht heeft in het zeerecht soms enige aanleiding tot manipulatie gegeven: zo 
streeft de Rb Rotterdam met prijzenswaardige volharding naar toepassing van eenvormig recht, 
waarbij het doel de ipr-middelen moet heiligen, zie bijvoorbeeld J. P. Verheul, Rechtsvinding in 
het internationaal privaatrecht, preadvies Calvinistische Juristenvereniging, 1973, p .  1 14 alsmede 
W. E. Haak, WPNR (1977) 5397; dezelfde in NJB 1982, p. 718: "Zo is het uniforme verdrags
recht ineengeschrompeld tot een waaier van nationale , onderling divergerende, Hague Rules, 
waar het zijn positie tracht te behouden of verliest door regels van internationaal privaatrecht"; 
vgl. nog p .  721 ,  nt 7, nt 9. 

41 .  David, a .w . ,  nr 247. 

42. Zie bijv. art. 17 der Eenvormige Koopwet, Vgl. art. 3 Hamburg Rules. Over deze methode, 
J. Eörsi, American J ournal of Comparitive Law 1979, p. 313, 326. Over de verhouding tussen art. 
1 7 Eenvormige Koopwet, waarover H. Dölle/E. Wahl, a.w. , Art. 17 EKG, Rz 13;  M. J. Bonell, 
a .w. ,  p .  42 en art: 7 van het Weens (Uncitral) Verdrag inzake de internationale handelskoop 
(tekst: NJB 1980, p. 1033 e :v . ) ,  vgl. M. J. Bonell, Rev Unif 1978, II, p. 2-12 alsmede R. Meijer, 
NJB 1980, p. 1026, en H. de Vries, Internationale koop van roerende zaken, preadvies Vereeni
ging Handelsrecht, Zwolle 1982, p. 1 1  e .v.  

43.  Art. 3 der Hamburg Rul es luidt: "In the interpretation and application of the provisions of 
this Convention re gard shall be had to its internàtioaal character and to the need to promore uni
formity". Vgl. hieróver onder andere S. Mankabady, The Hamburg Rul es on the carriage of 
goods by sea,Leyden�Boston 1978, p. 45-49, resp. K. Simmonds, p. 1 17c123; M. Mustill , Collo
quium on the Hamburg Rules, London 1979, p. 31-35; G. Auchter, ÈVR 1979, p. 121 . 
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ware de pretentie van het Verdrag uit, wijst aan in welke richting de ontwikke
ling van de Verdragsregels dient plaats te hebben. 

Naast hiervoor vermelde factoren, die in het verdrag zelf gelegen zijn, valt te 
wijzen op een aantal exogene elementen die een ontwikkeling in overeenstem
ming met de aard van het verdragenrecht kunnen verhinderen 45. Van deze 
elementen noem ik, in verband met de hiernavolgende uiteenzettingen met 
betrekking tot de methoden van rechtsvinding, slechts de omstandigheid dat 
uniform recht wegens het ontbreken van een internationaal rechtsprekende of 
adviserende instantie doorgaans door nationale rechterlijke colleges moet 
worden toegepast46. Vaak ontbreekt het de nationale rechter aan het benodig
de inzicht in de aard en de gerechtvaardigde pretentie van het uniforme recht, 
vertrouwd als hij is met zijn eigen nationale rechtssysteem, waarop zijn hande
len en denken grotendeels - begrijpelijk - berust. De aard van het eenvormig 
recht wordt voor de rechter nog minder zichtbaar wanneer internationale ver
dragen via nationale wetgevingstechnieken met het nationale recht worden 
verweven. Hierdoor kan bovengenoemde grensverlegging, althans -verva
ging, tussen de nationale en internationale rechtssfeer optreden , met alle ge
volgen van dien47. Een dergelijke grensvervaging doet afbreuk aan de autono
mie van het eenvormig recht, telkens wanneer nationale rechtsbegrippen over 
de verdragsregels gaan domineren: een proces van inkapseling48. 

De vraag rijst ho� men nu de schadelijke gevolgen van dit alles terug kan drin
gen.  Daartoe zijn in het kader van deze studie enkele beschouwingen inzake 
het hanteren van interpretatiemethoden door de nationale rechter noodzake
lijk49. 

44. Voor een positieve benadering eveneens J. Jakubowsky, a.w. , p. 214; Kropholler, p .  240� 
243. 

45. Voor een opsomming: D11vid, a .w. ,  n�s 55-85, 248-259; Kropholler, p .  24-30, §§ rl-22; J. Ja
kubowsky, a.w. , p. 213: "The sourees of the differences in the interpretation and application of 
uniform law are manifold"� 

46. J. J akubowsky, a.w. , p. 213, noemt dit de belangrijkste verhinderende omstandigheid. Hier-
over nader § 4 .  

· . 

47. Zie Vaststellingswet Boek 8, eerste stuk van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, MvTp. 3, sub 7,  
waarover schrijver dezes, WPNR (1977) 5402 sub 7. Vgl. ook W. E.  Haak, Scheepsraad, Zwolle 
1973 , p. 40. Een ander voorbeeld van deze vervaging in Belgie wordt weergegeven door Y. de 
Bouver, SEW 1980, p. 105/106. Vgl. voor wat betreft het Duitse zeerecht: K. H. Necker, Recht 
über See (Festschrift Stödter), Hamburg 1979, p .  96. Tot de vermenging van rechtssferen ten 
koste van het eenvormig recht kan voorts een staatsrechteiijk aspect bijdragen, te weten het feit 
dat en de wijze waarop een verdrag eerst in de nationale rechtsorde dient te worden opgenomen 
alvorens het kan worden toegepast. Zie hierover, S. C. J. J. Kortmann, "Derden"-werking van 
aansprakelijkheidsbedingen, Deventer 1977, p. 86-90 en de daar vermelde literatuur. Vgl. ook 
L. Erades, R M Themis 1982, p. 56/57. Een voorbeeld waaruit blijkt dat de rechter hel door dit 
"transformatieproces" veroorzaakte gevaar onderkent en bezweert treft men aan iri OLG Düssel
dorf 27.3. 1980, VersR 1980, p. 826. Ten aanzien van dit "transformatieproces" stelde von Caem
merer reeds (a.w. , p. 72) : "Doch sollte das nicht hindern , dem internationalen Charakter des 
Einheitsrechtes bei seiner Auslegung und Handhabung gleichwohl vol! Rechnung zu tragen" . 

48. Het tegenovergestelde doet zich ook voor: infiltratie, vgl. Wery, p. 28. Deze vorm van reflex, 
werking tast het karakter van het uniform recht niet aan ; integendeel , ze is er veeleer de bevesti
ging van. Voor de mogelijke reflexwerking van de CMR op Zweeds. nationaal wegvervoerreéht, 

-> 
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§ 4 .  Uitleg van internationaal verdragenrecht. 

Het voorgaande brengt ons tegelijkertijd bij het tweede aspect van de norm
stelling die uit het autonome karakter van het verdragenrecht voortvloeit. 
Welke concrete middelen staat de rechter ten dienste in het kader van toepas
sing van uniform (vervoer)recht? Hierboven werd op grond van het verbodsa
speet gesteld dat, wil hij de aard van het uniforme recht eerbiedigen, hij van 
zijn nationale rechtssysteem afstand moet kunnen nemen. Dat is gemakkelij
kt:r gezegd dan gedaan. 

"Es blieb allerdings zu fragen inwieweit diese grundsätzlichen Überlegungen zum in ternationalen 
Einheitsrecht und zu Auslegungsregeln ( . . .  ) im internationalen Seehandelsrecht in die Tat umge
setzt werden können 50. '  

Deze door Necker met het oog op zeevervoer opgeworpen vraag geldt onver
kort ook voor de materie welke in deze studie wordt behandeld: het internatio
nale goederenvervoer over de weg. Hoe wordt het met het verbodsaspeet sa
menhangende gebodsaspeet van verdragsautonomie in daden omgezet51? Hoe 
dient de rechtstoepasser, enerzijds op de hoogte van zowel de doelstelling als 
de reikwijdte van eenvormig recht en anderzijds niet doof voor de sceptische 
uitlatingen en indringende vragen met betrekking tot de realisering van de ver
dragsdoelstelling in de rechtspraktijk, zich van zijn taak te kwijten? Met deze 
vragen betreden we een gebied dat bezaaid ligt met voetangels en klemmen: 
de uitleg van verdragenrecht heeft vele pennen in beweging gebracht en wordt 
als één der moeilijkste onderdelen van het eenvormig recht beschouwd. 

Uiteindelijk betreft het hier voornamelijk, zo komt het mij voor, het trach
ten tot stand te brengen van wetenschappelijk gefundeerde methoden welke 
geschikt zijn het eenvormig recht op harmonieuze wijze te ontwikkelen en te
gelijkertijd rekening houden met de practische toepassing ervan. Evenmin als 
zulks het geval is bij het toepassen van nationaal recht, bestaat er een algeme
ne formule voor het uitleggen van eenvormig recht. Pasklare sleutels bestaan 
niet op het terrein der rechtsvinding. Het behoort mede tot de taak der rechts
wetenschap methoden te ontwikkelen om in overeenstemming met de aard en 
het doel van uniform recht een gunstig klimaat voor de toepassing ervan te 
creëren52. 

vgl. G. Pettersson/J . Wetter, (1978) 4 LMCLQ, 569. Anders: J .  van der Meer, WPNR (1984) 
5706. Over infiltratie van de over de gehele linie van het vervoerrecht aanvaarde regeling ter be
teugeling van de "paardesprong" in het Nederlands privaatrecht (art. 6 .5 .3 .8a), vgl. 
H. L. J. Roelvink, Recht door zee (Schadee-bundel), Zwolle 1980, p. 149. 

49. Voor andere middelen, Krop holler, met name "V. Kapitel: Methode" ,  p .  235 e .v . ;  
J .  G .  Sauveplanne, Mesures tendant à concilier les divergences e t  à résoudre ces divergences par 
voie juridictionelle, Annuaire Unidroit 1959, p. 277-297; dezelfde in samenwerking met 
T. J. Dorhout Mees, Rapport sur les procedures relative à la conciliation et la solution des diver
gences d'interprétation du droit uniformé, Annuaire Unidroit 1963, p. 19-40. 

50. K. H. Necker, Recht über See (Festschrift Stödter) , Hamburg 1979, p .  95 . 

51 .  Een voorbeeld van een gerechtvaardigd verwijt aan het adres van de doctrine voor het nalaten 
van het aanreiken van voor de praktijk bruikbare oplossingen treft men aan in de conclusie van 
Adv.-Gen. Franx, NJ 1977, p. 1906, linkerkolom. 
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Zoals in de vorige paragraaf werd gesteld, heeft de preambule van het in 
deze studie te behandelen Verdrag voor de uitleg ervan een normatieve func
tie. Deze functie is van belang bij het verlenen van prioriteit aan één der alge
meen gangbare methoden van rechtsvinding, als hoedanig de grammaticale, 
systematische, historische en teleologische methoden kunnen worden aange
merkt53· 54. Welke methode, daaronder begrepen de rechtsverfijnende varian
ten per analogiam en a contrario, de voorkeur verdient, valt in het algemeen 
niet te zeggen 55 . Geldt dit nu ook voor de uitleg van eenvormig recht? Deze 
vraag wordt door verschillende schrijvers bevestigend beantwoord: van een 
voorkeur voor een bepaalde methode is geen sprake56. Bij deze constatering 
zijn enige kanttekeningen op zijn plaats . Een voorkeur uit te spreken voor de 
grammaticale, systematische of historische interpretatiemethode lijkt niet 
goed verdedigbaar57. Staan deze methoden niet in bijzondere verhouding tot 
elkaar, anders zou ik willen oordelen over het gebruik van de teleologische 
methode. De doelstelling van laatstgenoemde methode brengt een bijzondere 
verhouding tot de eerste drie genoemde methoden teweeg. Anders, althans 
duidelijker dan in het nationale recht heeft de teleologische methode op het 
gebied van het eenvormig recht de functie te waken over de uitleg overeen-

52. Een niet licht te overschatten positieve invloed moet worden toegeschreven aan de verschij
ning van het boek van de hand van J. Kropholler, Internationales Einheitsrecht (AIIgemeine Leh
ren), Tübingen 1976, besproken door A. E. von Overbeck, RabelsZ 1977, p. 177-185 en 
P .  L. Wery, NJB 1976, p .  474-475. Als publiekrechtelijke evenknie van genoemde studie kan 
worden beschouwd S. Sur, L'interprétation en droit international public, Paris 1974. 

53 . G.  J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Zwolle 1980, p. 34; A. Pitlo, Evolutie in het 
privaatrecht, Groningen 1972, p. 120 e.v. ; Kropholler, p. 260; Bos, p. 136. Voor de vraag in hoe
verre andere methoden van rechtsvinding, zoals bijvoorbeeld de sociologische, zich een vaste 
plaats naast de klassieke methoden hebben weten te verwerven, moge op deze plaats worden vol
staan met te verwijzen naar het overzicht-artikel Rechtstheorie in Nederland, NJB 1981 ,  p. 61-74. 

54. Een in het verdragenrecht veel gebruikte, andersoortige onderscheiding is die tussen de ob
jectieve en subjectieve methode: de objectieve houdt zich dicht bij de tekst , terwijl de subjectieve 
methode veel waarde hècht aan de achter de tekst schuil gaande beginselen en motieven der ont
werpers; vgl. 0. C. Giles, Uniform commercial law, Leyden 1974, p. 40-5 1 ;  Kropholler, p. 259; 
A. Bremidas, Methods of interpretation and community law, Amsterdam-New York-Oxford 
1978, p. 1-70. 
Beide onderscheidingen zijn min of meer gelegaliseerd in artt. 31-33 van het Verdrag van Wenen 
van 23 mei 1969 (voor de tekst, Transport, p. 763; in werking getreden op 27 januari 1980, Trans
port, p. 1391 .)  Een schat van gegevens over de totstandkoming van dit Verdrag treft men aan in 
R. G. Wetzei/D . Rauschning, The Vienna Convention on the law of treaties, Frankfurt 1978, in 
het bijzonder p.  237-263 over artt. 31-33. Vgl. ook Bos, p .  143 e.v. die over het bereikte resultaat 
opmerkt: "One may wonder at once whether these methods, virtually so different in outcome, 
were rightly combined, and whether the suggestion that their amalgamation is the best possible 
guarantee of an acceptable interpretation is entirely warranted." (p. 145) .  Vgl. nog M. W. M. van 
de Leur, Een- en meertalige regelgeving, Zwolle 1981 ,  p. 85 e.v. 

55. Asser-Schollen, Algemeen Deel, p .  44, 78; Pitlo, a.w., p. 134; Wiarda, a.w., p. 20; Wery, 
p. 17, 18.  

56. Wery, p .  18; Bos, p .  155 e .v . ;  Groth, p. 44. Anders Royer, p .  52, die de rechtsvergelijkende 
methode van doorslaggevende betekenis acht, waaronder hij blijkens p. 32 e.v. rechtspraak- en 
doctrinevergelijking verstaat. Royers standpunt werd door H. Schadee, WPNR (1960) 4628 als 
principieel juist omschreven. 

57. Voorbeelden van de toepassing van deze methoden, vgl. de volgende paragraaf. 
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komstig de strekking en de aard van de desbetreffende bepalingen58. Daaruit 
vloeit voort dat ze controleert of de aan de hand van de eerste drie methoden 
bereikte uitleg voor het overige ook overeenkomstig de doelstelling van de 
betreffende rechtsmaterie is. De waarborg-functie van de teleologische me
thode noopt tot zowel rechtspraak- als doctrinevergelijking over te gaan59. De 
hier genoemde methode biedt ook mogelijkheden op behoedzame wijze de 
verdragsvergelijkende methode te hanteren60• Gelet op de hier aangeduide 
functie van de teleologische methode moet deze in staat geacht worden beter 
dan andere methoden recht te doen wedervaren aan het autonome karakter 
van het eenvormig recht. 

De hier uitgesproken voorkeur voor genoemde methoden behoeft nadere 
toelichting en uitwerking. Juist bij het doorgaans ontbreken van supranationa
le rechterlijke colleges op het terrein van het eenvormig recht (en derhalve 
ook het in deze studie te behandelen rechtsgebied) dient de nationale rechter 
te beseffen dat hij gezamenlijk met zijn collega's in andere landen, die met 
hetzelfde uniforme recht worden geconfronteerd, een internationale functie 
bekleedt en derhalve tot taak heeft de doelstelling van het betreffende door 
hem toe te passen recht optimaal te realiseren. Strevende naar "Entschei
dungseinklang" dient hij bereid te zijn een dialoog aan te gaan met zijn colle
ga's in andere landen, althans tenminste kennis te nemen van en rekening te 
houden met hun beslissingen. Dezelfde eis mag worden gesteld terzake van 
het al dan niet uit eigen hoofde kennis nemen van de door de doctrine te berde 
gebrachte opvattingen over de toepasselijke rechtsmaterie. Op deze wijze 
moet de rechter in staat worden geacht aan het eenvormig recht gestalte te 
geven. Door de rechtspraak vindt als het ware uitbouw van de in het verdrag 
geregelde begrippen plaats61 .  Achter deze begrippen gaan beginselen schuil .  
Met name ten aanzien van het vervoerrecht kan worden gesteld dat in diverse 
regelingen een aantal begrippen en termen voorkomen, waaraan dezelfde be
ginselen ten grondslag liggen, welke voortdurend in ontwikkeling zijn 62. Mede I 

58. Vgl. Kropholler, p. 276: "Die teleologische Auslegung, die auf den Zweck einer Norm blickt, 
ist auch im internationalen Einheitsrecht gemäss der objectiven Theorie ( . . .  ) die wichtigste Inter
pretationsmethode" .  Dezelfde, Europäisches Zivilprocessrecht, Heidelberg 1982, Einleitung, Rz 
27. De geciteerde auteur laat zijn voorkeur voor deze methode ook voor het nationale recht blij
ken (p. 261) .  Vgl. ook D. Martiny, RabelsZ 1981 ,  p. 427. 

59. In navolging van Wery spreek ik hier van rechtspraakvergelijking. Kropholler opteert, even
als Royer, p. 32 e .v . ,  voor de term rechtsvergelijking op grond van louter esthetische redenen 
(p. 281 nt 74) ; hij beschouwt rechtspraakvergelijking als een variant, een verfijning der rechtsver
gelijkende methode (p. 278, 280) . Hierbij dient te worden opgemerkt dat "rechtsvergelijking" in 
het nationale recht eveneens een belangrijke rol speelt, maar, anders dan bij uniform recht, vloeit 
deze niet noodzakelijkerwijs voort uit de aard van het recht. 

60. Wery, p. 29 ; Kropholler, p. 274. Vgl. ook Adv.-Gen. Franx in zijn conclusie (sub 8) vooraf
gaand aan het arrest van HR 12.2. 1982, S&S 1982, 56; NJ 1982, 589. 

61. Hier geldt nog in sterkere mate hetgeen door J .  G .  Sauveplanne, Codified aud Judge made 
law, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. letterkun
de, Amsterdam-Oxford-New York 1982, p. 28, voor de wet werd gesteld: "The life of a code 
depends on its judicia! interpretation'' .  

62. Wery, p. 29; Kropholler, p .  274. 

63. Asser-Scholten, Algemeen Deel, p. 63. 65. 
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tot taak van de rechtswetenschap behoort het opsporen van deze beginselen63 
en het analyseren van de daarop gebaseerde begrippen64• Rechterlijke colle
ges verwerken de aldus door de wetenschap aangereikte resultaten in hun uit
spraken65. Juist met het oog op centrale begrippen in een verdrag dient door 
toepassing van de teleologische methode te worden voorkomen dat de rechts
toepasser te snel te rade gaat bij begrippen die tot het nationale rechtssysteem 
behoren, waardoor de gewenste rechtseenheid zou worden verstoord66. De 
aan de teleologische methode aldus toebedachte functie heeft als het ware een 
dimensie meer dan de eerste drie genoemde interpretatiemethoden en biedt 
derhalve meer perspectief voor de ontwikkeling van het uniforme recht. Aan 
de term verdragsautonome interpretatie wordt op de wijze als boven omschre
ven een inhoud gegeven welke het best lijkt te passen bij het karakter van het 
eenvormig recht. 

De aldus verdedigde opvatting omtrent de inhoud van het begrip verdrags
autonome interpretatie kan tevens goede diensten bewijzen wanneer men op 
het zogenaamde leemten-probleem stuit. Hierover een enkel woord. In de 
rechtstheoretische literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen leemten die 
bewust door de verdragopstellers zijn uitgespaard en leemten die door de op
stellers over het hoofd zijn gezien en niet uitdrukkelijk in de regeling zijn gela
ten67. De rechtstoepasser kampt veelal met het probleem op welke wijze hij de 
geconstateerde leemte moet vullen. Het constateren en vervolgens vullen van 
leemten is voluit een daad van interpretatie68. De omstandigheid dat het hier 
gememoreerde onderscheid niet altijd eenvoudig te maken is heeft er vaak toe 
geleid dat de rechtstoepasser, evenals ten aanzien van obscure begrippen en 
inconsistente passages, welke in het uniforme recht niet slechts sporadisch 
voorkomen, ook ter opvulling van leemten zijn toevlucht nam tot het nationa
le recht, daarmee kiezend voor de gemakkelijkste weg69. Een dergelijke han
delwijze acht ik een ongelukkige versmalling van de doelstelling van het een
vormig recht . Ter rechtvaardiging van deze werkwijze, namelijk het constate
ren van vermeende of bewuste lacunes en deze vervolgens aan- en op te vullen 

64. Kropholler, p. 326. 

65. Kropholler, p. 310, .316. 

66. Kropholler, p .  312. Vgl. ook Adv.-Gen. Franx. in zijn conclusie voorafgaand aan HR 
6 .5 . 1983, NJ 1984, 474. 

67. H. Dölle/E. Wahl, Kommentar zum einheitlichen Kaufrecht, München 1976, Art. 17 EKG, 
Rz 18.  

68.  H.  Dölle/E. Wahl, a .w. ,  Art. 17 EKG, Rz 5 en 70.  Vgl. Kropholler, p .  292: "Es ist jedoch 
allgemein anerkannt, dass eine scharfe Grenze zwischen Interpretation und Rechtsfortbildung 
nicht gezogen werden kann, dass die Lückenfüllung also nur eine Fortsetzung der Auslegung auf 
einer anderen Stufe ist ." Milier, p. 337: " . . .  the question to be asked is: is the uniform law really 
silent? This is a matter of interpretation of the uniform law . . .  " Vgl. nog Wery, p. 25, waartegen 
J. A. L. M. Loeff, Vervoer ter zee, deel l ,  Zwolle 1981 ,  nr 177; W. H. H(eemskerk) in diens noot 
sub 2 onder HR 5 . 10. 1979, NJ, 1980, 485. Een leemte kan ook later ontstaan, vgl. HR 1 .5 . 1981, 
S&S 1981 ,  76; NJ 1981 ,  604 (omrekening goudfrank, art. 740d WvK) 

69. R. van Rooy, Hague-Zagreb Essays 2, p. 74; Muth-Glöckner, Einleitung, Anm. 6; Dorre
stein, nr 89. Voorzichtiger drukt W. Voigt, DVZ 1972, n 99, p. 8 zich uit, die er op wijst dat het 
Duitse KVO-recht, anders dan het algemene HGB-recht, niet voor aanvullende werking in aan
merking komt.Vgl. nog J. G. Sauveplanne, RM Themis 1961, p. 272. Vgl. verder § 6 hierna. 
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met nationaal recht, waaronder internationaal privaatrecht, beroept men zich 
veelal op de wil der verdragsopstellers . Hierbij wordt uit het oog verloren dat 
de aard van het eenvormig privaatrecht meebrengt dat verdragsopstellers zich 
noodzakelijkerwijs soms wel moeten bedienen van op het eerste gezicht vage, 
enigermate lacuneus aandoende termen 70. Veeleer dan zijn heil in nationaal 
recht te zoeken, biedt de teleologische methode, als hierboven omschreven, 
de mogelijkheid het uniforme recht in overeenstemming met zijn aard tot ont
wikkeling te brengen 71 • 

Met het bovenstaande wil niet gezegd zijn dat bij het constateren van leem
ten in de toepasselijke regeling nationaal recht, inclusief internationaal pri
vaatrecht 72 , nimmer van pas zou kunnen of moeten komen, maar wel dat men 
slechts daartoe overgaat wanneer men tot de stellige overtuiging is geraakt dat 
de te beantwoorden rechtsvraag niet door de uniforme regeling wordt bestre
ken. Zo regelt de CMR bij lange na niet alle aspecten die inherent zijn aan de 
overeenkomst van het internationale goederenvervoer over de weg 73• 

Ongetwijfeld is de richting welke de teleologische methode aangeeft niet een
voudig. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin genoemde methode geen 
bevredigende oplossing biedt74• Dan kan het onvermijdelijk zijn nationaal 

70 . Vgl. hiervoor § 3. Kunnen we dit de opstellers van uniform recht euvel duiden in een tijdsge
wricht waarin moderne wetgevers zich in toenemende mate van blanketnormen bedienen, met 
alle gevolgen van dien? Vgl. Wiarda, a .w. ,  p .  73. Vgl. M. G. Rood, Over vage normen in het 
sociaal recht, Gratia Commerci (Van Oven-bundel) , Zwolle 1981, p. 225 e.v. 

71 .  Dorrestein beroept zich voor zijn zienswijze (vgl. hierna § 6) op art. 53 CIM (oud), dat hij 
oprekt tot een algemeen interpretatieverbod van uniform recht. Art. 53 CIM luidde als volgt: "A 
défaut de stipulations dans la présente Convention, les dispositions des lois et règlements natio
naux relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables" Vgl. daarover V on Nanassy, p. 788-
791 . Nadien heeft dit artikel enige wijziging ondergaan in 1970 (art. 54) en in de COTIF-versie 
(art. 10). Hoewel een dergelijke bepaling in de CMR ontbreekt, lijkt Dorrestein de mening toege
daan dat een uit een dergelijke bepaling voortvloeiend verbod in zijn algemeenheid voor de uitleg 
van de CMR moet gelden. Dat deze extensieve interpretatie van art. 53 CIM door niets gerecht
vaardigd wordt blijkt behalve uit Von Nanassy, p. 790 ook duidelijk uit Boudewijnse, p. 43, 5 1 ,  
172, 286 nt. 142, alsmede uit het Duitse Denkschrift (Drucksache 1 1 14, p .  34), waaruit blijkt dat 
een eventuele opname van een bepaling als art. 53 CIM in de CMR van toepassing zou zijn op 
kwesties als wilsgebreken, het totstandkomen en het bestaan van de overeenkomst en dergelijke, 
gevallen van bewuste leemten derhalve. De passage in het Duitse Denkschrift ("Eine dem Artikel 
53 CIM entsprechende ausdrückliche Klarstellung dieser Rechtslage ist nicht für nötig erachtet 
worden") is gebaseerd op een verslag van de speciale ECE-werkgroep. Het verslag vermeldt: Pro
position d'insérer dans la Convention un artiele semblable à I' artiele 53 de la CIM. La proposition 
du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a été examinée par Ie Groupe de travail 
qui a jugé qu'une telle disposition n'était pas nécessaire (TRANS/168, TRANS/WP 9/35, 6 juni 
1956, p. 27, nr 96. )  

72. Voor de secundaire rol welke in  de ontwikkeling van uniform recht voor het ipr i s  weggelegd, 
vgl. E. von Caemmerer, Rechtsvereinheitlichung und internationales Privatrecht ,  Probleme des 
europäischen Rechts (Festschrift Hallstein) , Frankfurt am Main 1966, p. 78, 79. 

73. Voorbeelden daarvan zijn het totstandkomen en het ontbinden der overeenkomst, de aan
sprakelijkheid van de vervoerder vóór de inontvangstneming der goederen, de vraag wie tot laden 
en lossen verplicht is alsmede wie gerechtigd is een actie terzake van schadevergoeding jegens de 
vervoerder in te stellen. Een aantal van deze onderwerpen wordt hierna op de daartoe bestemde 
plaatsen aan de orde gesteld. 

74. Een geval waarin autonome interpretatie foutief werd toegepast, treft men aan in arrest van 
--> 
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recht te hulp te roepen , maar dat behoeft dan nog niet automatisch de lex fori 
te zijn 75• Rechtsvergelijking kan hier goede diensten bewijzen 76• 

Ter verduidelijking dat men niet te zeer bij een bepaald nationaal rechtssys
teem te rade behoeft te gaan kan worden gewezen op een methode van rechts� 
vinding welke een aantal malen door het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen werd gehanteerd77• Het Hof wijst in voorkomende gevallen 
dan niet één bepaald nationaal rechtssysteem aan, maar gaat op zoek naar ele
menten die de verschillende rechtssystemen gemeen hebben, aldus een soort 
van "third way" bewandelend78. Het is niet uitgesloten dat de werkwijze van 
dit communautair-rechtelijk college een reflexwerking uitstraalt op colleges 
van de diverse landen die tot hetzelfde uniforme rechtsgebied behoren. 

Verder kan nog gewezen worden op een aantal factoren van verschillende aard 
die een storende werking op de uitleg en ontwikkeling van verdragenrecht uit
oefenen en die evenzo vaak door sommige beoefenaars van het ipr zijn aange
grepen ter rechtvaardiging van de toepassing van nationaal recht19. Gewezen 
kan ook worden op de omstandigheid dat een rechter, hoezeer ook overtuigd 
van de wenselijkheid en het nut van rechtspraakvergelijking, daarbij op prak
tische onmogelijkheden stuit, in die rechtspraak geen duidelijk zichtbare lijn 
ontdekt die hem tot navolging noodt, of een dergelijke lijn weliswaar ziet, 

het BGH d.d.  6 .7 . 1979, VersR 1979, p. 1 106, waarover nader hoofdstuk 6, § 3. 

75 . Royer, p. 45 ; Wery, p. 27. 

76. Kropholler, p .  204; J. G.  Sauveplanne, Rechtsstelsels in vogelvlucht, Deventer 1981 , p. 27. 

77. Aan de uitspraak het Hofvan Justitie EG inzake het EEG-Bevoegdheids- en Executieverdrag 
van 1968 is het volgende citaat ontleend: "De termen burgerlijke en handelszaken moeten niet 
worden uitgelegd volgens het recht van de ene of andere betrokken staat maar aan de hand van 
enerzijds de doelen en het stelsel van het Verdrag en anderzijds de algemene beginselen die in alle 
nationale rechtsstelsels tezamen worden gevonden". In dezelfde zin de arresten van 14.7. 1977, NJ 
1977, 6 1 1 ;  21 .6 . 1978, NJ 1979, 1 15 ,  nt J .C .S . ;  22. 1 1 . 1978, 595 ; 22.2 . 1979, NJ 1979, 564 nt J .C .S . ;  
16 . 12. 1980, N J  1982, 97, n t  J .C.S . ;  22.3 . 1983, N J  1983, 644 n t  J .C.S .  Anders blijkbaar 24.6 . 1981 ,  
NJ 1981 , 546 nt J .C .S . ,  waarover kritisch F .  J .  A .  van der Velden, R M  Themis 1982, p .  223/224. 
Dat het Hof streeft naar autonome rechtsvinding is de conclusie van W. L. Haardt, Non sine cau
sa, (Scholten-bundel) ,  Zwolle 1979, p. 1 14 .  In gelijke zin A. V. M. Struycken, De bevoegdheids
regeling van het Europese Executieverdrag, preadvies NVIR 1978, p. 4-8. Over de werkwijze van 
genoemd Hof uitvoerig A. Bremidas, Methodes of interpretation and community law, Amster
dam-New York-Oxford 1978. Positieve waardering voor de werkwijze van het Hof is eveneens 
afkomstigvan M. J. Bonell, RabelsZ 1978, p 501 ; Lord Denning, in de in de volgende paragraaf te 
noemen uitspraak Buchanan v. Babco; D. Martiny, Autonomie und einheitliche Auslegung im 
Europaïschen In ternationalen Zivilprozessrecht, RabelsZ 1981 ,  p. 427 e.v. Het door het Hof op 
26.5 . 1981 gewezen arrest werd door H. U. Jessurun d'Oliveira getypeerd als een voorbeeld van 
"jurisprudentiële unifikatie" ,  AA 1982, p. 602. Vgl. nog NJB 1982, p. 971 waar de rechtspraak 
van het Hof als "autonoom, evolutief en teleologisch" wordt aangeduid. Zie ook nog 
J. C. Schultsz,IPRax 1983, p. 97 e .v .  

78.  Het Hof kwalificeert deze werkwijze zelf als autonome interpretatie, evenals de schrijvers in 
vorige noot genoemd. 

79. Voor bezwaren van praktische aard en voorgestelde oplossingen, vgl. David, a.w. , p .  104-
120. Het is niet altijd even duidelijk in hoeverre deze bezwaren (ten dele) vermengd zijn met 
economische, politieke en/of rechtstheoretische aspecten, hetgeen de weerlegging ervan niet al
tijd even gemakkelijk maakt. Vgl. hierover M. J.  Bonell, RabelsZ 1978, p. 504/505; zie ook nog 
Miller, p .  365 e .v. 
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maar niettemin redenen meent te hebben van de uitgestippelde koers af te wij
ken. Juist in het geval waarin voor de uitleg van een brok eenvormig recht een 
gemeenschappelijke hoogste rechter ontbreekt80, zoals ook ten aanzien van 
het in deze studie te behandelen Verdrag het geval is , dient de nationale rech
ter, zoals hiervoor terloops reeds werd gestdd, zich te realiseren dat hij zijn 
rechterlijke vrijheid moet delen met zijn collega's in andere landen, die deel 
uitmaken van het rechtsgebied, waarop het uniforme reçht van kracht is81 . Dit 
zal hem er toe brengen ook ingeval van het interpreteren van vage teksten en 
het opvullen van leemten te streven naar een uitleg die voor zijn collega-rech
ters begrijpelijk is . Dit geldt temeer waar hij een bepaalde , door zijn collega's 
uitgezette, koers niet volgt. Een van de vereisten van een goede rechtsbede
ling is een behoorlijk gemotiveerde jurisprudentie. Met name op het gebied 
van hetuniforme recht ten aanzien waarvan de rechters in verschillende lan
den de gezamenlijke taak hebben deze tot ontplooiing te brengen, is motive
ring van rechterlijke uitspraken een noodzaak82. Dergelijke uitspraken verho
gen niet allen de constituerende waarde ervan, maar stellen tevens de doctrine 
in staat de ontwikkeling kritisch te volgen, (bij) te sturen en suggesties te doen. 

Dat er tenslotte op het organisatorische vlak het nodige te dot?n valt om de 
vereiste samen- en wisselwerking tussen rechtspraak en doctrine op het gebied 
van het uniform recht te bevorderen, wordt door niemand ontkend83. Zo dient 
er met kracht naar kwaliteitsverbetering van rechtspraakverzamelingen te 
worden gestreefd, waardoor de rechterlijke colleges beter in staat worden ge
steld hun taak te verrichten84. 

Uit onderzoek en analyse van de rechtspraak zal aan het licht dienen te ko-

80. Wellicht praktisch onhaalbaar maar zeer wenselijk ware het instellen van een internationaal 
met rechtspraak belast orgaan op het terrein van het vervoerrecht, dat al dan niet via het instituut 
van pre-judiciële beslissingen de rechtseenheid en daarmee de rechtszekerheid zou kunnen bevor- . 
deren. Voor de instelling van dergelijke colleges is meerdere male gepleit, vgl. David, a .w. ,  303; 
Kropholler, p .  137; H. Dölle/E. Wahl, a.w. , Art. 17 EKG, Rz 7 ;  0. C Giles,Uniform commer, 
cial law, Lèiden 1970, p. 23; Wery, p. 16, en de in nt 45 aldaar genoemde schrijvers; J. G. Sauve- . 
planne, Verzekeringen van vriendschap (Dorhout Mees-bundel), Deventer 1974, p. 104; Groth, 
p .  36. 

8 1 .  Op het praktisch nut van rechtspraakvergelijking wijst ook R. J . C. Munday, The uniform 
interpretation of international Conventions, ICLQ 1978, p. 458/459:  "In the absence of any su
preme international jurisdiction capable of resolving differences between national courts, the 
most effective approach for all states concerned is to pay serious heed to one another's case law". 
Vgl. Kropholler, p .  205. 

82. Kropholler. p .  281 :  "Gerade bei der Auslegung internationalen Einheitsrecht soliten Ent
scheidungen deshalb so sorgfältig und durchséhaubar wie möglich formulier werden. Namentlich 
durfen die trägenden Argumente nicht hinter den Auslegungscanones versteekt werden". Vgl. 
J. Rombàch, WPNR (1974) 5249, WPNR (1980), 5541 ,  5542. 

83. Kropholler, p. 283, 284, 316 e.v. ; J. G. Sauveplanne , a.w. , p. 102/103. 

84. CMR-rechtspraakverzamelingen en -commentaren zijn in de loop der jaren regelmatig ver
schenen. Zie § 6 hierna. Een aardig voorbeeld treft men aan in EVR 1983, No 5, dat geheel gewijd 
is aan de uitleg van art. 26 lid 2 Verdrag van Warschau door rechters in verschillende landen. Van 
belang kunnen ook studie-bijeenkomsten van rechters zijn. Voor een verslag van dergelijke 
bijeenkomsten, zie A. Tune, Revue de droit comparé 1979; p .. 630-644, i .h .b.  over motivering 
p .  637-640, waaruit blijkt dat sterk wordt aangedrongen op motiveringsplicht door Franse rech
ters, waarover nader in de volgende paragraaf. Verder: F. Herbert, SEW 1977, p. 97-104 over een 
bijeenkomst gewijd aan de werkwijze van het Hof van Justitie EG. 
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men in hoeverre de rechter zich van de hierboven geschetste opdracht bewust 
is . Men stoot daarbij nog op een rechtssociologisch aspect. Is de rechter zo 
ingekapseld in zijn eigen rechtssysteem dat hij niet in staat moet worden ge
acht zijn internationale functie naar behoren te vervullen85? Welke wegen 
werden hem daarbij gewezen door de schrijvers? Gelet op het belang dat in de 
hier geschetste conceptie aan reentspraak en doctrine wordt gehecht, zal in de 
volgende hoofdstukken in hoge mate aan deze twee componenten aandacht 
worden besteed . Deze zijn immers van essentiële betekenis voor het toepassen 
en uitleggen van het CMR-recht, zoals zich dat tot heden heeft ontwikkeld. 
In de volgende paragrafen zal worden nagegaan in hoeverre de rechtspraak en 
de literatuur over de CMR in verschillende bij het Verdrag aangesloten landen 
hebben blijk gegeven de hierboven ontvouwde denkbeelden (al dan niet) te 
aanvaarden. 

§ 5 .  Rechtspraak. 

a. In de Bondsrepubliek Duitsland heeft het Bundesgerichtshof op duidelijke 
wijze stelling genomen in een geschil betreffende de uitleg van de in art. 17 lid 
2 CMR neergelegde overmachtsbepaling. Temeer is deze uitspraak van belang 
omdat bij de totstandkoming van het Verdrag van Duitse zijde er op was aan
gedrongen een met het Duitse KVO-recht corresponderend overmachtsbe
grip op te nemen. Hoewel deze poging mislukt is86 verhinderde zulks de Duitse 
regering niet in het Denkschrift behorend bij de in 1959 ingediende CMR
Goedkeuringswet de CMR-overmachtsbepaling in de geest van het verworpen 
Duitse voorstel te interpreteren. Volgens het Duitse Denkschrift is de door 
art. 17 lid 2 CMR gebezigde formulering niet anders dan een omschrijving van 
het Duitse begrip , ,höhere Gewalt" ,  hetgeen met name impliceert dat oorza
ken gelegen in de bedrijfsuitoefening, zoals botsingen, en oorzaken die niet 
volledig onvoorzienbaar zijn, zoals diefstal, de vervoerder nimmer van zijn 
aansprakelijkheid kunnen ontheffen87. 

In een geval waarin een vervoerder buiten zijn schuld door een tegenliggend 
voertuig werd aangereden stelde de ladingbelanghebbende, zich beroepend 
op de desbetreffende passage in het genoemde Denkschrift, dat de vervoerder 
daarom niet op grond van art. 17 lid 2 CMR van zijn aansprakelijkheid kon 
worden ontheven. Het BGH verwierp deze uitleg op grond van systematische, 
historische en grammaticale interpretatie en distancieerde zich daarmee open
lijk van de zienswijze van de Duitse regering88. De door de BGH voorgestane 
uitleg leidde er toe dat de situatie waarin de vervoerder betrokken geraakt was 
wel degelijk werd aangemerkt als een omstandigheid die hij niet had kunnen 
vermijden en waarvan hij de gevolgen niet had kunnen verhinderen. Het colle
ge lichtte voorts toe waarom het nationale KVO- noch het HGB-recht van toe
passing moest worden verklaard: 

85. Vgl. Th. H. J. Dorrestein, NJB 1979, p. 184. 

86. Daarover hoofdstuk 4,  § 4. 

87. BT-Drucksache 1 144, 3 .  Wahlperiode, p.  40. 

88. BGH 28.2.1975, NJW 1975, p. 1597. 
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"Zunächst muss bei der Auslegung internationaler Abkommen, die privatrechtliche Beziehungen 
der Angehörigen der Vertragsstaaten regeln, allgemein beachtet werden, dass innerstaatliche Be
griffe und Rechtsgrundsätze nicht unbesehen als dem Abkommen zugrundeliegend angesehen 
werden dürfen, da sonst das Ziel einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Vertrags
staaten nicht erreicht werden könnte"89 .  

Het resultaat waartoe het college kwam werd tenslotte aan de opvattingen van 
schrijvers en een aantal buitenlandse rechterlijke beslissingen getoetst90. 

Illustratief op dit punt is eveneens een beslissing van het OLG Düsseldorf. 
Voor de vraag gesteld of diefstal van een voertuig nabij de Zwitsers-Italiaanse 
grens in casu als een omstandigheid als bedoeld in art. 17 lid 2 CMR diende te 
worden beschouwd, kwam het college na uitvoerige motivering en mede op 
grond van de hiervoor genoemde arresten tot een ontkennende beantwoor
ding91 . Het college verwierp daarbij uitdrukkelijk de eventuele toepasselijk
heid van Zwitsers en Italiaans recht en benadrukte mede op grond van volken
rechtelijke overwegingen het autonome karakter van de CMR op principiële 
wijze: 

"Dies bedingt insbesondere bei Abkommen, die - wie die CMR - privatrechtliche Beziehungen 
der Angehörigen von Vertragsstaaten regeln, die das Völkerrecht entwiekelt hat. Daraus kann 
jedoch nicht gefolgert werden, die Auslegung habe nach ausländischem Recht entsprechend ei
nem fremden Schuldstatut zu erfolgen.  Vielmehr beschränke sich die Anwendung des Völker
rechts darauf, dem Ziel der Auslegung eines solchen Abkommens, einen effektiv möglichst 
gleichwirkenden Schutz bei allen Vertragspartnern zu gewährleisten, zu dienen und dem Grund
satz der Harmonie der Rechtsanwendung in allen Vertragsstaaten Geltung zu verschaffen. Des
halb soli die Auslegung in erster Linie aus dem Abkommen selbst erfolgen . . .  "92 

Deze benaderingswijze wenste het hoogste Duitse rechtscollege kennelijk 
eveneens te hanteren in een geval waarin men van mening kan verschillen over 
de vraag of de CMR ten aanzien van het netelige vraagstuk wie gerechtigd is 
schadevergoeding te vorderen al dan niet een leemte vertoont93 . Geconfron
teerd met de vraag of de geadresseerde volgens de CMR een eigen recht op 
schadevergoeding tegen de vervoerder kan instellen stelde het BGH zich aan
vankelijk op het standpunt dat het in het midden kon worden gelaten of de 
CMR deze vraag zelf beantwoordt , hetgeen erop neer kwam dat het toepasse-

89. NJW 1975, p. 1598. 

90. Reeds in een eerder arrest d.d. 21 . 12. 1966, NJW 1967, p. 499 had het BGH beslist dat voorde 
uitleg van art. 17 lid 2 CMR § 429 HGB, waarhet college in de hierboven genoemde beslissingook 
naar verwees, geen maatstaf diende te zijn. De door Dorrestein, nr 206, vermelde "Hollandse 
interventie" ,  waarin werd bepleit afstand te nemen van de bewuste op V on Nanassy gebaseerde 
passage in het Denkschrift, met de bedoeling vervolgens te komen tot toepassing van nationaal 
recht, kan dan ook als mislukt worden beschouwd. Het arrest laat de overmachtskwestie immers 
onbesproken en toont duidelijk aan (anders dan kennelijk door "de Hollandse interventie" was 
bepleit) dat § 429 HGB voor de uitleg van art. 17 lid 2 CMR juist geen maatstaf dient te zijn.  Het 
hierboven in de tekst geciteerde door Dorrestein niet vermelde arrest benadrukt Dorresteins mis
vatting, dat de "vrije interpretatie door de nationale rechter gehandhaafd" zou zijn. 

9 1 .  OLG Düsseldorf 27.3 . 1 980, VersR 1980, p. 826; EVR 1983, p. 89. 

92. VersR 1980, p.  826. Ook J. C.  Schultsz wijst er op dat authentieke tekstinterpretatie een vol
kenrechtelijke verplichting is, Recht door zee, (Schadee-bundel), Zwolle 1980, p. 179. 

93. Hierover uitvoerig hoofdstuk 6. Eenzelfde benadering over de uitleg van art. 29 treft men aan 
in BGH 14.7. 1983, VersR 1984, p. 134, waarover nader hoofdstuk 5, § 9 .  
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lijke nationale recht uitsluitsel diende te geven94. Juist wegens de toepassing 
van nationaal recht werd deze zienswijze in de literatuur sterk bekritiseerd95. 
Opmerkelijk was de principieel andere benaderingswijze van het BGH wan
neer het ten derde male met het vraagstuk, ten aanzien waarvan de CMR be
paald niet in duidelijkheid uitblinkt96, werd geconfronteerd, waarbij zowel de 
partijen als de rechterlijke voorinstanties nagelaten hadden een bepaald recht 
aan te wijzen. Nadat het BGH de geadresseerde het vorderingsrecht had toe
gekend vervolgde het zijn beschouwingen als volgt: 

"Die CMR enthällt allerdings keine Vorschrift, die diesen Anspruch ausdrücklich regelt. Zur 
Auslegung der CMR kann auch nicht der im nationalen deutschen Recht bestehende Grundsatz 
ohne weiteres herangezogen werden, wonach der Verfügungsberechtigte die Ansprüche aus dem 
Frachtvertrag geitend machen kann; denn die CMR als internationales Abkommen ist in erster 
Linie aus sich selbst heraus, evtl . unter Heranziehung von Materialien auszulegen'97 • 

Het BGH motiveerde zijn beslissing verder aan de hand van de grammaticale, 
systematische en historische interpretatiemethode. Het belangrijkste gevolg 
hiervan was dat, anders dan in de voortgaande arresten betreffende het liti
gieuze vraagstuk, het college het beschikkingsrecht als criterium aanvaarde98 . 

De hier vermelde beslissingen welke betrekking hebben op de CMR staan 
niet op zichzelf. Ook in het luchtvervoer gaf het BGH van deze opvatting uit
drukkelijk blijk .  In een geval waarbij tijdens het uitladen der goederen schade 
ontstond, rees de vraag of deze schade binnen de periode ("Obhutsperiode") 
viel, gedurende welke de vervoerder aansprakelijk is. Wanneer kan gezegd 
worden dat de goederen in het bezit van de geadresseerde zijn gekomen, waar
mee de bewuste periode wordt afgesloten? Hierover oordeelde het BGH als 
volgt: 

"Das Berufungsgericht stellt dem gegenüber zu sehr auf die deutschen Rechtsbegriffe Besitz und 
Gewahrsam. Abgesehen davon , dass Obhut und Besitz oder Gewahrsam auch vom Wortsinn her 
nicht ohne weiteres gleichgestellt werden können, ist das schon deshalb bedenklich, wei! es sich 
hier urn die Auslegung eines in ternationales Abkommen handelt, dessen Ziel es ist, ein einheitli
ches Privatrecht der internationalen Luftbeförderung für die Vertragsstaaten zu schaffen. Bei der 
Auslegung derartiger Abkommen ist dem Wortlaut besandere Bedeutung beizumessen, aber 
auch dem logisch-systematischen Zusammenhang und der Entstehungsgeschichte; sie sind aus 
sich heraus auszulegen und zu ergänzen; innerstaatliche Rechtsbegriffe dürfen dabei nicht unbese
hen übernommen werden, wei! sonst das Ziel der Rechtvereinheitlichung gefährdet wurde"99• 

Met deze principiële overweging hanteerde het Duitse rechtscollege een me
thode van rechtsvinding die het al eerder in het luchtvervoer had toegepast 100. 

94. BGH 21 . 12. 1973, VersR 1974, p. 325; BGH 10.4. 1974, VersR 1974, p. 796. 

95. Helm, Art. 17 CMR, Anm, 30; G. Groth, R1W/AWD 1977, p .  267. Voor verdere kritiek, zie 
nader hoofdstuk 6, § 4 .  

96 .  Vgl. I .  Koller, VersR 1982, p.  415 .  

97 . BGH 6.7 . 1979, VersR 1979, p .  1 105 (1106). 

98. Over de mérites van deze rechtspraakontwikkeling, zie nader hoofdstuk 6. 

99. BGH 27. 10. 1978, VersR 1979, p .  83 (85). Terecht signaleert D .  Schoner, Air Law 1979, 
p .  222 e .v . ,  dat het BGH met deze methode op dezelfde lijn zit als zijn collega's in Engeland en 
België; vgl. schrijver dezes, NJB 1979, p .  25 e.v. met het oog op deze uitspraken. 
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b .  De hiervoor genoemde beslissingen hebben hun uitwerking op buitenland
se rechtspraak niet gemist. Zo bleek ook het Oostenrijkse Oberster Gerichts
hof een voorstander van autonome verdragsinterpretatie. Dit college had de 
vraag te beantwoorden of in geval van diefstal van de goederen tijdens het 
transport de vervoerder zich met succes op de in art. 17 lid 2 CMR neergelegde 
overmachtsbepaling kon beroepen. Evenals dat het geval was in de hierboven 
vermelde Duitse rechtspraak ontkenden ladingbelanghebbenden dit met een 
beroep op de gelijkstelling van de betreffende CMR-passage met het begrip 
, ,höhere Gewalt" , zoals zich dat in Duitsland en Oostenrijk ontwikkeld heeft. 
Indien de eisers op dit punt gelijk zouden hebben gekregen, zou de marge voor 
de vervoerder om zich met succes op overmacht te kunnen beroepen, gelet op 
de zeer strenge eisen die aan het begrip "höhere Gewalt" gesteld worden, erg 
smal zijn geworden. Het OGH verwierp deze opvatting. Voordat het college 
de betreffende regel van eenvormig recht onder de loep nam, gaf het OGH op 
niet mis te verstane wijze uitdrukking aan erkenning van verdragsautonomie: 

"Darüber hinaus ist aber davon auszugehen dass bei der Auslegung internationaler Abkommen, 
die privatrechtliche Beziehungen der Angehörigen der Vertragsstaaten regeln, innerstaatliche 
Rechtsbegriffe nicht unbesehen als dem Abkommen zugrunde liegend angesehen werden dürfen, 
da sonst das Ziel einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Vertragsstaaten nicht 
gesichert wäre101 ;" 

Door middel van de vervolgens gehanteerde systematische, grammaticale en 
historische interpretatie kwam het college tot de conClusie dat het Verdragsbe
grip ruimer is dan , ;höhere Gewalt" . Door de buitenlandse - in casu Duitse -
doctrine en rechtspraak wordt dit bevestigd. Door zijn vertrekpunt te kiezen 
in de teleologische interpretatie-methode, gevolgd door de heldere motiverin
gen aan de hand van de drie overige klassieke uitleg-methoden, nam het colle
ge nadrukkelijk afstand van nationale rechtsbegrippen. 

c .  In België heeft het hoogste rechtscollege eenzelfde voorbeeld gesteld van 
autonome verdragsinterpretatie. Het betrof hier . evenals de laatstaangehaal
de zaak in Duitsland, een rechtsvraag betreffende het luchtvervoerrecht. Hoe 
moet het Verdragsbegrip, voorkomende in art. 25 van het Verdrag van War
schau "reck{essly and with knowl�dge that damage would probably result" 
worden uitgelegd? Mag deze enigermate duistere bepaling aan de hand van 
nationaal recht worden geïnterpreteerd? Het Hof van Verbreking overwoog 
daartoe: 

"Dat het interne recht slechts kan worden bepaald in zoverre het Verdrag zelf ernaar verwijst of 
zulks toestaat; overwegende dat de interpretatie van een internationaal verdrag tot eenmaking 
van het recht niet kan gebeuren door te verwijzen naar het nationaal recht van één der verdragslui
tende Staten; dat, indien de tekst uitlegging vergt, deze moet gebeuren op grond van aan het ver
drag eigen elementen, met name zijn voorwerp, zijn doel en zijn context, en bovendien zijn voor
bereiding en zijn wordingsgeschiedenis; dat het nutteloos zou zijn een verdrag uit te werken met 
een internationale wetgeving vastlegt indien de gerechten van elke Staat het volgens hun eigen 

100. Zie bijvoorbeeld BGH 19.3. 1976, VersR 1976, p. 778; BGH 16.2. 1979 VersR 1979, p. 643. 
Hier overwoog het BGH kort en krachtig: "Die jetzige massgebliche Fassung ist angesichts ihrer 
freien Formulierung ( . . .  ) aus sich selbst heraus unter Berücksichtigung ihrer Entstehungsge
schichte und ins besandere ihres Zwecks auszulegen". 

101 . OGH 16.3. 1977, ÖJZ 1978, p.  101; Rev Unif 1978, p. 373. 
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rechtsbeginselen zouden interpreteren; 
Dat de bepalingen ervan, die het resultaat zijn van een compromis tussen de verschillende ver

dragsluitende Staten, een autonoom juridisch stelsel vormen, dat onafhankelijk is van nationale 
wetgevingen, zelfs al hebben verschillende van deze Staten de toepassing ervan uitgebreid tot bin
nenlands luchtvervoer" 102; 

Op deze principiële voorbeschouwingen over de aard en strekking van het be
treffende uniform recht stemde het Hof zijn verdere methoden af. De gram
maticale, maar vooral de historische methode werden hier duidelijk gediri
geerd door de teleologische, autonome benaderingswijze103• Gehoopt moet 
worden dat, evenals in Duitsland het geval is, het Hof van Verbreking voor 
dezelfde benaderingswijze opteert ten aanzien van de CMR. Tot nu toe heeft 
het daarvan bij mijn weten geen blijk gegeven. 

d. In Frankrijk is van de hier voorgestane interpretatiemethode in de recht
spraak van het Cour de Cassation en lagere gerechten nauwelijks iets te be
speuren. Het is niet onwaarschijnlijk dat de stijl die zo kenmerkend is voor de 
rechtspraak in genoemd land weinig of geen ruimte laat voor dergelijke moti
veringen 104. Het is duidelijk dat - daargelaten de vraag of en in welke mate de 
Franse jurisprudentie in of uit de pas loopt bij die der overige landen, hetgeen 
in de volgende hoofdstukken zal moeten blijken - een dergelijke wijze van 
rechtsvinding ten aanzien van uniform recht niet geschikt is om centrale be
grippen verder te ontwikkelen. Het is te hopen dat de zelfingenomenheid met 
de huidige motiveringsstijl ten aanzien van vragen welke men in samenwer
king met collega's in andere landen heeft op te lossen, plaats maakt voor enige 
bezinning op de grondslagen van het gemeenschappelijke rechtsgebied. Men 
zou zich daarbij verder kunnen laten inspireren door de tendenzen die in En
geland te signaleren zijn ,  waarover hieronder. 

Een streepje aan de horizon is intussen waarneembaar in de vorm van een in 
hoogste instantie gewezen arrest , waaruit men zou kunnen afleiden dat er iets 
van de zo juist genoemde Duitse en Oostenrijkse rechtspraak is doorgedron
gen. Eveneens voor de vraag gesteld of diefstal van goederen uit een voertuig 
in Italië onder omstandigheden als een de vervoerder bevrijdende omstandig
heid kan worden gezien ,  had het CA Rennes daarop ontkennend beslist, zich 
daarbij baserend op art. 103 CdC dat naast "irrésistibilité" ook , ,imprévisibili
té" eist105. Het Cour de Cassation oordeelde dat door de toevoeging van de eis 

102. Hof van Verbreking 27. 1 . 1977, RW 1978/1979, p. 26; EVR 1978, p. 126. 

103. Het arrest heeft juist vanwege de op het karakter van het uniforme recht toegespitste over
wegingen een goede pers gekregen; vgl. de door schrijvers dezes genoemde auteurs, NJB 1979, 
p.  27, 28, waaraan toe te voegen D .  Schoner, Air Law 1979, p .  222-226; A. A .  van Wijk ,  in: Non 
sine causa, (Scholten-bundel) ,  Zwolle 1979, p .  519-551 ;  Cour de Cassation te Garbon 15 .12 .1980, 
RFDA 1981 ,  p. 363. 

104. Voor een kritisch geluid over het chronische motiveringsgebrek in de Franse rechtspraak: 
Revue de droit comparé 1979, p. 629; vgl. H. U. Jessurun d'Oiiveira, AA 1982, p. 598: "De Cour 
de Cassation . . .  getrouw aan een uitermate autoritaire gewoonte om geen inzicht te geven in zijn 
gedachtengang, maar alleen het resultaat ervan mee te delen in een pseudo-rationele sub
sum(p )tiestijl ,  die de rituele uitingsvorm is van de postrevolutionaire onderwerping van de rech
terlijke macht aan het privaat van de wet. . .  " 

105 .  CA Rennes 1 1 .4. 1979, te kennen uit het in de volgende noot genoemde arrest. 

27 



van onvoorzienbaarbeid art. 17 lid 2 CMR geschonden was106. 

e. Italiaanse rechtspraak is nagenoeg geheel naar Frans model opgetrokken. 
Op grond van het zeer gering aantal mij ter beschikking staande rechterlijke 
uitspraken valt geen oordeel te vellen over de ten aanzien van de CMR ge
voegde interpretatie-methode. Dit geldt eveneens voor Zwitserland (waarvan 
amper rechtspraak voor handen is) 107 dat op het terrein der rechtsvinding sterk 
onder Duitse invloed staat108• 

f. Hoe is het in Nederland met de rechtsvinding ten aanzien van uniform recht 
gesteld 109? Richten we eerst onze aandacht op de CMR, ten aanzien waarvan 
een vermeldenswaardig arrest door de Hoge Raad is gewezen. In het betref
fende geval werd het college voor de vraag gesteld of de vervoerder, aange
sproken terzake van aan de goederen tengevolge van het kantelen van het 
voertuig ontstane schade, zich met succes kon beroepen op de omstandigheid 
dat de goederen door de afzender waren ingeladen (vgl. art. 17 lid 4c CMR) . 
Bevestigende beantwoording van deze vraag zou de vervoerder krachtens art. 
18 lid 2 CMR voorshands van zijn aansprakelijkheid onthefîen. Moeilijker 
wordt de situatie wanneer de vervoerder om te kunnen profiteren van deze 
qua bewijsrecht bevoorrechte omstandigheid eerst moet bewijzen dat de af
zender verkeerd heeft beladen. In een helder betoog zette de Hoge Raad eerst 
het CMR-aansprakelijkheidssysteem uiteen aan de hand van de systematische 
methode. Vervolgens casseerde het college met toepassing van de grammati
cale , systematische (a-contrario ) ,  historische en verdragsvergelijkende me
thode het arrest van het Haagse Gerechtshof dat de bewijslast ten aanzien van 
verkeerde belading door de afzender op de vervoerder had �elegd 110•1 1 1 • 

106. Cass. 27. 1 . 1981 ,  BT 1981 ,  p. 219. Vgl. over dit voor Franse begrippen baanbrekend arrest 
A. Seriaux, Rec. Dalloz 1982, p. 1 10-1 14,  die stelt dat het arrest afwijkt van de heersende leer. 

107. Vgl. Nickel-Lanz, nr 10. De enige, mij bekende, gepubliceerde rechtspraak treft men aan in 
EVR 1984, p.  259, (Tribunal de première instanee de Genève d.d. 1 . 5 . 1980) 

108. Blijkens een mededeling van de hoogste Zwitserse rechter, Revue de droit comparé 1979, 
p .  639; vgl. P. L .  Wery, NJB 1978, p .  60. 

109. Wery betoogde in 1971 (Autonomie, p. 22) dat de Hoge Raad te weinig blijk had gegeven 
aan opvattingen in andere landen aandacht te besteden ;  hij herhaalde die klacht in NJB 1978, 
p .  60. 

1 10.  HR 18.5. 1979, S&S 1979, 73 ; NJ 1980, 574. De rechtsvraag werd enigszins vertroebeld door 
proces- en bewijsrechtelijke kwesties. Zie ik het goed, dan verklaart dit mede waarom de Hoge 
Raad de conclusie tot verwerping van het beroep van de Adv.-Gen. niet heeft gevolgd. Na lezing 
van het arrest kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat, na de beslissing over de regel der 
bewijsiast, het vooral van de bewijswaardering door de feitelijke rechter zal afh;;tngen of deze 
uitspraak voor de vervoerder geen Pyrrhus overwinning zal blijken te zijn. Steun daarvoor treft 
men aan bij Heuer, p. 1 10, nt 318, die na diepgaand onderzoek constateert dat over de in het 
geding zijnde kwestie gerede twijfel heerst. Zie verder over deze kwestie met betrekking tot art. 
17 lid 4c nader hoofdstuk 4 § 5.4.3 . 1 .  

1 1 1 .  I n  het eerste door de H R  gewezen CMR-arrest d.d. 7. 12 .1973, S&S 1974, 20; N J  1974, 307 
overwoog het college in principiële afwijking van de Proc.-Gen. ,  die redeneerde vanuit het geme
ne recht, dat degene die met een vervoerder een vervoersovereenkomst gesloten heeft, hoewel 
geen afzender in de zin van artt. 12 en 13 CMR, laatstgenoemde bepalingen zich er niet tegen 

-> 
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Anders dan zijn collega's in Duitsland, Oostenrijk en België persisteert de 
Hoge Raad in zijn beleid zich niet expressis verbis voorstander van autonome 
verdragsinterpretatie te betonen. Hiermee wil overigens geenszins gezegd zijn 
dat de Hoge Raad zich niet mede zou laten leiden door rechtsopvattingen van 
buitenlandse schrijvers en rechters of op andere wijze autonome interpretatie 
na te streven. Voorbeelden daarvan treft men vooral in het zee- en luchtrecht 
aan, waaruit blijkt dat ons hoogste rechtscollege in duidelijk gemotiveerde be
slissingen de internationale rechtsontwikkeling volgt 112. Niettemin kan men 
betreuren dat de Hoge Raad niet nadrukkelijker het autonome karakter van 
het Verdragsrecht erkent . Uit hoofde van de internationale functie van de 
rechter dient te worden gesteld dat in dit opzicht die erkenning voor lagere 
alsmede buitenlandse rechterlijke colleges van belang kan zijn voor de ontwik
keling van uniform recht. Zo blijft bijvoorbeeld de vraag onbeantwoord welke 
waarde het college aan verdrags- of rechtspraak-vergelijkende interpretatie 
hecht1 13 .  Gerekend naar de in § 3 hiervoor genoemde twee aspecten van ver
dragsautonomie voldoet de hier gememoreerde rechtspraak van de Hoge 
Raad wegens de heldere overwegingen aan de daar gestelde eisen. 

g. In de literatuur is door voor- en tegenstanders van uniform recht er meer
malen op gewezen dat Angelsaksisch recht mer zijn streng grammaticale/ob
jectieve interpretatiemethode en zijn stelsel van stare-decises een ernstige be
lemmering voor de ontwikkeling van uniform recht vormt . Hier heeft zich ech
ter in het laatste decennium een ontwikkeling voltrokken die door het forum 
van het internationale recht niet onopgemerkt is gebleven. Is het inderdaad zo 
dat Engelse rechters , geroepen tot de uitleg van eenvormig recht, zozeer aan 
hun nationale, a-continentale rechtssysteem en -methoden van rechtsvinding 
gehecht zijn, dat zij te enenmale niet in staat zouden zijn hun internationale 
functie uit te oefenen? Verhinderen hun rechtsopvattingen en hun denkwijze 
oog te hebben voor opvattingen in andere landen? Uit de nader te noemen 
rechtspraak blijkt veeleer het tegendeel. Een uitspraak in een procedure waar-

verzetten dat hij een tegen de vervoerder in te stellen vordering aan de overeenkomst ontleent. De 
beslissing is overigens, met uitzondering van de stelling dat het nationale recht van toepassing zou 
zijn,  overtuigend bestreden door Th. H. J. Dorrestein (NJB 1974, p.  1256). Helm, Frachtrecht, 
Art. 17,  Anm. 30, kan overigens worden toegegeven dat het hier een bijzonder geval betrof. 
Over dit arrest nader hoofdstuk 6 § 2 .  

1 12. Voor het zeerecht vgl. HR 14.4.1972, S&S 1972, 45 ; NJ 1972, 269 nt G.J.S. en HR 1 .5 . 1981 , 
S&S 1981 ,  76; NJ 1981 , 604 nt B .W. ,  m.n.  sub 1 .  Beide arresten betreffen de problematiek inzake 
de omrekening van goudfranken. Zie hierover nader hoofdstuk 5, § 3.2. Voor het luchtrecht, vgl. 
HR 6 . 1 . 1978, S&S 1978; 32 NJ 1978, 450. Hoewel uit de desbetreffende overweging niet blijkt dat 
rekening gehouden wordt met opvattingen in andere landen, acht ik de na te noemen passage van 
belang omdat deze als een obiter dictum dient te wordeh beschouwd; vgl. B .W(achter) in diens 
noot sub 2 en 3. De passage luidt: "( . . .  ) Een andere opvatting zou immers te kort doen aan de 
strekking van het Verdrag om t.a.v.  de essentiële aspecten van de aansprakelijkheid van de lucht
vervoerder zoveel mogelijk eenheid te brengen in het recht van de verdrag sluitende staten". Vgl. 
HR 12.2. 1982, S&S 1982, 56; NJ 1982, 589 nt B.W. In deze uitspraak kwam de Hoge Raad voor de 
uitleg van het begrip "damage" in art. 26 lid 2 Verdrag van Warschau tot dezelfde conclusie als het 
Engelse Hogerhuis (waarover nader de tekst) , zonder zulks evenwel openlijk in zijn overwegingen 
te betrekken. Vgl. voor de uitleg van de WAM HR 12. 1 . 1979, NJ 1979, 291 nt A.R.B.  

1 13 .  Vgl. voor het eerste Adv.-Gen. Franx in zijn conclusies voorafgaande aan de reeds genoem
de arresten HR 18.5 . 1979, S&S 1979, 73 ; NJ 1980, 574 en HR 12.2.1982, S&S 1982, 56; NJ 1982, 
589. Voor het tweede W. E. Haak, WPNR 1982 (5606), p. 283. 
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in de uitleg van art. 23 lid 4 CMR centraal stond heeft internationaal aandacht 
gekregen, niet zozeer wegens de daarin aan de orde gestelde materiële kwes
tie 1 14 ,  maar veeleer wegens de wijze waarop de rechters tot hun beslissing zijn 
gekomen. 

De rechtsvraag die moest worden beslist kan als volgt worden samenge
vat115. Kan de afzender behalve schadevergoeding terzake van verloren gega
ne goederen, tengevolge waarvan hij wegens het niet kunnen zuiveren van de 
betreffende documenten een fiscale boete ad 30 000 pond kreeg opgelegd, het 
bedrag van die boete van de vervoerder eisen? Of dient deze schadepost voor 
eigen rekening te blijven? In drie instanties werd in eerstvermelde zin beslist. 
Op welke gronden berust deze beslissing? Art. 23 lid 4 CMR bepaalt: 

"Bovendien worden de vrachtprijs , de douanerechten en de overige met betrekking tot het ver
voer der goederen gemaakte kosten ( . . .  ) terugbetaald; verdere schadevergoeding is niet verschul
digd."  

Moet het bedrag ad 30 000 pond nu begrepen worden onder de zinsnede , ,ove
rige met betrekking tot het vervoer gemaakte kosten" of valt het onder het 
bereik van de slotzinsnede "verdere schadevergoeding is niet verschuldigd"? 
Moet de eerste zinsnede ruim of eng worden uitgelegd? Het Court of Appeal 
koos, evenals de Queen's Bench, voor een ruime opvatting. Hoe werd deze 
stellingname gemotiveerd? Aan het woord is Lord Denning: 

"This art. 23 ( 4) is an agreed clause in an international convention. As such it should be given the 
same interpretation in all the countries who were parties to the convention. lt would be absurd that 
the Courts of England should interpret it differently from the Courts of France, or Holland, or 
Germany. Compensation for toss should be assessed on the same basis, no matter in which country 
the claim is brought. We must, therefore, put on one side our traditional rules of interpretation. 
We have for years tended to stick too closely to the letter - to the literal interpretation of the 
words. We ought, in interpreting this convention, to adopt the European method"116. 

In het vervolg van zijn betoog blijkt Denning een overtuigd voorstander te zijn 
van de werkwijze van het Hof van Justitie EG, dat meer naar de geest dan naar 
de letter rechtspreekt : de teleologische methode 1 17 •  Deze methode kan met 
name goede diensten bewijzen in het geval er zich leemten voordoen. Volgens 
Denning vertoont art. 23 lid 4 CMR een leemte. Hoe lost hij die op? 

"The only sensible solution is that the carrier should compensate the sender for the expense. The 
men who framed the Convention and agreed to it must be presumed to have intended this" 1 18• 

114 .  Vgl. dienaangaande hoofdstuk 5, § 3 .3 .  

1 15 .  Vgl. schrijver dezes, NJB 1979, p .  25 e.v. alsmede de reactie van Th.  H. J .  Dorrestein, NJB 
1979, p. 181 e.v. met naschrift schrijver dezes op p.  184, 185 . 

1 16 .  C.A. 15 . 1 1 . 1976, (1977) 1 Lloyd's Rep. 234 (236,237) , Buchanan and Co Ltd. v. Babco For
warding and Shipping (U.K.) Ltd. 

1 17 .  Deze werkwijze propageerde Denning reeds lang, vgl. diens Discipline of Law, London 
1979, i .h.b.  p. 9-22, waarin hij op de hem eigen wijze de beweegredenen der "intention-seekers" 
beschrijft. Zie ook H. U. Jessurun d'Oliveira in zijn bespreking van Dennings The Family Story, 
London 1981 (NJB 1981, p. 1 184) . 

1 18 .  (1977) 1 Lloyd's Rep. 237. 
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En verder: 

"Conclusion. We are told that there have been no decisions so far in other countrles on this artiele 
of the convention. So we fee! an especial responsibility in expressing our views on it. Where we 
lead, others may follow. But I would like to assure them that if it had come first before them, we 
should only be too glad to follow them" 1 19 . 

De overige raadsheren vielen hem bij en onderstreepten het belang van unifi
catie, hetgeen aanpassing van Engelse methoden van rechtsvinding vereist120• 
In het House of Lords 121 ondervond de wijze van rechtsvinding zoals gepropa
geerd en toegepast door Lord Denning vooral bestrijding door Lord Salmon, 
die Dennings methode ontoelaatbaar achtte : 

, ,For a Court to construe a statule is one thing but to graft a provision on to it on the ground that 
the Court thinks it is reasonable to do so would bring the law into chaos and also introduce a like 
chaos into the business of international carriers and those who contract with them to carry goods 
by land from one country to another" 122 • 

Deze zware woorden komen weinig overtuigend over, wanneer men bedenkt 
dat het resultaat van Dennings methode gelijk is aan de inhoud van Salmons 
opinion; beiden beroepen zich op dezelfde gronden: justice and reason 123 . 

Naast andere CMR -beslssingen 124 heeft nadien vooral een uitspraak over de 
uitleg van art. 26 lid 2 Verdrag van Warschau de aandacht getrokken, waar
voor in Buchanan v. Babco de basis was gelegd. Anders dan het Hof kwam het 
Hogerhuis tot de beslissing dat onder "damage" eveneens gedeeltelijk verlies 
moest worden begrepen 125 . 

Deze beslissingen zijn vooral van belang wegens de uitvoerige (mede bui
tenlandse) rechtspraak- en doctrinevergelijkingen, alsmede wegens de voor 
het Engelse recht tot dusver niet toegelaten historische interpretatiemethode, 
dat wil zeggen voor de vraag onder welke omstandigheden men de "travaux 
préparatoires' mag of dient te raadplegen 126. 

1 19 .  (1977) 1 Lloyd's Rep. 238. 

120. (1977) 1 Lloyd's Rep. 242 (Roskill en Lawton) .  

121 . H . L .  25.7. 1977, ( 1978) 1 Lloyd's Rep. 1 19 .  

122.  (1978) 1 Lloyd's Rep.  128. 

123. Dat ontgaat Th. H. J. Dorrestein, NJB 1979, p .  184, kennelijk, wanneer hij Salmon tot 
schutsheer aanstelt van degenen die geen heil verwachten van autonome rechtsvinding. Het door 
Dorrestein als uitstekend gekwalificeerde vonnis van de Amsterdamse rechtbank over dezelfde 
rechtsvraag maar leid.end tot het tegenovergestelde resultaat , waarover nader hoofdstuk 5 § 3.3,  
heeft Salmon evenwel niet kunnen overtuigen: "Unfortunately I find my self quite unable to ac
cept the reasons upon which that judgment was based", p. 128. Uit de hierboven geciteerde beslis
sing blijkt voorts dat het voor het interpretatie-vraagstuk weinig of geen verschil maakt theore
tisch onderscheid te maken tussen een leemte (Denning) en een vage, obscure bepaling (Salmon). 

124. Bijvoorbeeld C.A. 16. 1 1 . 1976, (1977) 1 Lloyd's Rep. 346 (348-351 ) .  

125. C .A .  7 .6 .1979, (1980) 1 Lloyd's Rep. 149 (Denning dissenting!) ;  H .L .  20.5 . 1980, ( 1980) 2 
Lloyd's Rep. 295 (Fothergill v. Monarch Airlines Ltd), waarover D. Schoner, Air Law 1980, 
p .  174 e .v .  resp. Air Law 1981 , p. 40 e .v .  Vgl. R. H. Mankiewicz, Zeilschrift für Luft - und Wel
traurnrecht 1981 , p :  1 19 .  
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Uit deze voorbeelden blijkt dat de Engelse rechters wel degelijk rekenschap 
geven van de internationale functie die ze met andere rechters dienen uit te 
oefenen. Bij alle kritiek die vanuit zowel rechtstheoretisch als practisch ge
zichtspunt mogelijk is op de baanbrekende wijze waarop Denning de conti
nentale, teleologische interpretatiemethode in Engeland introduceert en toe
past, kan worden gesteld dat zijn,uitgang�punten moeten worden toegejuicht 
met het oog op de ontwikkeling van uniform recht127• De ontwikkeling toont 
genoegzaam aan dat er - hetgeen onderwerp van deze paragraaf is - hoopvol
le tekenen zijn dat de traditionele Engelse interpretatiemethoden en rechtsop
vattingen, welke als een voortdurende hindernis voor een gewenste ootwik
kling van uniform recht werden gezien, in staat zijn zich aan te passen aan en 
zich te richten op de doelstellingen van het uniforme recht. De Engelse rech
ters geven wel degelijk blijk open te staan voor opvattingen die in andere lan
den leven. 

"English courts are bound to bow to the winds of change and follow the same methods as the 
European Court for the interpretation of Community law. This will obviously be a very difficult 
and long lasting process requiring above all a change in the mentality of the English judiciary", 

schreef A .  Bremidas 128. Arresten als Buchanan v. Babco, Fothergill v. Mo
narch Air Lines en de reacties die ze hebben opgeroepen zijn illustratief voor 
dit mentale proces. Tekenen wijzen erop dat dit proces , zij het schoksgewijs 
zoals dat in het eenvormig recht altijd gaat, zich in gunstige zin weet door te 
zetten129. 

126. D. Schoner merkt hierover op, Air Law 1981, p. 43: "This is a big step forward for English 
courts; but it should also be most inspiring for foreign judges. As far as a foreigner is concerned, it 
is most impressive to see that the highest British court has discussed the opinion of foreign writers 
and judgments. It can only be hoped that foreign judges follow this example".  Zie ook EVR 1983, 
No 5, dat geheel gewijd is aan de rechtspraak van rechters uit verschillende landen over art. 26 lid 2 
Verdrag van Warschau. Des te betreurenswaardiger is dan ook dat dit hoogst belangwekkende 
arrest noch door de Adv .Gen. in zijn conclusie voorafgaande aan, noch door de HR in zijn arrest 
van 12.2. 1982, S&S 1982, 56; NJ 1982, 589 wordt vermeld. Dat een mogelijke oorzaak hiervan zou 
zijn gelegen in de omstandigheid dat een van de raadsheren die het arrest heeft meegewezen een 
"historische" rol t .a .v .  de uit te leggen bepaling heeft gespeeld, zoals Wachter in zijn noot oppert, 
is rechtens irrelevant en zou van misplaatste terughoudendheid getuigen. 

127. De door Denning voorgestane intentie werd positief begroet door M. Kerr, Modern Trends 
in commercial law, Modern law Review 1978, p. 17, 18; D .  Schoner, Air Law 1978, p. 224, 225 
alsmede hiervoor nt 125 ; D .  J .  Hili, (1977) 2 LMCLQ, p. 213; J. A. Jolowicz, in: New perspec
tives for a commun law for Europe, Leyden 1978, p. 250-253 ; M. J .  Bonell, Rev Unif, 1978, 11, 
p. 1 1-12, schrijver dezes, NJB 1979, p .  29, 30. Vóór Buchanan v .  Babco werden tekenen die in 
deze richting wezen gesignaleerd door o.a .  0. C. Giles, a .w. ,  p. 37; C.  M. Schmitthoff, Metho
den für Rechtsvergleichung, Frankfurt 1974, p. 52; H. Dölle/E. Wahl, a.w. , Art. 17 EKG, Rz 28. 
"Blanco" reageerde A. C.  Hardingham (1978) 1 LMCLQ, p .  450-459. Negatieve reacties kwa
men van de zijde van V. Sachs en C. Harlow, MLR 1979, p. 580, 581 ; evenzo Th. H. J .  Dorre
stein, NJB 1979, p. 181 e.v.  

128. A.  Bremidas, Methods of interpretation and Community Law; Amsterdam-New York-Ox
ford, 1978, p .  280. Vgl. J .  G. Sauveplanne, Codified and judge made law, Mededelingen der Ko
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam-Oxford-New York, 1982, 
p. 115 ,  1 16 .  

129. Vgl. W. Tetley, Maritime Cargo Claims, 1978, p. 39-45 ; K. R. Simmonds, The Hamburg 
Rules on the carriage by sea, Leyden-Boston 1978, p. 122� 123; R. Kottenhagen, NJB 1981 ,  
p .  277 e .v. ; High Court of Australia 12. 12. 1980, Rev Unif 1981 ,  1 ,  p. 186. 
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Concluderend kan worden gesteld dat uit de in deze paragraaf gegeven 
voorbeelden blijkt dat de rechter, zich bewust van zijn taak ten aanzien van 
uniform recht, niet alleen in staat maar ook bereid blijkt deze taak ten uitvoer 
te brengen. En juist waar bij het ontbreken van een gemeenschappelijk rech
terlijk college inschakeling van de nationale rechter als één der belangrijkste 
hindernissen voor de ontwikkeling van uniform recht wordt gezien, lijkt dit 
een niet onbelangrijke constatering met het oog op de verwezenlijking van de 
primaire doelstelling van de CMR. 

§ 6. Literatuur. 

Laten we thans in vogelvlucht nagaan hoe een aantal schrijvers, die zich met de 
CMR hebben beziggehouden, oordelen over het hierboven als autonoom aan
geduide karakter van het Verdrag met het oog op de uitleg ervan. 

a. Muth-Glöckner130 besteden nauwelijks aandacht aan de materie. Omdat 
het Verdrag huns inziens sterke gelijkenis met de Duitse KVO vertoont, moet 
KVO-recht worden toegepast telkens wanneer een leemte geconstateerd 
wordt131 . Over uitleg der Verdragsbepalingen zelf laten zij zich niet uit. Met 
deze stellingname verwerpen de schrijvers de opvatting van Vogt, die voor 
aanvullende werking wel plaats laat voor het algemene HGB-recht, maar ten 
principale het KVO-recht daarvoor verwerpt132• 

Typerend voor Precht/Endrigkeit 133 is dat deze schrijvers, voordat zij hun 
artikelsgewijze commentaar op het Verdrag beginnen , zich allereerst reken
schap geven van de hier aan de orde gestelde materie . De schrijvers erkennen 
het primaat van het Verdragsrecht boven het nationaal recht134. 

Evenals Precht/Endrigkeit spreekt ook Heuer135 zich uit over het vraagstuk 
inzake de reikwijdte van het Verdrag en de verhouding van CMR-recht tot 
nationale rechtsbronnen 136. Zijn betoog komt neer op de waarschuwing grote 
terughoudendheid te betrachten ten aanzien van de toepassing van nationaal 
recht. Dit laatste dient uitzondering te zijn .  Conform de doelstelling van het 
Verdrag dient het uit zichzelf te worden uitgelegd. Uit de verdere inhoud van 
zijn boek blijkt overigens dat hij zich vooral concentreert op opvattingen, die 

130. W. Muth-H. Glöckner, Leitfaden zur CMR, 5. überarbeitete Auflage, Berlin 1983. 

131 .  Nr 3. Opvallend is dat, mede door de autonome verdragsinterpretatie door het BGH, in de 
laatste druk de authentieke teksten van de CMR zijn opgenomen. 

132. W. Vogt, DVZ 1972, nr 99, p. 8: "Fragen, die in der CMR nicht geregelt sind, können nicht 
etwa unter entsprechender Heranziehung entsprechender Bestimmungen der KVO beantwortet 
werden. Denn die KVO ist eine nur und ausschliesslich für den innerdeutschen Güterfernverkehr 
geitende Sonderregelung, deren Anwendung aus den aufgezeigten rechtssystematischen Gründen 
auf den völlig gleichwertigen und selbständigen Regelung der CMR unterliegenden Beförder
ungsvertrag nicht möglich ist". Vgl. voor deze controverse nog Heuer, p. 35. 

133. G .  M. Precht/K. Endrigkeit, CMR-Handbuch, 3. Auflage, Hamburg 1972. 

134. P. 41-44. 

135. K. Heuer, Die Haftung des Frachtführers nach der CMR, Hamburg 1975. 

136. P. 24-27; p .  33-37. 
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in de Duitse doctrine en jurisprudentie naar .voren gekomen zijn. 
Als rijpe vrucht van Duitse bodem geldt het werk van Helm 137 . Deze auteur 

is een overtuigd voorstander van autonome verdragsinterpretatie. Schrijvend 
over de verhouding tussen nationaal en Verdragsrecht stelt hij : 

"Als Internationales Einheitsrecht hat die CMR die Aufgabe, zur Rechtsangleichung beizutra
gen. Sie kann diese Aufgabe am besten erfüllen, wenn sie von den Gerichten der beteiligten Staat
en möglichst einheitlich interpretiert und ergänzt wird. Soweit irgend möglich, sollte die CMR 
daher aus sich heraus ohne Rückgriff auf nationales Recht interpretiert und durch Analogie er
gänzt werden"138• 

De invloed van Kropholler is hieraan niet vreemd139. Schrijver betrekt in zijn 
beschouwingen op ruime schaal (buitenlandse) rechtspraak en doctrine. 

Een sterk casuïstische behandeling van de CMR treft men aan bij Groth140. 
Als vervolg op eerdere rechtspraakcommentaren geeft hij in zijn boek van een 
aantal beslissingen van rechters uit verschillende landen summiere samenvat
tingen, hetgeen van belang is voor rechtspraakvergelijking141 • Zijn opvatting 
over de uitleg van het Verdrag is enigszins ambivalent. Lijkt hij enerzijds zon
der moeite te aanvaarden dat het Verdrag wordt uitgelegd aan de hand van 
nationaal recht142 en koestert hij bedenkingen tegen de historische, systemati
sche en teleologische interpretatiemethoden 143 , anderzijds acht hij het onjuist 
om volledig op het nationale recht terug te vallen144. Hoewel hij de teleologi
sche methode ongeschikt acht voor de uitleg van eenvormig recht145, bedient 
hij zich juist van deze methode om in een bepaald geval een leemte in het Ver
drag te vullen146. Hoewel hij de voorkeur uitspreekt voor de grammaticale in
terpretatiemethode, noemt hij de Engelse uitspraak Buchanan v. Babco leer
rijk en verlaat hij tevens zijn standpunt wanneer daardoor de internationale 
rechtseenheid in het gedrang komt147. 

137. J. G. Helm, Frachtrecht, Güterbeförderung über die Strasse (Sondernausgabe Handelsge
setzbuch Grosskommentar, 3. Auflage, Band 5),  Berlijn-New York 1979, aangekondigd door 
schrijver dezes, NJB 1979, p. 890. 

138. Art. 1 CMR, Anm. 4. 

139. Vgl. Art. 1 CMR, Anm. 1. Geen koe zo bont of er zit een vlekje aan. Een vlekje is geconsta
teerd door Kropholler, p. 312 nt 23: voor de mate van de door de vervoerder aan te wenden zorg 
zou Helm te veel op nationaal recht steunen. Ondanks deze kritiek op zijn in 1966 verschenen 
dissertatie Haftung für Schäden an Frachtgütern, handhaaft Helm zijn opvatting in zijn nieuwste 
werk, Art. 17 CMR, Anm. 5, waarover nader hoofdstuk 4, § 2 .  

140.  G. Groth, Übersicht über die internationale Rechtsprechung zur CMR, Karlsruhe 1981 . 

141. Vgl. RIW/AWD 1977, p. 265 e .v . ;  VersR 1983, p. 1 104 e.v. 

142. P .  36. 

143. P. 44. 

144. P. 13,  14; vgl. ook p. 46, waar hij zich tegen de opvatting van Dorrestein keert. 

145. P. 46. 

146. P. 75. 

147. P. 72 resp. p. 88. 
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b .  Op verschillende plaatsen in zijn "Note Explicatieve sur la CMR" waar
schuwt Loewe148 voor vernationalisering van het Verdrag. De voorkeur voor 
nationalisme die in de rechtspraak naar voren komt is zijns inziens debet aan 
de sterk divergerende uitleg van sommige Verdragsbepalingen. Verdragsbe
grippen opmeten met de maatstok van het nationale recht doet geen recht aan 
het belangrijkste doel van het Verdrag149• 

c. In haar Zwitserse dissertatie over de CMR gaat Nickel-Lanz150 in het ge
heel niet in op de hier aan de orde gestelde problematiek van rechtsvinding. 

· De schrijfster ruimt in haar beschouwingen weliswaar plaats in voor enige bui
tenlandse literaturen jurisprudentie, ten aanzien waarvan zij in de laatste zin 
van haar boek de hoop uitspreekt dat de Zwitserse magistraten er bij even
tueel te nemen beslissingen kennis van zullen nemen 151 , maar daar blijft het 
bij . 

In twee nagenoeg gelijktijdige Zwitserse publicaties welke ten dele aan de 
CMR zijn gewijd komt de vraag naar de aard van het Verdrag en de implicaties 
voor de uitleg ervan evenmin op bevredigende wijze aan de orde. Aisslinger152 
volstaat met de stelling dat voor wat betreft het kernstuk van het Verdrag ( artt. 
17-29) het nationale recht geen toepassing dient te vinden en dat het voor het 
overige slechts een secundaire functie vervult153 . Het betoog is verder sterk op 
het Zwitserse recht toegesneden. Edis 154 dringt in zijn rechtsvergelijkend on
derzoek sterk aan op verdergaande harmonisering en unificatie van bepaalde 
onderdelen van het goederenvervoer "over de weg, die nu in de CMR en in de 
door hem bestudeerde nationale regelingen verschillend zijn geregeld . 

d. In het (kort) commentaar van de hand van Constanzo155 over het Verdrag 
wordt van het vraagstuk, waarvoor in dit hoofdstuk de aandacht gevraagd 
wordt, niet gerept . 

e. In zijn bijdrage voor het Hague-Zagreb Colloquium in 1976 concludeerde 
Filipovic156 dat Joegoslavische rechters in het algemeen blijk geven te streven 

148. R. Loewe, Note Explicative sur la CMR, Genève 1975, EVR 1976, p. 3 1 1  e .v .  

149.  Vgl. nrs 16, 38,  39, 42, 153. 

150. M .  C.  Nickel-Lanz, La convention relative au cantrat de transport international de mar
chandises par route (CMR) , Hambourg 1976. 

151 . Nr 223 . 

152. Chr. Aisslinger, Die Haftung des Strassenfrachtführers und die Frachtführerhaftpflichtver
sicherung, Zürich 1975. 

153. P .  61, 62. 

154. A.  Edis, Die Haftung des Frachtführers nach schweizerischem Obligationen und türkischem 
Handelsrecht ,  Bern-Frankfurt 1975. 

155. E. Constanzo, IJ contratto di trasporto internazianale nella CMR, Milaan 1971 .  

156. V. Filipovic, Some Yugoslav court decisions on  carriage of  goods by  road, Hague-Zagreb 
Essays 2, Alphen aan den Rijn 1978, p. 57-65. 
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naar een uitleg van het Verdrag welke tot internationale unificatie kan bijdra
gen. 

f. In Frankrijk verscheen een commentaar op de CMR van de hand van Ro
dière157. In een voorwoord wijst deze invloedrijke auteur op het belang en het 
gezag van buitenlandse rechtspraak. 

"L'esprit comparatif gagne Ie monde judiciaire et un précédent étranger doit avoir autant d'in
fluence sur Ie juge français que tel ou tel précédent français. Si nous n'en sommes pas encore 
exactement là, si la jurisprudence française a plus d'autorité en fait devant nos tribunaux que la 
jurisprudence étrangère, c'est par un reste de eet esprit nationaliste qui a envahi Ie Monde avec la 
codification napoléonniene. Cet état d'esprit est en voie de régression."  

Deze beginselverklaring brengt mee dat hij veel buitenlandse rechtspraak ver
meldt. Aan het slot van zijn studie plaatst de schrijver een aantal opmerkingen 
over de interpretatie van het Verdrag. Verder dan het algemeen adagium , ,het 
juiste midden" (niet te eng, maar vooral niet te ruim) te poneren komt hij niet. 
Wél bindt hij nogmaals de Franse rechters het gezag van buitenlandse recht
spraak op het hart , daarmee hun internationale taak onderstrepend. 

Voorts wordt (jaarlijks) als onderdeel van Lamy Transport een systemati
sche uiteenzetting van de CMR met vermelding van nagenoeg uitsluitend 
Franse rechtspraak gepubliceerd 158. 

g. In België heeft als eerste Libouton de literatuur verrijkt met een drietal 
CMR-rechtspraakverzamelingen159. De korte analyses van de Belgische, Ne
derlandse en Franse rechterlijke beslissingen zijn van groot belang omdat ze 
de rechters over en weer in staat stellen zich te oriënteren omtrent de uitleg 
van het Verdrag. Hoewel de schrijver ons in het algemeen zijn oordeel over de 
uitspraken niet onthoudt, geeft hij geen visie op het interpretatie-vraagstuk als 
zodanig; met name wordt niet duidelijk hoe hij tegenover de autonomie van 
het Verdrag staat160. 

Dit laatste geldt in nog sterkere mate voor Wijffels 161 in zijn bijdrage voor 
een CMR-studiebijeenkomst. In navolging van Rodière roept hij de rechters 
op zich bewust te zijn van hun gemeenschappelijke taak ten aanzien van de 
uitleg van de CMR. Hij constateert, zij het voornamelijk op feitelijke gron
den, een divergerende rechtspraak, maar biedt tegen dit euvel geen medicijn .  

157. R. Rodière, La  CMR, BT 1974, p .  182-185; 206-208; 230-232; 242-244; 266-269; 278-280; 
290-293; 314-316; 326-328; 338-341 ;  350-353; 362-364. 

158. Lamy Transport, Tome I, "Route", onder redactie van P. Brunat, Paris 1984. 

159. J. Libouton, Les transports routiers internationaux; overzicht 1965-1971 ,  JdT 1972, p.  381-
386, p .  397-405; EVR 1973, p .  1-90. Overzicht 1972-1973 JdT 1974, p. 505-515 ;  p .  528-531 .  Over
zicht 1974-1980, JdT 1982, p. 693-704; p. 713-725; p. 733-738. 

160. Zo stemt hij bijvoorbeeld in JdT 1982, p. 714 in met het hierboven vermelde arrest van het 
BGH d.d.  28 .2 . 1975, NJW 1975, p. 1597 waarin toepassing van het nationale recht voor de uitleg 
van art. 17 lid 2 CMR van de hand werd gewezen ,  maar tegelijkertijd keurt hij de gelijkschakeling 
van de Verdragsbepaling met het Nederlandse begrip overmacht door het Haagse Hof d.d. 
22. 1 . 1974, S&S 1975, 90 niet af. 

161 . R. Wijffels, Legal interpretations of CMR: the continental viewpoint, EVR 1976, p. 208-
230. 
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Op deze wijze wekt een dergelijke publicatie - mede door de gekozen opzet 
eerder moedeloosheid in de hand, dan dat het oproept tot positieve bezinning 
op de taak welke rechters gezamenlijk hebben uit te voeren 162. 

Een door Ponet systematisch opgezette rechtspraakverzameling die in grote 
lijnen hetzelfde rechtsgebied bestrijkt als Libouton verscheen in 1980163 , ter
wijl De Vos hetzelfde deed in 1981164. Gelet op de opzet van deze publikaties 
(het louter, al of niet geparafraseerd, vermelden van de belangrijkste overwe
gingen uit de rechterlijke beslissingen) verbaast het niet dat de schrijvers van 
de in dit hoofdstuk aan de orde gestelde materie niet reppen. 

Dit laatste kan niet gezegd worden van het (voorlopig?) laatst verschenen 
werk in België van de hand van Putzeys165. Deze schrijver huldigt de opvatting 
dat de CMR aan de hand van nationale rechtsbeginselen dient te worden uitge
legd; het nationale recht wordt daartoe aangewezen door het ipr-mechanisme 
leidend tot de toepassing van de lex contractus166. Deze stellingname verhin
dert hem echter niet voor de vraag hoe art. 17 lid 2 CMR moet worden uitge
legd met blijkbare instemming een uitvoerig citaat van Loewe te geven, waarin 
autonome interpretatie wordt voorgestaan 167 .  

In het Handboek van Belgisch Handelsrecht168 wordt slechts één opmerking 
gemaakt over de hier aan de orde gestelde problematiek: lacunes dienen door 
het nationale recht, daartoe aangewezen door het ipr, te worden gevuld. 

h. In Engeland verschenen een aantal case-studies naar aanleiding van door 
de Engelse rechter gewezen uitspraken169. In deze studies geven de schrijvers 
blijk van grote belangstelling voor continentale opvattingen over de 
CMR. Op het punt dat ons hier bezig houdt is echter uit de betreffende publi
caties niet met zekerheid te destilleren hoe hun zienswijze is . 

162. Vgl. Adv.-Gen. Franx aan het slot van zijn conclusie voorafgaand aan HR 18.5 . 1 979, S & S 
1979, 73; NJ 1980, 574 naar aanleiding van W. E. Haak, WPNR (1977) 5402, p. 525. 

163. F. Ponet, De overeenkomst van internationaal wegvervoer (CMR), Antwerpen 1980. Be
sproken door Th. H. J. Dorrestein ,  RM Themis 1982, p.  51 e .v .  

164.  J .  de Vos, Internationaal goederenvervoer over land en zee, deel V: Verdrag betreffende de 
Overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), Gent 1981 .  
Zie ook nog de summiere overzichten door Y.  Merchiers, TPR 1979, p .  1 15-121 ; TPR 1982, 
p.  790-800. 

165 .  J. Putzeys, Le contract de transport routier de marchandises, Bruxelles 1981 .  Aangekondigd 
door P. P. Vreede, NJB 1983, p. 352. 

166. Nr 256. Vgl. ook "Notions et sources", p. 1 1 .  Des te merkwaardigeris zijn verwijt van natio
nalisme aan het Parijse Hof ten aanzien van de uitleg van een arbitrage-clausule waarin toepasse
lijkheid van Zweeds recht werd bedongen , nr 1 1 10. Vgl. daarover hoofdstuk 7, § 4. In zijn bijdra
ge in Etudes offertes à René Rodière , Paris 1981 ,  p. 473-479, hekelt hij de Belgische rechtspraak 
die jurisdictie-clausules, waarin naar buitenlandse rechters wordt verwezen, nietig verklaart. 

167. Nr 742. 

168. L. Frédericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, Brussel 1980. 

169. "Commentaren van·D.  J. Hili, A: C.  · Hardingham en·D.  Glass zullen·in de volgende hoofd
stukken aan de orde worden gesteld. 
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Verheugend is dat - mede tegen de achtergrond van de CMR-rechtspraak 
in Engeland? - de belangstelling voor de CMR geleid heeft tot publicaties van 
Donald170, Clarke 171 , Ridley172 en Hill/Messent173 . Eerstgenoemde auteur 
geeft een op de praktijk gericht niet-juridisch, summier commentaar over een 
aantal onderwerpen welke door het Verdrag worden geregeld174. Uitvoeriger 
is Clarke. Voorafgaand aan de beschrijving van de vervoerovereenkomst zet 
hij aan de hand van de uitspraak Buchanan v. Bahco uiteen welke redenerin
gen bij de uitleg van de CMR zoal opgeld hebben gedaan 175 . Zijn conclusie, in 
navolging van het Hogerhuis, is dat in een dergelijk geval het gemene recht 
van toepassing is en niet de door Denning aanbevolen methode. In een korte 
samenvatting van de uitspraken Buchanan v. Babco en Fothergill v. Monarch 
Air Lines geeft hij de volgende leidraad: in de eerste plaats dient men zich te 
richten op de bewoordingen van de Engelsetekst van de CMR; blijken deze 
onduidelijk te zijn dan komen als hulpbronnen vervolgens in aanmerking: 
a. de Franse tekst, b. de teleologische methode en c. de historische metho
de176. 

i .  Uit de uit Scandinavië afkomstige bijdragen van Sevon 177 over een aantal in 
Denemarken gewezen rechterlijke uitspraken en van Wetter178 over de CMR
verjaringsregeling valt een bepaalde visie op de uitleg van het Verdrag niet te 
destilleren. 

j .  Dat laatste kan geenszins van Dorrestein179 worden gezegd. Voordat deze 
schrijver zijn zienswijze omtrent de interpretatie van het Verdrag ontvouwt, 
maakt hij een aantal opmerkingen over de verhouding van het nationale recht 

170. A. E. Donald, The CMR, London 1981 .  

171 .  M.  Clarke, International carriage of  goods by  road, London 1982. 

172. J. Ridley, The Jaw of the Carriage ofGoods by Land, Sea & Air, sixth edition, London 1982, 
p.  57-68. Hierin wordt slechts een enkele regel van de CMR weergegeven. 

173. D .  J. Hili/A. D .  Messen!, CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by 
Road, London 1984. Met dit boek, waarvan de uitgave reeds in 1979 was aangekondigd (1979) 2 
LMCLQ, XV: Obituary D. J. Hili), kon geen rekening meer worden gehouden. Uit de drukproef 
van de registers is me gebleken dat Hili veel buitenlandse rechtspraak in zijn nagelaten werk heeft 
betrokken. Ook diens Freight Forwarding, London 1972, leverde al eerder een bewijs van zijn 
belangstelling voor continentale rechtsopvattingen. 

174. Zo worden bijvoorbeeld de centrale artikelen 17 en 18 CMR niet behandeld. Dergelijke 
niet-juridische handleidingen voor de praktijk zijn ook elders verschenen: CMR-Commentaires; 
FNTR-AFTRI, Paris 1975; Syllabus De CMR, Instituut voorwegtransportrecht,  Brussel 1982. 

175. Nrs 3-5 . 

176. Nr 7. 

177. L. Sevon, The CMR-Convention and its application by Scandinavian courts, Jur Unif 1971 ,  
p .  293 e.v. 

178. J .  Wetter, The time bar regulations in the CMRcConvention, (1979) 4 LMCLQ 504 e.v. , 
waarover nader hoofdstuk 8. 

179. Th. H. J .  Dorrestein, Recht van het internationale wegvervoer, Zwolle 1977. 

38 



ten opzichte van de CMR. Voor niet (volledig) geregelde onderwerpen geldt 
het nationale recht, evenals voor in het Verdrag voorkomende niet gedefi
niëerde begrippen .  Vervolgens breidt hij deze stelling uit tot een algemeen 
verbod op zoek te gaan naar "supra-nationale" regels 180. Deze richtlijn 
schrijft Dorrestein ook voor waar het de interpretatie van de CMR zelf be
treft 181 . De gevolgen van een dergelijke opvatting over uniform recht zijn on
der meer dat ten aanzien van elke vervoerovereenkomst zal moeten worden 
vastgesteld welk nationaal rechtssysteem van toepassing is. Een andere impli
catie van deze zienswijze is dat deze schrijver geen of nauwelijks gezag en 
dienovereenkomstig plaats toekent aan opvattingen van buitenlandse rechters 
en schrijvers. Kortom: de schrijver heeft het niet zo op uniformiteit begrepen. 
De schrijver tracht zijn stellingname, die aan de aard en strekking van het Ver
drag voorbijgaat , met practische argumenten te verdedigen 182. 

Het zal duidelijk zijn dat Dorresteins conceptie over eenvormig recht niet 
strookt met datgene wat in de hier voorgaande paragrafen over de aard van het 
verdragenrecht en de taak van de rechter ten aanzien van de ontwikkeling van 
uniform recht werd gesteld. 

In het boek van Korthals Altes/Wiarda 183 wordt eveneens aandacht aan het 
in dit hoofdstuk behandelde vraagstuk besteed. Op een aantal plaatsen en in 
verschillende bewoordingen onderstrepen de auteurs het belang van eenvor
mige uitleg, waarbij ze op grond van de diversiteit in de rechtspraak tegelijker
tijd niet nalaten te waarschuwen de verwachtingen ten aanzien van de haal
baarheid van uniform recht niet al te hoog te spannen 184. 

De uiterst summiere behandeling van de CMR in het vierde deel van het 
standaardwerk van Dorhout Mees laat kennelijk een visie op het onderhavige 
vraagstuk niet toe 185 .  

180. N r  89. 

181 .  Nr 91 .  

182 . Naast de  desbetreffende passages in  zijn boek (nrs 86-93) vergelijke men NJB 1979, p .  181  
e .v. , met naschrift schrijver dezes, p .  184. Dorresteins bewijsvoering voor zijn zienswijze is niet 
volledig consistent, waardoor zijn argumenten aan zeggingskracht inboeten. Zo acht hij het ener
zijds, met het oog op de diversiteit in de rechtspraak, verheugend dat niet alle rechterlijke beslis
singen gepubliceerd en bereikbaar zijn (NJB p. 181) ,  anderzijds voert hij het niet bereikbaar zijn 
van rechtspraak als een van de belangrijkste gronden aan waarom geen uniformiteit kan worden 
nagestreefd (boek, nrs 89, 91) .  Dit laatste argument geldt vervolgens weer niet voor een enkel 
rechtspraak-overzicht ; wat de rechter daar dan mee mag/moet doen blijft een open vraag. Ener
zijds dient een rechter - uitzonderingen daargelaten - zich aan uitspraken van buitenlandse col
lega's niet te storen (boek, nr 91 ,  NJB p. 181) ,  terwijl dit laatste weer niet de vruchten van Neder
landse bodem geldt, want die worden in het buitenland met smaak gegeten (boek, nr 91) .  Eenzelf
de tweeslachtigheid demonstreert Dorrestein in RM Themis 1982, p. · 51 e.v .  Over de opvattingen 
van Dorrestein verder P. L. Wery, RM Themis 1984, p. 305. 

183. A. Korthals Altes/J . J. Wiarda, Vervoerrecht, Deventer 1980. Besproken door P. L. We
ry, RM Themis 1984, p. 301 e.v. 

184. Bijvoorbeeld op p. 4, 77, 94; voor de CMR, vgl. p .  136, 149. De in nt 178 op laatstgenoemde 
pagina weergegeven constatering van Helm over de "Flucht in das deutsche Recht" is te somber. 
De door Helm in Frachtrecht, Art. 1 CMR, Anm. 4 aangevoerde rechtspraak van het BGH is , 
zoals Helm zelf ook enkele regels verder constateert, door andere rechtspraak achterhaald. Zie 
ook § 5 hiervoor. De door Korthals Altes en Wiarda aangehaalde passage is wellicht mede toe te 
schrijven aan het feit dat het daar een materie betreft welke het BGH en Helm inhoudelijk ver
deeld houdt; hierover nader hoofdstuk 4, § 2 .  
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Na deze rondgang kan concluderend worden gesteld dat niet alle auteurs , die 
zich in de CMR hebben verdiept, de materie , die in dit hoofdstuk voorwerp 
van onderzoek is, expliciet aan de orde stellen. De schrijvers die wel op de 
aard van het Verdrag ingaan verbinden hieraan rechtstreekse gevolgen voor 
de uitleg ervan. Bij het merendeel van deze schrijvers is de invloed van litera
tuur over uniform recht in zijn algemeenheid merkbaar. Een bepaalde, anders 
dan een vrij algemene, opvatting over de wijze waarop autonome rechtsvin
ding dient te worden geconcretiseerd treft men in de CMR-literatuur nauwe
lijks aan. Het is juist dit punt waarop de rechtswetenschap zich terwille van de 
voor de praktijk noodzakelijke rechtszekerheid dient toe te leggen. De weten
schap zal zich dim ook veel moeite dienen te blijven getroosten deze concreti
sering te bewerkstelligen teneinde een harmonieuze ontwikkeling van het ver
dragenrecht, waaronder de CMR, te bevorderen. 

185:--T. J .  Dorhout Mees, Nederlandse handels- en faillissementsrecht, 1V, Vervoer, zevende 
druk, bewerkt door A. C. van Empel, Arnhem 1980, nrs 8.83-8.89a. 
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Hoofdstuk 2 

Toepasselij kheid van het Verdrag. 

§ 1 .  Inleiding . 

"lt is extremely difficult to deter
mine exactly the !ega! regime 

governing the activities surrounding 
the actual transport of the goods 

from one point to another" 1 • 

Onder de paraplu van de titel van dit hoofdstuk kunnen onderwerpen van ver
schillende aard worden gerangschikt. De belangrijkste taak die het Verdrag 
zich ten doel stelt is de aansprakelijkheid van de vervoerder op eenvormige 
wijze te regelen . Maar op de vraag wat onder het begrip vervoerder moet wor
den verstaan blijft het Verdrag het antwoord schuldig2. Men staat hier voor de 
taak de inhoud vast te stellen van het begrip vervoerovereenkomst, zijnde de 
belangrijkste in art . 1 genoemde voorwaarde voor de toepasselijkheid van het 
Verdrag; zulks ter afbakening van aan de vervoerovereenkomst verwante 
overeenkomsten (§ 4 .2) .  Deze afbakeningsproblematiek treft men over de ge
hele linie van het vervoerrecht in alle landen aan. In hoever de CMR daarbij in 
het geding is wordt onderzocht in § 4. Meer duidelijkheid kan in dit opzicht 
worden verkregen door aan die overeenkomsten aandacht te schenken die tot 
het vervoerrecht in ruime zin worden gerekend en daarbij na te gaan in welk 
opzicht deze overeenkomsten van de vervoerovereenkomst afwijken . Als zo
danig komen aan de orde de expeditie-overeenkomst (§ 4 .3) ,  de overeen
komst van transportonderneming (§ 4.4),  de terbeschikkingstellingsovereen
komst (§ 4 .5) ,  de truck-overeenkomst (§ 4 .6) en overige contracten (§ 4. 7) . 

Vervolgens blijkt het Verdrag rekening te houden met verschillende typen 
van vervoer. Naast de generale regeling voor de vervoerder geeft de CMR een 
specifieke regeling voor het stapelvervoer (art. 2) , het ondervervoer (art. 3) en 
het opvolgend vervoer (artt . 34-40) . Hoewel het Verdrag de regeling voor het 
stapelvervoer onder het hoofdstuk "Toepasselijkheid" rangschikt, acht ik 
het , gelet op de samenhang met de overige typen van vervoer, systematisch 
gerechtvaardigd deze in een afzonderlijk hoofdstuk 3 te behandelen. 

Belangrijk voor verdragenrecht , derhalve ook voor de CMR, is de vraag of 
de toepasselijkheid van het eenvormig recht afhankelijk is van nationaal recht . 

1 .  1. Ramberg, Les auxiliares de transport dans les pays du marché commun, Rouen 1977, Syn
thesis Report, p. 3. 

2. Uit rapporten en verslagen van de onderhandelingen blijkt dat van meet af aan de bedoeling 
heeft voorgezeten het Verdrag met definities te laten aanvangen. Onder vervoerder werd ver
staan: "Carrier refers to the person undertaking to effect transport by means of a vehicle ofwhich 
he is the owner, operator or charterer". (Rapport Smal! Committee , TRANS/WP9/22 , 21 decem
ber 1953, Appendix, p. 1 ) .  In een commentaar op de definitie in een eerder verschenen rapport op 
het ongewenste verband tussen de persoon van de vervoerder en het door hem gebezigde voertuig 
werd gewezen. (E/ECE/TRANS/SCI/79,  1 mei 1950, p. 3). Uiteindelijk zijn de definities zonder 
opgaaf van redenen uit het concept vervallen (TRANS/WP9/32, 10 mei 1952, annex 1 ,  p. 2) . Een 
verklaring van het achterwege blijven van o.a. de definitie van de vervoerder kan in de omstandig
heid dat Unidroit op zich had genomen een aparte regeling te treffen voor de expediteur worden 
gevonden (vgl. TRANS/WP9/22, p. 2) . Vgl. § 4.2 hierna. 
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Wegens het belang van deze vraag wordt een algemene beschouwing gegeven 
over de functie van de reikwijdteregel, zoals die ook in art. 1 CMR voorkomt 
(§ 2) . 

Behalve van het begrip vervoerovereenkomst is de toepasselijkheid van het 
Verdrag afhankelijk gesteld van een aantal eveneens in art. 1 genoemde voor
waarden van verschillende aard. In dit verband wordt nader ingegaan op ele
menten, waarvan een aantal afzonderlijk door de leden 2-5 worden bepaald, 
als a .  de overeenkomst onder bezwarende titel; b .  het vereiste dat de plaats 
van inontvangstneming en aflevering der goederen in twee verschillende lan
den zijn gelegen; c. het voertuig en d. de goederen. Verder wordt ingegaan op 
een aantal bijzondere gevallen van vervoer waarop het Verdrag niet van toe
passing is (e) alsmede op de aan de Verdragslanden geboden mogelijkheid de 
werkingssfeer van de CMR onderling te beperken (f) . Genoemde voorwaar
den worden in § 3 behandeld .  

§ 2 .  De functie van de reikwijdteregeL 

Het Verdrag bepaalt in art. 1 lid 1 zijn eigen actieradius3. Deze bepaling moet 
tegen de achtergrond van hetgeen in het eerste hoofdstuk over doelstelling en 
aard van het Verdrag is opgemerkt worden gezien. Deze bepaling wil voorko
men dat de toepasselijkheid van het Verdrag van enige conflictenregel van in
ternationaal privaatrecht afhankelijk zou worden gesteld4. Het ontbreken van 
een dergelijke reikwijdteregel zou de toepasselijkheid van het Verdrag aan de 
per (Verdrags)land onderling afwijkende en onzekere conflictenregels , wier 
functie het is een bepaalde rechtsbron aan te wijzen, bloot stellen5 .  Een van de 
belangrijkste doelstellingen van het Verdrag is uniformiteit ten aanzien van 
een bepaalde internationale rechtsbetrekking tot stand te brengen. Een voor 
de vervoerder uniform en dwingend aansprakelijkheidsstatuut te creëren zon
der een daaraan voorafgaande reikwijdteregel op te stellen, zou de belangrijk
ste doelstelling van het Verdrag onvoldoende waarborgen. De onderhavige 
reikwijdteregel kan derhalve in het kader van de internationale vervoerover
eenkomst van goederen over de weg als een rechtszekerheid bevorderende 
factor worden beschouwd6. Bij het ontbreken van een dergelijke bepaling zou 
men bijvoorbeeld in Nederland met betrekking tot de overeenkomst van inter-

3. Het vanuit volkenrechtelijk oogpunt interessante vraagstuk op welke wijze de tot de CMR 
toegetreden landen het Verdrag in hun rechtssfeer hebben geïncorporeerd, moge ik hier laten 
rusten; vgl. OLG Düsseldorf, 27.3. 1980, VersR 1980, p. 826 alsmede L. Erades, RM Themis 
1982, p. 56. 

4. E. von Caemmerer, Rechtsvereinheitlichung und Internationales Privatrecht, Probleme des 
Europaïschen Rechts, (Festschrift Hallstein), Frankfurt am Main 1966, p. 75, p .  78. 

5. Zo hebben de Hague Rul es voor onvoldoende afbakening gezorgd hetgeen de toepassing ervan 
onzeker heeft gemaakt. Het gevolg hiervan is een overvloedige ipr-rechtspraak en -literatuur. Een 
enkele verwijzing: W. E. Haak, Het internationaal privaatrecht en boek 8, Scheepsraad, Zwolle 
1973, p. 29 e .v . ,  en de daar aangehaalde literatuur; dezelfde, NJB 1982, p. 717 e.v. ; Krop holler, 
p. 187; J. Putzeys, Le nationalisme dans Ie droit international, Etudes offertes à René Rodière. 
Paris 1981 , p. 473. 

6. Vgl. Heuer, p. 27. 
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nationaal wegvervoer op het recht van het land van lading 7, in de Bondsrepu
bliek Duitsland op het recht van de plaats van uitvoering en in Frankrijk op het 
recht van de plaats van het sluiten van de overeenkomst zijn aangewezen8 . 
Naast deze regels die verschillende aanknopingspunten hanteren en overigens 
geenszins als hard and fast rules kunnen worden beschouwd, bestaat een 
waaier van andere specifieke verwijzingsregels9. Zowel Van Rooy als Rodière 
wijzen er op dat bovengenoemde regels de voorkeur verdienen, maar tevens 
dat zekerheid er in het minst niet op kan worden gebouwd. Na een aantal ver
schillende aanknopingspunten te hebben opgesomd stelt Rodière: 

"No one of these a priori systems is satisfactory. A certain predominanee of a particular connec
ting factor can be picked out in the one or the other !ega! system" 10 •  

Tot welk onzeker en voor de praktijk onhoudbaar resultaat Van Rooy komt 
laat hij in zijn conclusie zien: 

"No fixed choice of law rule for the international carrigage by road contract being detectable in 
Dutch private international law at present, preferenee should be given to application of the law of 
the country of loading, except in situations where the circumstances of the individual case point to 
the law of another country" H .  

Uit bovenstaande blijkt de ontoereikendheid van verwijzingsregels. Het op
nemen van een reikwijdteregel als neergelegd in bijvoorbeeld art. 1 CMR is 
derhalve onontbeerlijk .  Een dergelijke bepaling vervangt de functie van de 
conflictenregel teneinde van meet af aan zekerheid over de toepasselijkheid 
van het Verdragsrecht te verkrijgen 12 .  Naast de functie dat deze regel recht
streeks aangeeft welke internationale rechtsbetrekkingen door het Verdrag 
worden bestreken, schermt zij tegelijkertijd het Verdragsrecht af van natio
naal recht inclusief het internationaal privaatrecht13 .  

7.  R .  van Rooy, Private international law aspects of road transport, Hague Zagreb Essays, 2 ,  
p .  85. Zie ook diens uiteenzettingen op p.  7 1  e.v. e n  p.  8 1  en de daar aangehaalde literatuur voor 
de vraag op welke wijze allerlei ipr-leerstukken toepassing van eenvormig recht onzeker kunnen 
maken. 

8 .  R. Rodière, International encyclopedia of comparative law, Law of transport, chapter 1, p .  5 .  

9 .  Hetgeen i n  de praktijk veelal zal leiden tot toepassing van d e  lex fori, vgl. E .von Caemmerer, 
a .w. ,  p. 83. 

10. A.w. ,  p .  5 .  

1 1 .  A.w. , p .  85 . 

12.  E. von Caemmerer, a .w. ,  p. 78: "Die Kollisionsrechtliche Frage stellt sich gar nicht mehr"; 
Kropholler, p .  190: "Sie gehen den allgemeinen Kollisionsnormen vor"; J. Reithmann, Interna
tionales Vertragsrecht, Köln 1980, p. 365, sub 426, 427. 
Vgl. ook Rb Rotterdam 27.4 . 1971 ,  S&S 1971 ,  73 ; NJ 1972, 482; Tr comm. Paris 7 . 1 1 . 1973 BT 
1973, p. 514. Anders OLG Düsseldorf 18. 1 1 . 1971 ,  VersR 1973, p. 177, waarover kritisch J. Kro
pholler, AWD 1973, p. 401 ,  die vanuit rechtspolitiek oogpunt op de voor- en nadelen van de 
CMR-scope wijst. 

13. Krop holler, p .  191, duidt deze regel aan als "Internationalitätsbestimmende oder Kollisions
rechtliche Abgrenzungsnorm"; vgl. ook Von Caemmerer, a.w . ,  p. 82. Groth, p. 13,  spreekt in 
navolging van Kegel over "selbständige Kollisionsnorm". 
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Naast de noodzaak en functie valt te wijzen op de pretentie van de reikwijd
teregel van art. 1 CMR. Anders dan bij de meeste andere transportverdragen 
behoeft één van de twee (afzend- of bestemmings-)plaatsen niet in een Ver
dragsland te liggen. De regel bezit derhalve een zeker expansief karakter. 
Door in ieder geval als facultatieve voorwaarde voor de toepasselijkheid van 
het Verdag twee aanknopingspunten te bieden lijkt de keuze van de opstellers , 
hoezeer ook anticiperend op ratificatie door een groot aantal landen, gerecht
vaardigd14. De door de Verdragsopstellers gemaakte keus doet overigens wel 
de vraag rijzen of de gekozen oplossing niet ten koste van de in de preambule 
uitgedrukte wens naar eenvormigheid gaat15 .  Hoe immers zal de rechter van 
een niet-Verdragsland tegen deze reikwijdte-bepaling aankijken? Deze vraag 
is geenszins denkbeeldig omdat het Verdrag de eiser ruimte biedt ook gerech
ten van niet�Verdragslanden te adiëren 16. Zo zal een dergelijke rechter in het 
geval hem een geschil inzake een overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg wordt voorgelegd, na zich bevoegd te hebben verklaard, 
allereerst moeten beslissen of het Verdrag al dan niet toepasselijk is. Het ver
schil tussen zijn positie en die van zijn collega in Verdragslanden is dat eerstge
noemde zich met betrekking tot de toepasselijkheid van het Verdrag wel dege
lijk bedient van de hem ten dienste staande nationale conflictenregels, omdat 
de CMR (waaronder art. 1) niet tot zijn rechtssfeer behoort en voor hem dus 
vreemd recht is. Het is mede 17 van zijn nationale verwijzingsregels afhankelijk 
of hij uiteindelijk tot toepassing van het Verdrag zal besluiten18 . Het Verdrag 
wil hem daarbij tegemoet komen door voor te schrijven dat de aanduiding, dat 
het vervoer, ongeacht enig strijdig beding, is onderworpen aan de bepalingen 
van dit Verdrag (art. 6 lid 1 k jo. art. 7 lid 3) in de vrachtbrief wordt opgeno
men 19. Erkent het ipr van de rechter van het niet-Verdragsland de partij-auto-

14. Positief over de reikwijdteregel :  W. E. Haak/P. Storm, Netherlands reports to the Vlllth 
international congres of comparative law, Pescara 1970, p. 188. Door overigens de voor zichzelf 
sprekende term "agressive scope" ook op minder expansieve reikwijdte-regels toe te passen 
wordt m.i .  het onderscheidend vermogen van deze term aangetast. Eveneens positief: E. von 
Caemmerer, a .w. ,  p. 83; Kropholler, p. 193 , met uitvoerige motivering. Twijfelend: R. v. Rooy, 
a.w . ,  p .  69 . Kritisch: Loewe , nrs 39 en 40. 

15. Tijdens de onderhandelingen trachtte Zwitserland een meer terughoudend standpunt (nl. zo
wel afzend- als bestemmingsland dienen Verdragslanden te zijn) ingang te doen vinden, TRANS/ 
WP9/35, 6 juni 1956, p. 2 .  

16. Vgl. art. 31 CMR, waarover hoofdstuk 7. Dit . ,risico" heeft men bewust aanvaard in de on
derhandelingen. Zie E/ECE/TRANS/WP9/16, 18 februari 1952, p. 3 .  

17.  Jok andere ipr-leerstukken kunnen hem er uiteindelijk van weerhouden de CMR toe te pas
sen, bijvoorbeeld de openbare orde van de lex fori. 

18.  Vgl. E. von Caemmerer, p. 85. 

19. Art. 6 1id 1 aanhef zegt dat zulks moet. Men bedenke echter dat toepassing van het Verdrag 
niet afhankelijk is van aanwezigheid of rechtmatigheid van een vrachtbrief (art. 4) . Van verschil
lende zijden werd tijdens de onderhandelingen van het Verdrag op deze clausule kritiek geleverd; 
t.w. door de IRU (TRANS/WP9/11 ,  8 januari 1952, p. 4); door Nederland (E/ECE/TRANS/SC 11 
79, 1 mei 1950, p. 3); door Frankrijk en Zwitserland (TRANS/WP9/32 , 10 mei 1955 , p. 2); alles 
tevergeefs, immers: "La plupart des répresentants ont toutefois marqué leur préférence pour la 
clause paramount pour des raisons d'uniformisation et de simplification de droit. 11 a été fait res
sortir que, si la convention est signé par un grand nombre de pays, cette clause n'aura guère d'ef
fect pratique'" (TRANS/WP9/35 ,  6 juni 1956, p. 2). Op een speciale bijeenkomst van een werk
groep van het Comité des Transports Interieurs ( ondercommissie van de CEE), 14 tot 16 februari 
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nomie inzake de rechtskeus , dan zal - daargelaten de vraag of een zogeheten 
paramount-clausule als art. 6 1id 1 k als zodanig dient te worden opgevat - hij 
wellicht het Verdrag - als vreemd recht - toepassen 20. 

Derhalve zal in een dergelijk geval steeds moeten blijken of en in hoeverre 
de reikwijdteregel zal worden gehonoreerd . 

Vervolgens lijkt enig pessimisme op z'n plaats wanneer een dergelijke rech
ter, eenmaal tot toepassing van de CMR besloten, het Verdrag gaat interpre
teren21 . (Opmerking verdient overigens dat deze kwestie niet zozeer specifiek 
is voor toepassing van eenvormig dan wel van vreemd recht22) . 

Intussen is het practisch belang van het onderhavige vraagstuk voor zover 
het de toepasselijkheid van de CMR in Europa betreft achterhaald, aangezien 
nagenoeg alle Europese landen de CMR hebben geratificeerd of zijn toegetre
den23 . Het probleem geldt evenwel onverkort het vervoer van goederen over 
de weg naar het Midden- of Verre Oosten en Afrika, kortom naar landen die 
tot een geheel andere rechtsfamilie behoren24 . 

§ 3. Voorwaarden voor de toepasselijkheid van het Verdrag. 

Vervolgens moet worden bezien aan welke voorwaarden voor de toepasselijk
heid van de CMR verder moet worden voldaan. Achtereenvolgens zullen wor
den behandeld: a. de overeenkomst onder bezwarende titel; b. het vereiste 
dat de plaats van in ontvangstneming en aflevering der goederen in twee ver
schillende landen zijn gelegen; c. het begrip voertuig; d. het begrip goed. 
Daarna komen een aantal bijzondere gevallen aan de orde waarop het Ver
drag niet van toepassing is ( e) alsmede de aan de Verdragslanden geboden 

1972 te Genève belegd met het oog op een aantal voorgestelde wijzigingen, heeft Noorwegen het 
functioneren van de paramount-clausule opnieuw aan de orde gesteld, WffRANS/SCI/438, 19 
april 1972, p .  8. 

20. Vgl. Precht/Endrigkeit ,  p .  46, 47; Heuer, p .  28, 29; Loewe, nrs 39, 78-81 , 93 , 94.  Ten onrech
te besliste het Italiaanse Carte di Cassazione bij beslissingen van 28. 1 1 . 1975, Rev Unif 1975. 1 .  
p .  247 en 26. 1 1 .1980, Rev Unif 1981 . 1 .  p .  271 ,  EVR 1983, 70, dat de toepasselijkheid van de 
CMR op vervoer tussen Verdragslanden afhankelijk was van de opname van deze clausule in de 
vrachtbrief; waarover kritisch Libouton 1982, p .  699; Clarke, nr 12. Het FIATA-Report p.  7 stelt, 
gelet op de in Italië gehuldigde opvatting, voor de aanvangswoorden van art 1 CMR aldus te wijzi
gen: "This Convention shall apply mandatorily to every contract . . .  " Voor een geval waarin een 
dergelijke clausule tot het beoogde gevolg leidde, vgl. Rb Rotterdam 26.7. 1978, S&S 1979, 49. 
Voor een geval waarin de clausule géén (rechtstreeks) effect sorteerde, vgl. Rb Amsterdam 
19. 1 1 . 1975 , S&S 1976, 55. 

21. Vgl. D .  Koole, Aspecten van verzekering bij export, Deventer/Den Haag 1979, p .  90: "De 
vraag is echter of een vervoerder op het Midden-Oosten, wanneer hij in Irak in verband met scha
de zou worden gedagvaard, inderdaad met de CMR-condities te doen zal krijgen dan wel of de 
Kalief van Bagdad hem met toepasselijke teksten uit de Koran zal confronteren."  Kropholler, 
a .w. ,  p. 193 is daarentegen van mening dat Entscheidungseinklang door onderhavige reikwijdter
egel niet in ongunstige zin wordt beïnvloed. 

22. Vgl. daarover J. Bervoets e.a. , Hoe vreemd is buitenlands recht? Deventer 1979. Vgl. ook 
H. U. Jessurun d'Oliveira, Toepassing van het buitenlandse recht en zijn marginale toetsing door 
de hoogste rechter, Deventer 1979, p. 1-8. 

23. Vgl. hiervoor de Inleiding, nt 10 alsmede hoofdstuk 1, nt 19. 

24. Vgl. J .  G .  Sauveplanne, Rechtsstelsels in vogelvlucht, Deventer 1975, p .  10-12. 
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mogelijkheid onderling wijzigingen in het Verdrag aan te brengen (f) . 

(a) Art. l lid 1 noemt als element de overeenkomst onder bezwarende titel 
van internationaal vervoer van goederen over de weg25• Grondslag voor de 
toepasselijkheid van de CMR is de overeenkomst als zodanig en niet - zoals in 
het internationale spoorwegvervoer het geval is - in ontvangstneming der 
goederen vergezeld van een vrachtbrief26• Dat de overeenkomst formeel noch 
reëel is wordt bevestigd door art. 4, waarin wordt bepaald dat de afwezigheid, 
de onregelmatigheid of het verlies van de vrachtbrief de geldigheid van de 
overeenkomst niet aantast27• Een gevolg van het consensualisme als uitgangs
punt is dat de CMR van toepassing is ook al komt de uitvoering van de over
eenkomst niet of niet volledig volgens plan tot stand28. 

(b) De overeenkomst moet verder internationaal vervoer tot voorwerp heb
ben: de plaats van inontvangstneming en aflevering der goederen moeten in 
twee verschillende landen zijn gelegen29. Het ligt voor de hand dit element te 
destilleren aan de hand van de vrachtbrief, hoezeer het ontbreken of onregel-

25. Het vereiste van bezwarende titel heeft niet tot moeilijkheden aanleiding gegeven, vgl. Clar
ke, nr 19.  Anders dan in het luchtrecht wordt onder de CMR het gratis-vervoer uitgesloten, vgl. 
Putzeys, nr 17.  Vgl. nog Helm, Frachtrecht, Art. 1 CMR, Anm. 6, die het vereiste van bezwarende 
titel onderscheidt van het criterium beroepsmatigheid. 

26. Ten onrechte anders de in nt 20 genoemde arresten van het Corte di Cassazione. Artt. 1 en 8 
CIM, voorzover van belang, luiden: art. 1 :  La présente Convention s'applique, . . .  , à  tous les en
vois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe etablie . .  ; art. 8: Le 
contract de transport est conclu dès que Ie chemin de fer expéditeur a accepté au transport la 
marchandise accompagnée de la lettre de voiture . . .  
Art. 1 van het Verdrag van Warschau is, anders dan d e  CMR, ook van toepassing o p  gratis ver
voer, alsmede op feitelijk vervoer. Tot welke onbevredigende situaties dit verschil in criteria kan 
leiden wordt gedemonstreerd door de uitspraak van LG en OLG Frankfurt am Main d.d. 
26.2. 1981 ,  resp. 1 1 . 1 1 . 1981 ,  VersR 1982, p .  697. Een overeengekomen vervoervan goederen per 
vliegtuig van Duitsland naar Frankrijk kon wegens onvoldoende plaatsruimte aan boord geen 
doorgang vinden, waarna de goederen over de weg naar de plaats van bestemming werden ge
bracht. Op deze situatie verklaarden de rechterlijke instanties noch de CMR (wegens het ontbre
ken van een overeenkomst in de zin van art. 1 CMR) noch het Verdrag van Warschau (wegens het 
ontbreken van feitelijk luchtvervoer) van toepassing. Het aannemen van een stilzwijgende wijzi
ging van het oorspronkelijk contract werd verhinderd door IATA-resolutie 507B. Een en ander 
resulteerde in de toepassing van de op de achterzijde van de luchtvrachtbrief afgedrukte algemene 
vervoervoorwaarden. 

27. Helm, Frachtrecht, Art. 4 CMR, Anm. 2. 

28. Vgl. OLG Düsseldorf 13.7. 1978, p .  1016; Rodière, p.  184 sub 7; Ponet, p .  43, 44. Hoezeer 
het consensualisme centraal staat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad, d.d. 17. 1 1 . 1978, S&S 
1979, 23 ; NJ 1980, 484 nt B .W. Het feit dat partijen overeengekomen waren dat de uit te voeren 
transporten internationaal zouden zijn was voldoende voor toepassing van de CMR. Welke plaat
sen het in concreto zouden zijn en nog minder wanneer de vrachtbrieven zouden worden afgege
ven, werd - terecht - irrelevant geacht. Voor een geval waarin de toepasselijkheid van het Ver
drag aan de aandacht van de rechter ontsnapte, Cass. 5.7. 1977, BT 1977, p. 402. 
Een tegen het licht van het bovengestelde enigszins merkwaardige procedure treft men aan de 
beslissingen van Rb Amsterdam 8.3. 1972, S&S 1973, 9 en Hof Amsterdam 4.9. 1973, S&S 1974, 
16. Aanvankelijk besloot de Rb ten gunste van de gedaagde de CMR niet toe te passen. Nader
hand bleek de raadsman van de gedaagde te hebben bekend dat de CMR wél van toepassing had 
moeten worden verklaard, hoewel hij deze bekentenis in een volgende fase weer wenste te herroe
pen . Uit het arrest is niet duidelijk af te leiden welke gronden - behalve de bekentenis van ge
daagde - het Hof tot toepasselijkheid van de CMR deden besluiten. 
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matig zijn hiervan niet van invloed is op de toepasselijkheid van het Verdrag. 
Hoofdregel is dat deze plaatsen ("zoals deze zijn aangegeven in de overeen
komst") zijn opgenomen in de vrachtbrief30. Wegens deze regel ontkomt men 
- vooral om praktische redenen - niet aan enige formaliteit31 . Omstandighe
den kunnen ertoe leiden dat formaliteiten zelfs van doorslaggevende beteke
nis worden32 en zodoende het consensualisme als het ware verdringen. 

Hierbij rijst de vraag of de toepasselijkheid van het Verdrag onder alle om
standigheden van de wil van partijen afhankelijk is. Dienen, anders gezegd, 
overeenkomsten die de strekking hebben het Verdrag te ecarteren, overeen
komstig die strekking te worden gehonoreerd? 

In een geval van feitelijk grensoverschrijdend vervoer dat door partijen , al
thans volgens de over deze feitelijke situatie oordelende instanties, kennelijk 
niet als internationaal in de zin van art. 1 lid 1 CMR was bedoeld, oordeelde 
ons hoogste rechtscollege dat een daaraan ten grondslag liggende overeen
komst niet door het Verdrag wordt bestreken. De Amsterdamse Rechtbank 
had vastgesteld dat de overeenkomst tussen een Nederlandse expediteur en 
een Duitse vervoerder goederen te vervoeren van Glanerbrug (gelegen 250 m.  
van de Nederlands-Duitse grens) naar Ebersdorf (BRD) , niet als internatio
naal vervoer in de zin van art. 1 CMR kon worden beschouwd33. Het Amster-

29. Hieruit volgt dat het louter passeren van landsgrenzen geen criterium is , bijvoorbeeld het 
overeengekomen vervoer van Sas van Gent via België naar Maastricht; vgl. de opmerkingen van 
de Nederlandse delegatie tijdens de onderhandelingen, E/ECE/TRANS/SCI/130, 18 februari 
1952, Annex p. 3 .  

30 .  Vgl. art. 4 ,  eerste regel; art. 6 lid 1 ,  aanhef en d.  

3 1 .  Hoe anders het bestaan van de overeenkomst te bewijzen? Vgl. Rb Amsterdam 7 . 1 1 . 1979, 
S&S 1980, 79. Hoewel toepassing van het Verdrag niet van het bestaan van de vrachtbrief afhan
kelijk is, is het functioneren van het regime wel degelijk gebaseerd op de aanwezigheid van een 
dergelijk document: zie de artt. 4-16, artt. 24, 26, 30 en 34. Vgl. Donald, p. 63 e.v. De vrachtbrief 
is ook verplicht krachtens administratiefrechtelijke bepalingen: ingevolge art. 6 van verordening 
no 1 1  van de Raad der Europese Gemeenschap (Discriminatiereglement) dient voor ieder vervoer 
binnen de Gemeenschap een vervoerdocument te worden opgemaakt . Eveneens bestaan admini
stratiefrechtelijke regelingen over de prijs van het transport; vgl. Putzeys, nr 180 e.v. Ingevolge 
art. 18 van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Goederen mag grensoverschrijdend vervoer van 
goederen tegen vergoeding slechts geschieden met gebruik van daarvoor door de Minister voorge
schreven vervoerdocumenten. 

32. De rechtspraak tracht de essentialia van de overeenkomst soms af te leiden uit hetgeen het 
desbetreffende document daarover zegt: V. Filipovié, Hague-Zagreb Essays 2, p .  58 met een be
roep op Super Ct Zagreb d.d. 8.2. 1964: "The contract being informal, any consignment note 
drawn up is only a document of proof. But if the clauses of the consignment note are not in acear
dance with the oral agreement, the jurisprudence considers that the written document alters the 
oral agreement if the party confronted with did not make any remarks on its content". 
Vgl. ook RbKh Antwerpen 9 .12 .1977, EVR 1978, p .  1 10, dezelfde Rb 3.4. 1977, EVR 1977, 
p .  41 1 ;  Rb Rotterdam 13.4. 1973, S&S 1973, 92. 

33. De Rechtbank achtte zich bij vonnis van 19. 1 1 . 1975, S&S 1976, 55 wegens niet-toepasselijk
heid van het Verdrag, deswege niet bevoegd van de vordering van de Nederlandse eiser kennis te 
nemen. Hierover J .  W. Wurfbain, Beursbengel 1976, p. 319. Het komt me voor dat de Rb ten 
onrechte geen aandacht besteedde aan het voorafgaand vervoer van Hengelo naar Glanerbrug dat 
toch deel uitmaakte van het feitencomplex. De door de afzender ingeschakelde expediteur ver
voerde de goederen van Hengelo tot zijn kantoor dat .±· 250 meter voor de Nederlands-Duitse 
grens was gelegen, waarna een Duitse vervoerder de goederen doorvervoerde naar Ebersdorf. 
Het ontgaat mij waarom tussen de Nederlandse afzender en degene die het vervoer op zich nam de 
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damse Hof bekrachtigde dit vonnis34 . In cassatie werd tevergeefs gesteld dat 
het Hof in strijd met art. 41 CMR de afstand over het Nederlands grondgebied 
juridisch irrelevant had geacht . De Hoge Raad overwoog immers : 

"Blijkens zijn considerans strekt het Verdrag tot regeling op eenvormige wijze van de overeen
komst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. Het is mede in verband daarmee 
onaannemelijk dat met art. 1 lid 1 zou zijn beoogd het Verdrag mede van toepassing te verklaren 
op een overeenkomst tot vervoer over de weg naar een plaats in een bij het Verdrag aangesloten 
land vanaf de landgrens van dit land zelf. Een overeenkomst die strekt tot een zodanig vervoer 
waarbij de inontvangstneming van de goederen aan de grens uiteraard op een daartoe geschikte 
plaats zal moeten geschieden - , verliest deze strekking niet door het enkele feit dat deze plaats net 
aan de andere kant van de grens gelegen is"35 . 

Het college volgde hierbij de conclusie van de Adv.-Gen. waarin deze een aan
tal argumenten tegen gegrondverklaring der cassatiemiddelen had aange
voerd. In zijn conclusie merkte de Adv .-Gen. op dat vervoer vanaf de grens in 
het internationale spoorwegvervoer, dat bij de totstandkoming van de CMR 
model heeft gestaan, ook vrijgesteld is van het Verdragsregime. Aangezien hij 
geen argumenten heeft kunnen ontdekken om te veronderstellen dat de CMR 
dit beginsel heeft willen prijsgeven, concludeerde hij dat, waar partijen een 
dergelijk "vanaf-omstreeks-de-grens-vervoer" beoogden, zulks niet in strijd 
met art. 41 CMR is. Mijn respect voor de conclusies van Adv. -Gen. Franx 
neemt niet weg dat deze redenering mij niet heeft overtuigd, om de eenvoudi
ge reden dat deze uitzondering, in alle versies van de CIM genoemd, in de 
CMR niet is overgenomen. 36. 

De onderhavige kwestie is, naar uit de mij ter beschikking staande stukken 
blijkt , nimmer voorwerp van bespreking geweest37. Voorts beriep de Adv.
Gen. zich op een aantal schrijvers, waaronder , ,de zeer gezaghebbende auteur 
René Rodière". Inderdaad behoeft volgens Rodière in uiterste gevallen een 
dergelijke door partijen voorgestane praktijk niet in strijd met het dwingen
drechtelijk karakter van het Verdrag te komen, maar hij betwijfelt de wense
lijkheid van een dergelijke praktijk38. 

Hierbij dient men zich te realiseren dat de overeenkomst waarover geproce-

CMR niet van toepassing werd verklaard, zodat de Duitse vervoerder, al naar gelang de feitelijke 
situatie, als ondervervoerder (art. 3) of opvolgend vervoerder (art. 34) diende te worden gekwali
ficeerd; vgl. Chr. P. Verwer, NJB 1979, p. 852. Het enkele feit dat in de koopovereenkomst het 
beding "franco Nederlandse grens" was opgenomen, acht ik, anders dan Wachter in zijn annota
tie onder het arrest, onvoldoende grondslag voor splitsing in twee nationale overeenkomsten. 
Eveneens kan men twijfelen aan de juistheid van de uitspraak van de rechtbank dat i .c. de para
mount-clausule geen enkele betekenis zou hebben met het oog op het toepasselijk recht. 

34. Hof Amsterdam 14. 10. 1977, S&S 1978, 15 .  Rechters die eveneens dergelijke internationale 
ketens tot nationale schakels verknipten zijn Rb Rotterdam 4 . 1 1 . 1969, S&S 1970, 82; CA Paris 
17 .12 .1970, BT 1971 ,  p. 49; 2 1 . 1 . 1972, BT 1972, p. 64; 9.3. 1974, BT 1974, p. 213, volgens Libou
ton 1982, p. 697 "un arrêt très contestable". Anders: Rb 's-Gravenhage 24.3. 1977, S&S 1978, 30. 

35 . HR 16.3. 1979, S&S 1979, 64; NJ 1980, 562. 

36. Nanassy, p .  42; Nanassy-Wiek, p.  32; Boudewijnse, p .  53, 54. De hoofdregel van de CIM laat 
voor een dergelijk geval het Verdrag in tact. Het lijkt me onjuist de hier in het geding zijnde 
situatie met de uitzonderingssituatie van de CIM te vergelijken. 

37. Chr. P. Verwer, NJB 1979, p .  853 spreekt over een lacune in de CMR. 
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deerd werd (vervoer van Glanerbrug naar Ebersdorf) deel uitmaakte van het 
vervoer van Hengelo naar Ebersdorf. Laat men dit laatste buiten beschouwing 
dan lijkt me de beslissing van de Hoge Raad op zichzelf genomen juist. 

Inmiddels blijkt uit het bovenstaande dat het in de praktijk niet altijd een
voudig zal zijn de bedoeling van partijen mede aan de hand van de feitelijke 
gang van zaken vast te stellen39. Zo achtte de Rotterdamse Rechtbank de 
CMR van toepassing op een overeenkomst van vervoer van Scheveningen 
naar Haverhili (Engeland) . Daartoe overwoog het college onder meer het vol
gende: 

, ,Norfolks stelling dat CMR alleen van toepassing zouzijn als er sprake zouzijn van een , ,interna
tionaal wegvervoer" waaronder kennelijk te verstaan zou zijn dat de goederen tenminste in twee 
landen per voertuig over de weg vervoerd moeten zijn (in casu besloeg het wegvervoer in Neder
land uitsluitend over het eigen terrein van Norfolk) wijst de rechtbank in zijn algemeenheid van de 
hand als in strijd met art. 1 CMR. Ook kan bij ruime uitleg van de aangehaalde leden van art. 1 
CMR het onderhavig vervoer niet worden gezien als een "af grens" vervoer in het Verenigd Ko
ninkrijk"40 . 

Daargelaten dat een oordeel over de vraag of in casu van één internationale of 
twee nationale overeenkomsten sprake is niet eenvoudig is, zijn er niettemin 
een aantal argumenten te noemen om op het in de hier tot in hoogste instantie 
behandelde procedure behaalde resultaat een en ander af te dingen. Het ge
volg van die rechtspraak zou kunnen zijn dat door bepaalde technieken (truck
overeenkomsten) en praktijken (door internationale expediteurs georgani
seerd groepagevervoer) een bepaald gedeelte van het internationaal wegtrans
port aan de toepasselijkheid van de CMR wordt onttrokken. Een punt dat in 
de praktijk tot onzekerheid kan leiden, betreft de laatste zinsnede van de geci
teerde overweging van de Hoge Raad: het dient om reëele grensgevallen te 
gaan41 . Tenslotte vraag ik me met Rodière af wat het profijt is voor de betrok
ken partijen, die ecartering van het Verdrag beogen. Voor Nederlands recht 
althans zal de rechtspositie tussen nationale en internationale wegvervoerders 
nagenoeg gelijk worden, aangezien de Wet Overeenkomst Wegvervoer de 
CMR grotendeels heeft overgenomen 42• Als dit infiltratieproces ook in andere 

38. BT 1974, p. 185 sub 9 .  In één zin doet hij de zaak daar af, hoewel hij juist een (tweede) ver
voerder op het oog heeft die de grens niet meer overschrijdt. Geen sterk argument, dunkt me. Op 
een andere plaats gaat Rodière iets dieper op de onderhavige kwestie in, Droit des transports, 
Paris 1977, p. 302, 303. Onder bepaalde voorwaarden acht hij de niet-toepasselijkheid van de 
CMR mogelijk ,  mits men een "contrat unique" zorgvuldig vermijdt . Maar hij voegt daar in één 
adem aan toe: "Mais une pareiJle manière de faire irait contre les intérêts pratiques qui font sou
haiter I'unification des règles de droit et on ne voit pas bien, en présence de régimes nationaux 
généralement sévères pour les transporteurs, leur interêt à se soustraire délibérément à la CMR". 
Het door de Adv .-Gen. gedane beroep op Dorrestein, nr 98, is evenmin overtuigend, aangezien 
deze auteur een situatie op het oog heeft waar het douanekantoor en niet de vestiging van de 
vervoerder nabij de grens is gelegen. Behalve op het door de Adv.-Gen. vermelde vonnis van de 
Rb Kh Brussel had hij nog kunnen verwijzen naar CA Paris 9 .3 .1974, BT 1974, p. 213. 

39. Loewe, nr 48; Dorrestein ,  nr 98; Chr. P.  Verwer, NJB 1979, p .  853; vgl. nog Rb Kh Antwer
pen 9 . 12. 1977, EVR 1978, p. 1 10. 

40. Rb Rotterdam 3.6 .1983, S&S 1983, 1 1 1 .  

4 1 .  Vgl. het ook door Adv .-Gen. Franx genoemde vonnis van de Rb K h  Brussel 10. 1 1 . 1971 ( 4 km 
vanaf de grens) , waarover Libouton 1973, p .  20; zie eveneens Libouton 1982, p .  697. Franx acht 
het "doorknippen" van het vervoer reëel wanneer overlading is geboden. 
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landen doorzet, geldt de vraag naar het profijt te meer43 . Zet dit proces van 
infiltratie zich niet of onvoldoende door, dan ontstaat tengevolge van het 
doorknippen van internationale transporten een steeds wisselend rechtsregi
me, hetgeen een terugtred en verbrokkeling zou betekenen op het terrein van 
de unificatie van internationaal wegvervoerrecht. Te meer zou dit te betreuren 
zijn nu blijkt dat het tegenovergestelde fenomeen zich in de praktijk meerma
len voordoet: vrijwillige toepassing van het Verdrag op nationale rechtsver
houdingen 44. Het is daarom te hopen dat het bovenvermelde arrest van de 
Hoge Raad inzake litigieuze "grensgevallen" strictissimo sensu zal worden 
geïnterpreteerd45• Uitsluitend ten aanzien van overeenkomsten waarin men 
kan spreken van "af grens" -vervoer, waarbij de bedoeling van de partijen evi
dent is dat het om verschillende nationale vervoerovereenkomsten gaat, is de 
CMR niet van toepassing. 

( c) Zoals reeds eerder vermeld hebben de opstellers van het Verdrag te elfder 
ure het plan in een eerste bepaling definities van een aantal vervoerrechtelijke 
begrippen te geven moeten laten varen. Verdwenen zijn zo onder meer de om
schrijvingen van de begrippen vervoerder, vervrachter, afzender en geadres
seerde. Ook de oorspronkelijke definitie inzake het begrip voertuig luidend: 
"Vehicle refers to any motor lorry or motor-drawn trailer, user for the trans
port" is verdwenen46. Op voorstel van de Zwitserse regering heeft een speciale 
werkgroep47 deze bepaling vervangen door de huidige verwijzingsbepaling 

42. Wet van 2 december 1982, Stb. 670. Vgl. MvT 15963, nr 3, p. 5. Gelet op de verschillende 
limieten lijkt de oplossing vooral op verzekeringsterrein te moeten worden gezocht.  

43. Voor Zweden, vgl .  G.  Pettersson/J. Wetter, (1978) 4 LMCLQ, p.  567 e.v. 
Voor België, vgl. Wegtransportrecht van 19 mei 1982, nr 7 (officieel orgaan van de Nationale 
Belgische Federatie van Beroepsvervoerders) , waarin gewag wordt gemaakt van de totstandko
ming van Algemene Voorwaarden Wegvervoer (A.V.W.V.) ,  welke de CMR in beginsel op alle 
nationale wegtransporten van toepassing verklaren en vervolgens een aantal door het Verdrag 
niet bestreken rechtsvragen regelen. Hiermee is in België een einde gekomen aan een tengevolge 
van een ministeriële beschikking ontstane verwarring betreffende de vrijwillige toepasselijkheid
verklaring van de CMR op het nationale wegvervoer, welke situatie men vanaf het in werking 
treden van de CMR heeft nagestreefd. Vgl. Putzeys, nrs 189, 191-194. Het Belgische resultaat is 
positief ontvangen door L. Brunat, BT 1982, p. 130, die hetzelfde wenselijk acht voor Frankrijk, 
maar daarvoor terecht het dwingendrechtelijke karakter van artt. 103 en 105 CdC een verhinde
ring acht. 
Vergelijking met de situatie in Nederland leert dat onze zuiderburen voor hetzelfde resultaat een 
stap minder nodig hebben gehad dan wij, namelijk de tussenkomst van de nationale wetgever. 
Vrijwillige toepassing van de CMR in Nederland kan uitsluitend bereikt worden met inachtne
ming van het in art. 24 WOW bepaalde. 

44. Voor Nederland: zie Rb Amsterdam 19. 1 1 . 1975, S&S 1976, 55; Rb Rotterdam 1 . 10. 1976, 
S&S 1977, 17; Rb Amsterdam 3. 10. 1979, S&S 1980, 78; Rb 's-Hertogenbosch 27.3 . 1981 ,  S&S 
1983, 89. Voorts Th. H. J .  Dorrestein, Beursbengel 1981 ,  p. 9. 
Voor Frankrijk: Tr Comm Paris 31 .3. 1971 ,  BT 1971 ,  p .  168. Vgl. Rodière, nt 38 hiervoor. 
Voor België: behalve de in nt 43 genoemde ontwikkeling, Y. de Bouver, SEW 1980, p. 105 , 106. 

45 . In gelijke zin Libouton 1982, p. 697. Op de ontstane discrepantie tussen civiel- en administra
tief recht wijst Chr. P. Verwer, a.w. , p. 853. 

46. TRANS/WP 9/22, 21 december 1953, App. p. 2. 

47. Voor ontstaan van deze werkgroep zie hoofdstuk I , § 2. 
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van art. 1 lid 248, overigens zonder verdere motivering49• In deze bepaling 
wordt voor het begrip voertuig houvast bij de omschrijving in art. 4 van het 
Verdrag nopens het wegverkeer van 19 september 1949 te Genève gezocht50. 
Tekenend voor de langdurige onderhandelingen51 zijn de geconstateerde en 
vervolgens doorgeschoven problemen52. Behalve dat de gekozen oplossing 
vanuit wetgevingsoogpunt weinig elegant te noemen is , roept zij een aantal 
bedenkingen op. Door voor het begrip voertuig te verwijzen naar het Ver
keersverdrag werd wellicht onvoldoende rekening gehouden met mogelijke 
ontwikkelingen in het internationaal vervoer. Dit Verdrag heeft immers een 
andere strekking dan de CMR, die uitsluitend de overeenkomst van interna
tionaal wegvervoer regelt. Met name in het internationale vervoerrecht zijn er 
allerlei technische ontwikkelingen waarop een juridisch antwoord slechts 
moeizaam kan worden gegeven. Grensvervaging tussen de begrippen voer
tuig, goed en verpakking maakt deel uit van die ontwikkeling53 . 

Vervolgens vraagt men zich af of ontwikkelingen op het gebied dat bestre
ken wordt door het Verkeersverdrag gevolgen hebben voor de CMR. Volgens 
Loewe is het inderdaad de bedoeling van de opstellers geweest in de pas te 
blijven bij het (administratiefrechtelijk) Verkeersverdrag54. Dit standpunt 
komt hem goed van pas bij een probleem dat zich ten aanzien van art. 1 lid 2 
voordoet. Het lijkt nauwelijks voor betwisting vatbaar dat CMR-landen die 
geen lid zijn van het Verkeersverdrag van 1949 niettemin gebonden zijn aan 

48. TRANS/WP 9/28, 24 januari 1955, p. 2 .  

49.  Achter de schermen heeft niettemin een levendige discussie hierover plaats gehad; wanneer 
de Belgische afgevaardigde op de laatste zitting van de speciale werkgroep nog een wijziging voor
stelt, wordt deze onder meer afgewezen omdat "Ie texte en question avait fait !'object de longues 
discussions". TRANS/168; TRANS/WP 9135, 6 juni 1956, p. 3 sub 8. 

50. Trb. 195 1 ,  81 .  Nederland is partij bij dit Verdrag, zie Trb. 1952, 146. Over dit verdrag: P.  
Vergneaud, Les transports internationaux, Paris 1963, p .  62,  63. 
Art. 4 luidt: 
Le terme "automobile" désigne tout véhicule pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion 
circulant sur la route par leurs moyens propres, autre que ceux qui se déplace sur rails ou est relié à 
un conducteur électrique, et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises. 
Tout Etat lié par !'annexe I excluera de cette définition les cycles à moteur auxiliaire présentant les 
caractéristiques qui sont déterminées dans ladite annexe; Ie terme "véhicule articulé" désigne 
toute automobile suivi d'une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une partie 
de la remorque repose sur Ie véhicule tracteur et qu'une partie appréciable du poids de cette re
morgue et de son chargement soit supportée par Ie tracteur. Une telle remorque est dénommée 
"semi-remorque";  Ie terme "remorque" désigne tout véhicule de_stiné à être attelé à une automo
bile". 

5 1 .  J. V re bos, Enkele opmerkingen over het totstandkomen van de CMR, EVR 1966, p.  678 e.v. 

52. Vgl.  de problematiek inzake het gecombineerd vervoer en de verhuisovereenkomst, waar
over nader nt 71 .  

53 .  Voor grensvervaging tussen voertuig en goed, vgl. Rodière, BT 1973, p .  459 sub 2.  Wat be
treft de technieken speelt het begrippen-arsenaal een rol t .a .v. de zogeheten truck-overeenkom
sten, waarbij tractor en oplegger in verschillende handen zijn, hetgeen de vraag doet rijzen door 
welk rechtsregime de verhouding tussen de betrokkenen moet worden geregeld, vgl. Rb Kh Ant
werpen 27. 10. 1971 , EVR 1972, p.  1054 waarover J. Libouton 1974, p. 508. Zie verder § 4.6. 

54. Loewe, nr 3 1 .  
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art. 4 van dit laatste Verdrag. Quid iuris , indien laatstgenoemde bepaling 
wordt gewijzigd? Dan ontstaat daarmee een précaire situatie. Het Verkeers
verdrag heeft enige wijziging ondergaan op 8 november 196855• Geldt nu voor 
de CMR-landen die lid zijn van het nieuwe Verkeersverdrag alsmede voor 
CMR-landen die geen lid zijn van het Verkeersverdrag de nieuwe versie56? 
Een ongewenste discrepantie tussen de CMR-landen zou hiervan het gevolg 
zijn.  Dit brengt Loewe er toe te stellen dat de omschrijvingen van het nieuwe 
Verkeersverdrag pas dán (integraal) voor de CMR-landen gelden (n'en dé
plaise de tekst van art. 1 lid 2 CMR), wanneer het laatste CMR-land, dat te
vens partij is bij het Verkeersverdrag van 1949 is toegetreden tot het in wer
king getreden Verdrag van 196857• De redenering van Loewe kan slechts 
steekhoudend zijn, indien men met hem er vanuit gaat dat de opstellers van de 
CMR bewust aansluiting bij het Verkeersverdrag hebben gezocht en daarmee 
tevens bij de ontwikkelingen die zich op het door het Verkeersverdrag bestre
ken terrein voordoen. Zijn redenering staat niet alleen op gespannen voet met 
de tekst van de CMR, zij gaat bovendien voorbij aan de hierboven gesigna
leerde problematiek inzake de technische ontwikkelingen in het internationa
le vervoerrecht. Evenmin brengt hij de omstandigheid in rekening dat de op
stellers van de CMR op het punt van de begripsomschrijving in een malaise 
waren komen te verkeren en de verwijzing naar art. 4 van het Verkeersverdrag 
een gelegenheidsoplossing was. Hoe begrijpelijk het standpunt van Loewe 
ook is, CMR-landen, al dan niet toegetreden tot het Verkeersverdrag van 1949 
of 1968, blijven gebonden aan art. 4 van het Verkeersverdrag van 1949 . Het is 
te hopen dat de koppeling van het V erkeersverdrag (en de eventueel zich op 
dat terrein voordoende ontwikkelingen) geen verhinderende factor voor inter
nationale privaatrechtelijke overeenkomsten zal opleveren58. 

(d) De indruk bestaat dat de problematiek in de praktijk met betrekking tot 
het begrip voertuig minder is dan ten aanzien van het begrip goederen59. Het 

55.  Verdrag inzake het wegverkeer van 8 . 1 1 . 1968 te Wenen, Trb. 1974, 35 (174), in werking ge
treden 21 .5 . 1977. Nederland ratificeerde (nog) niet, in tegenstelling tot de CMR-Ianden Bulga
rije, West- en Oost-Duitsland, Frankrijk,  Hongarije,  Luxemburg, Tsjecho-Siowakije, Joegosla
vie. Als niet-CMR land is bijvoorbeeld Rusland partij bij het Verkeersverdrag. Definities van het 
Verkeersverdrag van 1949 werden iets bijgesteld door het nieuwe Verkeersverdrag. Zo gaat aan 
de term "automobile" vooraf een omschrijving van de term "véhicule à moteur": Ie terme "véhi
cule à moteur" désigne, à l 'exception des cyclomoteurs sur Ie territoire des Parties contractantes 
qui ne les ont pas assimilé aux motocycles et à rexception des véhicules qui se déplacent sur rails, 
tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propes; Ie 
terme "automobile" désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport 
sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour Ie transport 
de personnes ou de choses. ( . . .  ) IJ n'englobe pas les véhicules, tels que tracteurs agricoles, ( . . .  ) 

56. Krachtens art. 48 van het nieuwe Verkeersverdrag geldt voor de toegetreden landen de nieu
we versie; vgl. J. Putzeys, nr 152. 

57 . Loewe, nrs 32 en 33, waartegen Dorrestein, nr 99. 

58. Verwijzingsbepalingen via algemene maatregelen van bestuur zijn evenmin fraai, maar soms 
noodzakelijk .  Zie voor deze oplossing in boek NBW: art . 8 . 1 . 1 . 1 lid 2 en art. 2 WOW met motive
ring in de Toelichting op het voorontwerp p. 1451 en 1454 sub 4 (expressies verbis afwijkend van 
art. 1 lid 2 CMR). 

59. Vgl. art. 8 . 1 .6;  art. 1 lid 1 WOW. 
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vaststellen van een criterium ter bepaling van het begrip voertuig houdt niet 
automatisch in dat een voertuig niet tegelijkertijd een "goed" zou kunnen 
zijn .  Met name is dit het geval wanneer men sleepovereenkomsten als vervoer
overeenkomsten aanmerkt, hetgeen nader onderwerp is van de volgende pa
ragraaf van dit hoofdstuk, waarin verschillende overeenkomsten aan de orde 
worden gesteld. Staat men op het standpunt dat een sleepovereenkomst als 
een vervoerovereenkomst dient te worden beschouwd, dan heeft dat vérgaan
de implicaties : een voertuig kan dan (tevens) als "goed" worden aangeduid60 . 
Zo motiveerde de Amsterdamse Rechtbank een uitspraak waarin dit stand
punt werd ingenomen als volgt : 

"De vervoerovereenkomst Jonker/Mandersloot is een aparte overeenkomst, welke eveneens 
wordt beheerst door de bepalingen van het CMR-Verdrag. Het is niet in strijd met de in het eerste 
lid van art. 1 van het Verdrag gegeven definitie - gezien de ontwikkelingen van het internationale 
vervoer, de eisen van de praktijk en de bedoeling van de opstellers der Verdragstekst - om een 
beladen trailer zonder truck als "goed" te beschouwen, dat de vervoerder door middel van zijn 
eigen truck in sleepvervoer over de grenzen ter destinatie brengt"61 •  

Of deze uitleg inderdaad met de bedoeling der opstellers van het Verdrag 
strookt onttrekt zich bij gebrek aan bewijsmateriaal aan mijn waarneming. 
Een veralgemening van een dergelijke uitspraak heeft niet alleen rechtstreek
se gevolgen voor de toepassing van art. 2 ( stapelvervoer) en art. 34 (opvolgend 
vervoer) , waarover nader in het volgende hoofdstuk, maar ook voor de vraag 
of in geval van schadeberekening het voertuig zélf als goed dan wel als verpak
king en dientengevolge zijn inhoud als goederen dienen te worden be
schouwd62. Het Verdrag doet geen poging een omschrijving van goederen te 
geven63. In zoverre staat het Verdrag de hierboven geciteerde overwegingen 
niet in de weg. 

( e) Wel geeft het Verdrag in het vierde lid van art . 1 indirect aan welke goede
ren buiten de werkingssfeer van het Verdrag blijven. Het betreft een drietal 
bijzondere gevallen van vervoer ter uitvoering van postvervoer-, lijkvervoer
en verhuisovereenkomsten64 . Vervoer van (levende) dieren valt derhalve wel 

60. Vgl. Helm, Frachtrecht, § 425 HGB, Anm. 38. 

61 . Rb Amsterdam 16.4. 1975, S&S 1975, 81; vgl. Dorrestein, nr98e; vgl. dezelfde Rb 15 . 1 1 . 1972, 
S&S 1973, nr 23 ; HR 17. 1 1 . 1978, S&S 1979, 23; NJ 1980, 484. Grensverlegging tussen voertuig en 
goed brengt de nodige verwarring mee: vgl. Rb Rotterdam 2. 1 . 1976, S&S 1977, 66, waar deze 
Rechtbank moest oordelen over de juridische kwalificatie van een container die aanvankelijk per 
chassis naar een spoorwegstation en vervolgens - zonder chassis - per trein verder werd getrans
porteerd. Vgl. Rb Kh Antwerpen, nt 53. 

62. De CMR kent geen zogeheten container-clausule, zoals het gewijzigde Brussels Cognosse
mentsverdrag in art. 4 .5 .c; vgl. art. 8 .5 .2 .15 lid 3. Het BGH oordeelde bij arrest van 19.9. 1977, 
VersR. 1977, p. 1050 dat een container "Packung" in de zin van § 660 HGB was. Anders Rb 
's-Gravenhage 24.3. 1977 S&S 1978, 30. Dat een container zowel goed als verpakking kan zijn 
wordt geleerd door OLG Hamburg 13 . 12. 1979, VersR 1981 ,  p. 1072. 

63 . Aanvankelijk luidde een concept-bepaling: "Goods refer to the objects to which the transport 
contract relates". TRANS/WP 9/22, 21 december 1953, App. ,  p. 2. Ten onrechte stelt Putzeys, nr 
170, dat Loewe (nr 25) het begrip goederen beperkt zou opvatten. 

64. Vgl. art. 14 WOW voor dezelfde drie groepen. 
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onder het Verdragsregime65 . Tijdens de onderhandelingen zijn nog andere ge
vallen van goederenvervoer ter sprake geweest maar zij zijn alle weer van tafel 
verdwenen66. Van de drie uitgesloten gevallen van vervoer worden de eerste 
twee door andere verdragen geregeld .  Het laatste Postverdrag, dat door Ne
derland is geratificeerd, is het Postverdrag van Lausanne67. Voor wat betreft 
het vervoer van lijken geldt ten onzent de Overeenkomst inzake het vervoer 
van lijken (Straatsburg 26 oktober 1973)68. Op grond van de authentieke tekst 
van art. l lid 4b CMR dient het vervoer van lijken in ruime zin te worden uitge
legd69. 

Minder voor de hand liggend dan de twee voorafgaande groepen, is het feit 
dat de verhuisovereenkomst buiten de werkingssfeer van het Verdrag is ge
steld 70. Na enige discussie hierover volgde de verhuisovereenkomst het lot van 
het gecombineerd vervoer, zodat het Protocol van Ondertekening onder het 
Verdrag bepaalt: 

, ,De ondergetekenden verbinden zich te onderhandelen over verdragen nopens de overeenkomst 
tot verhuizing en de overeenkomst tot gecombineerd vervoer"71 

65. Vgl. art. 17 lid 4 f jo. art. 18 lid 5 CMR. 

66. Zoals bijvoorbeeld "goods for account of military, customs, health or police authorities in 
vehicles whose total capacity is placed at the disposal of such authorities" (TRANS/WP 9/22, 21 
december 1953, App . ,  p.  3); goederen vervoerd in aansluiting op railvervoer dat onder CIM-vi
geur valt (TRANS/WP 9/32, 10 mei 1955 , Ann. 1 ,  p. 3). Een bijzonderwas (is) gevaarlijke goede
ren (vgl. art.. 6 . l . f, 7.2 en 22 CMR). Aanvankelijk wilde men deze goederen ook uitsluiten: E/ 
ECE/TRANS/SCI/79, E/ECE/TRANS/WP 9/13, 1 mei 1950, p. 4. Tijdens de speciale revisie
bijeenkomst is opnieuw aan deze soort goederen veel aandacht besteed (W/TRANS/SCI/438 ,  19  
april 1972 p .  17 sub 1 10 ,  p .  20). De moeilijkheid i s  dat men er  niet i n  geslaagd i s  aan te koppelen 
bij een ter zake adequaat verdrag. Het eerste verdrag ADR (Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route) dateert van 30 september 1957, waarover, 
in relatie tot CMR, R. Wijffels, EVR 1969, p. 871-887. Over de verhouding CMR, gevaarlijke 
goederen en een nieuw agreement ter zake zij verwezen naar de onder auspiciën van Lloyd's of 
London Press Ltd uitgegeven bundel "International Road Haulage" (One-day seminar, London 
5 . 10 .1977) met bijdragen van Wilson, Hili en Adler; vgl. eveneens ( 1977)4 LMCLQ p. 546. Vgl. 
art . 40 WOW. Vgl . nog NJB 1980, p .  835 alsmede J .  M. A. Wasserman, Jaarboek vervoer gevaar
lijke stoffen, Arnhem 1984. 

67. Trb. 1975, 9 1 ;  Nederland ratificeerde op 21 . 1 1 . 1975. Tijdens de in vorige noot genoemde 
speciale bijeenkomst stelde Engeland ter vervanging van art. 1 lid 4a CMR een formulering voor 
die ook in het gewijzigd Verdrag van Warschau wordt gebezigd, a.w . ,  p. 4 .  

68.  Trb. 1975 , 94,  door Nederland bekrachtigd op 24. 1 1 . 1975. 

69. Vgl. Dorrestein, nr 101b. 

70. Rodière, BT 1974, p .  184 sub 4 .  OLG Hamburg 3.7. 1980, VersR 1980, p .  1095 besliste dat de 
CMR in casu niet van toepassing was, ook al maakten de verhuisgoederen deel uit van een "Sam
melladung" . De omstandigheid dat geen speciale verhuisauto werd gebruikt kon daaraan niets af 
doen. Voor een kritische beschouwing over dit arrest, H. Bischof, VersR 1981 ,  p. 708 e.v. Vgl. 
OLG Celle 12.6. 1981 ,  VersR 1981 ,  p. 1 183 voor een geval waarin terzake van een internationale 
verhuisovereenkomst een (niet-ondertekende) CMR-vrachtbrief was uitgegeven ;  zie ook Rb Kh 
Antwerpen 14.10. 1980, EVR 1981 , p. 461 .  Terecht besliste Rb Rotterdam 12.2.1982, bekrachtigd 
door Hof 's-Gravenhage 4.5. 1984, S&S 1984, 1 16 dat het vervoer van tentoonstellingsgoederen 
niet onder het begrip verhuisovereenkomst in de zin van art. 1 lid 4c viel . Over de verhuisovereen
komst zie eveneens Rodière, Sirey, nrs 232, 233; Putzeys, nrs 102, 102 bis. 

71 .  Zowel tegen de uitzonderingspositie van de verhuisovereenkomst als de verwijzing naar het 
� 
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In lid 3 wordt uitdrukkelijk bepaald dat ook het vervoerwezen, dat (gro
ten)deels of geheel in handen van publiekrechtelijke organisaties is, onder het 
Verdragsregime valt. Hoewel hier vooral aan de situatie in Oostblok-landen 
kan worden gedacht, is ook in de vrije West-Europese landen nationalisering 
geen onbekend verschijnseC2• Ook vervoerovereenkomsten van militaire goe
deren vallen onder de reikwijdte van het Verdrag73 , voorzover deze overeen
komsten onder bezwarende titel zijn 74. 

(f) Het in art 1 lid 5 bepaalde biedt de Verdragsluitende Partijen de mogelijk
heid van het Verdrag afwijkende regels te treffen ten aanzien van grensver
keer of voor het vervoer dat van een representatieve vrachtbrief vergezeld 
gaat. Van deze mogelijkheid is, voorzover ons bekend, geen gebruik ge
maakt15 . Laatstgenoemde mogelijkheid (te weten het gebruik van een repre
sentatieve vrachtbrief) herinnert aan een langslepende kwestie tijdens de 
voorbereidingen van het Verdrag. Na ampele discussie besloot men reeds in 
1950 de Internationale Kamer van Koophandel een enquête naar de behoefte 
aan een representatieve vrachtbrief in te laten stellen 76• Het Rüdesheim-ont
werp van 1951 liet partijen de keuze tussen een verhandelbare of niet-verhan
delbare vrachtbrief77 . Deze keuzemogelijkheid bleef - zij het gewijzigd - be
staan in het concept van het Small Committee78. In 1955 verdween de repre-

Protocol rees - zonder succes - protest (TRANS/168, TRANS/WP/9/35 ,6 juni 1956 p. 4,5).  
Eveneens zonder succes bleef de poging van Engelse zijde nadrukkelijk uitzondering te maken 
voor "les déménagements de matériel d'usine de matériel de theätre, Ie transport des bagages 
personel non accompagnés, ainsi que Ie transport des objets destinés aux foires et expositions 
internationales". 
De energie om te onderhandelen over een verdrag nopens de verhuisovereenkomst is kennelijk 
geheel in de onderhandelingen nopens een verdrag tot gecombineerd vervoer opgegaan: bij mijn 
weten is over het eerstgenoemde verdrag nimmer onderhandeld. Wél zijn nadien "Conditions 
générales pour les déménagements internationaux établies sous les auspices de la Commission 
économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies" (CGDI) d.d. 12.4. 1962 in het 
leven geroepen, vgl. NBW 8.13.4,  T.p. 1501 .  Ook de WOW onttrekt de verhuisovereenkomst aan 
het reguliere wegvervoer door middel van een afzonderlijke titel. Partijen kunnen echter anders 
overeenkomen. 

72. Rodière, BT 1974, p. 184, sub 5, wijst in dit verband op de situatie in Engeland in de jaren 
1947-1953. 

73. Ondanks de protesten van Engelse en Franse zijde (TRANS/168, TRANS/WP 9/35, 6 juni 
1956, p. 3, sub 7).  

74. Loewe, nr 34. 

75. Het FIAT A-Report, p. 7, stelt voor deze mogelijkheid te doen vervallen. 

76. E/ECE/TRANS/SCI/79, E/ECE/TRANS/WP 9/13 ,  1 mei 1950, p .  5, 6 .  De bedoeling van een 
· representatieve vrachtbrief was dat-de vrachtbrief, evenals het zeerechtelijk cognossement, een 
zakenrechtelijk karakter zou krijgen. 

77. Art. 4 luidde: 
1 .  La lettre de voiture est.nominative; elle ne. représente pas la marchandise. Les par!ies peuvent 
toutefois convenir que la lettre de voiture sera représentative de la marchandise ( . . . ). Une telle 
lettre peut être, au choix des parties, nominative, à ordre, ou au porteur. 

· 

2 . . . .  
3 .  Pour qu'une lettre de voiture soit représentative, l a  mention "lettre de la.voiture représentati
ve" doit figurer sur les trois exemplaires ( . . .  ). TRANS/WP 9/11 ,  8 januari 1952, Rev. 1, p .  9. 
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sentatieve vrachtbrief van het toneel ;  de verdwijning zou definitief zijn ge
weest, ware het niet dat de Oostenrijkse afgevaardigde in de allerlaatste on
derhandelingsfase de kwestie van de representatieve vrachtbrief opnieuw te 
berde bracht 79• In de praktijk is de representatieve vrachtbrief in het interna
tionale wegvervoer een achterhaald idee gebleken 80 . 

§ 4 .  Overeenkomst van vervoer en daaraan verwante over
eenkomsten. 

§ 4. 1 .  Inleiding. 

Het voornaamste doel van het Verdrag is de aansprakelijkheid van de vervoer
der op eenvormige wijze te regelen. Voorwaarde hiervoor is dat er duidelijk
heid dient te bestaan over de vraag wat onder het begrip vervoersovereen
komst moet worden verstaan. Beantwoording van deze vraag is beslissend 
voor de toepasselijkheid van het Verdrag. 

Zoals aan de hand van literatuur en rechtspraak hierna zal worden aange
toond, kan hier reeds worden gesteld dat het aan de vereiste duidelijkheid om
trent deze vraag te enenmale ontbreekt . Verdeeldheid over de beantwoording 
van de hierboven gestelde vraag veroorzaakt rechtsonzekerheid met betrek
king tot de toepasselijkheid van het Verdrag. Waaruit bestaat deze onzeker
heid en welke oorzaken hebben haar in de hand gewerkt? Een naar volledig
heid strevende bespreking van deze kwestie, die zich over de gehele linie van 
het vervoerrecht voordoet, kan in deze studie niet plaats hebben. Hier zal wor
den volstaan met het signaleren van de belangrijkste oorzaken van het vraag
stuk, voorzover de toepasselijkheid van de CMR daarbij in het geding is (ge
weest)81 . 

78. Art. 3 lid 3 luidde: 
"Except when otherwise stated , the way-bill shall not represent a ti tie to the goods" . 
(TRANS/WP 9/22, 21 december 1953, App. p. 3). 
Een dergelijke keuzemogelijkheid treft men thans nog aan in de ICC-Rules (1975): Rule 3 (nego
tiable document) en Rule 4 (non-negotiable document) . 

79. Le représentant de l'Autriche a proposé Ie texte d'un artiele nouveau ainsi libellé : 
1 .  La présente Convention n 'a pas pour effet de modifier Ie droit national des pays contractants en 
ce qui concerne la validité et les effets de lettres de voiture ou au tres documents représentatifs de 
marchandises. 
2. Pour les transports devant s'effectuer entre un lieu de prise en charge et un lieu de livraison, 
situés l'un et l'autre sur leurs territoires, deux ou plusieurs pays contractants peuvent convenir des 
conditions régissant la validité et les effets de lettres de voiture ou au tres documents représentatifs 
de marchandises. 
Oostenrijk ondervond voor de eerste paragraaf geen enkele steun. De tweede paragraaf werd, 
geamendeerd, tot het huidige vijfde lid verheven in plaats van de duidelijke bepaling: "Les Parties 
Contractantes peuvent par voie d'accord bilatéral, soustraire à la présente Convention leur traffic 
frontalier." (TRANS/168, TRANS/WP 9/35 , 6 juni 1956. p. 5 en 6, sub 15-17). 

80. Voor de vraag in hoeverre ook een zeerechtelijk beproefd document als het cognossement 
aan de tand des tijds onderhavig is , vgl. G. J .  van der Ziel en I. H. Wildeboer in hun bijdragen 
voor een in 1982 gehouden symposium, Zeerecht, Zwolle 1983, p. 10 resp. p. 26. 

81 .  Kwalificatie van de vervoerovereenkomst in de zin van art. 1 CMR kan rechtstreeks gevolgen 
hebben voor de toepassing van art. 2 en artt. 34 e .v . ,  waarover hoofdstuk 3. Zie bijvoorbeeld Ktg 

---
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De vraag naar de inhoud van de vervoerovereenkomst is zo oud als het ver
voerrecht zelf82. De voornaamste reden aandacht te schenken aan de inhoud 
van de vervoerovereenkomst is gelegen in de behoefte aan criteria waarmee de 
vervoerovereenkomst van aan de vervoerovereenkomst verwante, althans in 
de vervoersfeer liggende, overeenkomsten kan worden afgebakend. Deze be
hoefte stelt juristen voor kwalificatieproblemen83 ,  in het bijzonder wanneer 
economische fenomenen in juridische kaders worden ingedeeld84. Is de aan
sprakelijkheid van de vervoerder bijkans over de gehele linie dwingendrechte
lijk geregeld85, met de aan de vervoerovereenkomst verwante overeenkom
sten bevinden we ons daarentegen op een gebied waarop bij gebrek aan of 
terzijdestelling van wettelijke regels de contractsvrijheid in hoge mate heeft 
geleid tot het gebruik van standaardvoorwaarden86. 

(De vraag laat zich overigens stellen of het uit het oogpunt van economische 
realiteit steeds gerechtvaardigd is alle mogelijke in de vervoersfeer voorko
mende hoofd- en hulpovereenkomsten, die alle het vervoer als uiteindelijk 
doel gemeenschappelijk hebben, in juridisch zo uiteenlopende categorieën te 
verdelen) .  Gegeven deze verschillende régimes laten zich wellicht de talloze 
pogingen van de zijde van de vervoerder de wijk te nemen naar oorden met 
grotere contractsvrijheid verklaren. 

Wat zijn de criteria om op het vervoer betrekking hebbende overeenkom
sten al dan niet als vervoerovereenkomsten aan te merken en als zodanig on
der vigeur van het Verdrag te brengen? Is het mogelijk een practisch hanteer-

Rotterdam 17. 1 1 . 1969, S&S 1970, 98; Rb Arnhem 8 . 1 . 1981 ,  S&S 1982, 75. 

82. De formulering "iedere overeenkomst voor het vervoer van goederen" (art. 1 lid 1 CMR) is 
een vertaling van de authentieke Engelse tekst "every contract for the carriage of goods" .  Meer 
gangbaar is echter de uitdrukking , ,contract of carriage of goods", zoals ook de authentieke Fran
se tekst aangeeft: "tout contrat de transport de marchandises". 

83 . Kwalificatie van rechtsverhoudingen is inherent aan de beoefening van het recht. Onderschei
den, afbakenen en etiketteren is een wezenlijk bestanddeel van het juridisch métier. Voorbeelden 
daarvan zijn vooral te vinden in uitspraken van HR 17. 1 1 . 1978, S&S 1979, 23; NJ 1980, 484; HR 
5 . 10. 1979, S&S 1979, 1 17 ;  NJ 1980, 485; (vervoer- of huurovereenkomst) , waarover § 4.5 ; HR 
29.6. 1979, N.J .  1979, 612 (arbeids- of huurovereenkomst);  vgl. nog Praktijkgids 1980, p .  421 (in
zake lease-contract) . 

84. Als voorbeeld van een dergelijke, naast de in de vorige nt genoemde vervoerrechtelijke arres
ten, kwalificatieprobleem in het vervoerrecht valt te wijzen op de verlegenheid ten aanzien van de 
juridische status van de container. Vgl. nt 61 hiervoor alsmede Dorthout Mees, nr 9.288. Eenzelf
de problematiek treft men aan op het terrein van het ondernemingsrecht ten aanzien van de be
grippen onderneming en concern. 

85 . Korthals Altes/Wiarda, p. 13, 14. Voor de CMR blijkt het dwingendrechtelijk karakter uit 
art. 41 .  Zo is het goed verdedigbaar de afbakeningsproblematiek bij een artikelsgewijs opge
bouwd commentaar te behandelen bij art. 4 1 ,  zoals Helm, Frachtrecht, doet. 

86 . Zo bepalen de in ons land veelvuldig toegepaste (Fenex-) expeditievoorwaarden in art. 1 1 lid 
4 :  De expediteur is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, indien laatstge
noemde bewijst, dat de schade is ontstaan door opzet of daarmede gelijk te stellen schuld van 
hemzelf. Art. lid 1 1  lid 6 luidt: De expediteur is, ook in geval van transportovername, niet als. 
vervoerder, doch volgens deze voorwaarden aansprakelijk. H. Schadee oordeelde over dergelij
ke clausules: "En étudiant les conditions Fénex, on est frappé par l 'imagination des juristes qui les 
ont concues -à peu près tout de qui peut arriver est à la charge de l'expéditeur (= afzender) . C'est 
un vrai pacturn léonin" ,  Auxiliaires, p. 201 .  
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bare maatstaf te construeren aan de hand waarvan de juridische gevolgen van 
economisch (soms) nauwelijks te onderscheiden activiteiten kunnen worden 
aangegeven? Deze vraagstelling noopt ons allereerst de inhoud van de ver
voerovereenkomst aan te duiden en daarbij na te gaan wat de onderscheiden
de kracht ervan is (§ 4 .2) om vervolgens de meest voorkomende aan de ver
voerovereenkomst verwante contracten de revue te laten passeren. Als zoda
nig komen daarvoor in aanmerking de expeditieovereenkomst (§ 4 .3) ,  de 
overeenkomst van transportonderneming (§ 4 .4) ,  de terbeschikkingstellings
overeenkomst (§ 4.5) , de truck-overeenkomst (§ 4.6) en een aantal overige 
contracten (§ 4 .7} Voor de beantwoording van de hier opgeworpen vragen 
zullen de relevante literatuur en rechtspraak uit binnen- en buitenland worden 
betrokken. 

§ 4.2. Vervoerovereenkomst. 

Als één der belangrijkste oorzaken van de hierboven vermelde onduidelijk
heid met betrekking tot het onderscheid tussen de verschillende contracten die 
tot het terrein van het vervoerrecht worden gerekend kan worden gewezen op 
de historische achtergrond van het begrip vervoerovereenkomst87. Dit ver
klaart dat over de aard der overeenkomst verschillend is geoordeeld88 . Dit 
neemt niet weg dat de opvatting, dat de vervoerovereenkomst als een contract 
sui generis kan worden beschouwd, veld wint. 

Als hoofdverplichting neemt de vervoerder jegens de afzender op zich de 
goederen van de plaats van inontvangstneming over te brengen naar de plaats 
van bestemming, waar hij de goederen zonder vertraging aflevert in de staat 
waarin hij deze heeft ontvangen89. Naast de verplichting tot vervoeren kan als 
nevenverplichting op het verrichten van bijkomende diensten worden gewe
zen90. Dat aspecten van (ver)huur en bewaargeving uit de vervoersovereen
komst niet geheel verdrongen zijn zal hierna uit de rechtspraak blijken. 

De omstandigheid dat het begrip vervoeren op zichzelf een geringe onder
scheidende kracht bezit verklaart waarschijnlijk mede dat een aantal contrac-

87. Wachter, p. 95 e .v . ;  Th . H. J .  Dorrestein, De formele structuur van de overeenkomst tot 
vervoer historisch�dogmatisch onderzocht, in: Met eerbiedigende werking (Hij mans van den 
Bergh-bundel), Deventer 1971 ,  p .. 337 e.v . ;  Rodière, Sirey nr 241 ;  Dorhout Mees, nr 8.7; Kort
hals Altes/Wiarda, p. 23 e.v. 

88. Wachter, p .  105 ,  kwalificeert de vervoerovereenkomst als een overeenkomst tot het verrich
ten van enkele diensten; Dorrestein, a.w., p. 342 en NJB 1980, p. 182 duidt haar als aanneming 
van werk, terwijl Korthals Altes/Wiarda, p. 25 evenals Dorhout Mee�>, nr 8.7 haar typeren als een 
overeenkomst sui generis. De Nederlandse wetgever sluit deze discussie; vgl. art. 16  WOW. In het 
buitenland treft men dezelfde problematiek aan welke duidt op de historische achtergrond van 
deze overeenkomst; vgl. Heuer, p. 42; Putzeys, nrs 20 e.v. Het belang van deze sterk historisch
dogmatische discussie verbleekt naarmate een grotere mate van eensgezindheid groeit inzake de 
rechtsgevolgen waartoe deze overeenkomst leidt. 

89. Het begrip vervoerovereenkomst wordt vaak nader aan de hand van een aantal feitelijke ele
menten aageduid; vgl. Rodière, Sirey, nrs 228 e.v. ; Dalloz, nrs 128 e.v. ;  Korthals Altes/Wiarda; 
p. 19 e.v. ; Putzeys, nrs 5 e.v. ; Helm, Frachtrecht, 425 HGB, Anm. 33 e .v . ;  Clarke nr 12. Zie ook 
artt. 17 en 18 WOW. 

90. Vgl. reeds het rechtsvergelijkend rapport van Unidroit: U .D .P . 1948 Papers XXIII: carriage 
by road. Vgl. nog CA Paris 23.2. 1983, BT 1983, p. 407. 
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ten - juridisch - in elkaars verlengde liggen en als gemengde contracten kun
nen worden aangemerkt91 .  Deze constatering impliceert voor ons onderwerp 
tweeërlei . Ten eerste bevinden we ons op een terrein waarop een bepaalde 
theorie over de rechtsgevolgen van een gemengd contract niet doorslaggevend 
kan worden genoemd92. In de tweede plaats is een duidelijk onderscheidend 
criterium van practisch belang aangezien de vervoerovereenkomst op essen
tiële punten door dwingend recht wordt beheerst en de andere overeenkom
sten, voorzover buiten de categorie vervoerovereenkomst vallend, niet . Het 
Verdrag laat ons op dit punt in de steek; evenals in de CIM, maar anders dan in 
een groot aantal andere verdragen nopens vervoerrecht, ontbreekt in de CMR 
een omschrijving van de vervoerovereenkomst, waaruit elementen ter afbake
ning van andere in de vervoersfeer liggende contracten kunnen worden gedes
tilleerd. 

Betekent nu het ontbreken van een dergelijke omschrijving dat men voor 
invulling van het begrip vervoerovereenkomst op het nationale recht is aange
wezen? Voorzichtigheid is hier geboden. Toepassing van criteria van een be
paald nationaal rechtssysteem teneinde de inhoud van de vervoerovereen
komst vast te stellen zou de belangrijkste doelstelling van het Verdrag, te we
ten de aansprakelijkheid van de vervoerder op eenvormige wijze te regelen, in 
gevaar kunnen brengen 93 . De in het eerste hoofdstuk uiteengezette denkbeel
den over de uitleg van het Verdrag dwingen ertoe te onderzoeken wat het be
grip vervoerovereenkomst inhoudt. Een hieraan tegengestelde opvatting mis
kent de functie van de reikwijdteregel als "internationalitätsbestimmende 
Abgrenzungsnorm",  zoals beschreven in § 2 hiervoor. Het ontbreken van een 
materieel criterium van het begrip vervoerovereenkomst, hetgeen tot ver
brokkeling in plaats van uniformiteit van het bestreken rechtsgebied kan lei
den, dient in beginsel door genoemde functie te worden voorkomen. Deze 

91 .  Korthals Altes/Wiarda, p. 20. 

92. Asser-Rutten II (Algemene leer der overeenkomsten), p .  42-44; Hoffman-Abas, p. 27; 
M. A. van Wijngaarden/C. J. van Zeben, Compendium bijzondere overeenkomsten, Deventer 
1982, p. 3, signaleren in de rechtspraak van de Hoge Raad een sterke wisselvalligheid in de toepas
sing van de absorptie-, cumulatie- en sui generis theorie . Een treffend voorbeeld van deze consta
tering leverde de procedure welke eindigde in de uitspraak van de Hoge Raad 22. 12.1978, NJ 

· 1979, 231 .  Annotator W. H. H(eemskerk) merkte op dat in onderhavige procedure het kantonge
recht de sui generis-, de rechtbank de cumulatie- en de Hoge Raad de absorptietheorie hanteerde. 

93. In deze zin reeds Rb Rotterdam 31 . 1 . 1967, S&S 1967 nr 56; "dat de CMR. .. geen definitie 
geeft van de daarin veelvuldig gebezigde term "carrier" ("transporteur") ; dat derhalve door mid
del van interpretatie van daarvoor in aanmerking komende verdragsbepalingen een betekenis van 
deze term moet worden gevonden; dat de considerans van de CMR luidt: (volgt Engelse en Franse 
tekst van de considerans); 
dat blijkens deze considerans de CMR een verdrag is, dat het internationale wegvervoer over de 
weg beoogt te regelen op een uniforme manier en wel speciaal onder meer de aansprakelijkheid 
van de vervoerder; 
dat dit medebrengt, dat niet - gelijk de gedaagde uit de partijen wèl, doch de Rb niet bekende 
geschiedenis van het Verdrag afleidt - het begrip vervoerder volgens de CMR beperkt moet wor
den opgevat, doch dat dit zó wordt uitgelegd , dat een zo ruim mogelijke uniformerende werking 
van de CMR wordt gewaarborgd' . . .  " 

Via verdragsystematische interpretatie kwam de Rb vervolgens tot het juiste oordeel dat gedaag
de's stelling, dat vervoerder in de zin van CMR slechts hij is die volledig of gedeeltelijk zelf uit
voert, onjuist is. Vgl. B .W(achter) in zijn annotatie onder HR 17. 1 1 . 1978, NJ 1980, 484, sub 3 .  
Anders, ten onrechte, Ktg Rotterdam 17. 1 1 . 1969, S&S 1970, 98 ,  alsmede Dorrestein, nr  98a. 
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functie behoort derhalve leidraad te zijn bij het zoeken naar een nadere con
cretisering van het begrip vervoer( overeenkomst) . Voor de hand liggend is 
daartoe na te gaan wat de reden is van het ontbreken van een definitie van dit 
begrip. 

Onderzoek naar de totstandkoming van het Verdrag levert het volgende op. 
In een rechtsvergelijkend, door Unidroit opgesteld rapport, werd aangaande 
de aard van de vervoerovereenkomst opgemerkt: 

, ,In most countries contracts for the carriage of goods are considered as a sub-group of the contract 
of hire or services. But in its nature it is also akin to a contract of deposit"94. 

In mei 1950 ontspon zich in de werkgroep, speciaal belast met juridische kwes
ties95 een discussie naar aanleiding van een door de tripartite commissie opge
stelde ontwerp-definitie, waarin een bepaald verband tussen de vervoerder en 
het transportmiddel werd vereist. De vervoerder moest volgens de commissie 
"owner or operator" zijn96. De eis van dit verband werd in de discussie in 
twijfel getrokken: 

, ,I! a été suggéré de ne pas exiger du transporteur la qualité propriétaire ou d'e>.:ploitant du véhicu
le et de qualifier tout simplement de transporteur la personne qui s'engage a exécuter un transport. 
Il a été également suggéré que Ie Comité tripartite étudie !'ensemble du problème de l'affrètement 
dans Ie cadre de la convention"97. 

Deze suggestie werd slechts gedeeltelijk overgenomen in het zgn. Rüdesheim
ontwerp in 195198. Daar treffen we in een eerste artikel de volgende definitie 
aan: 

"Transporteur signifie la personne qui s'engage effectuer un transport au moyen d'un véhicule 
dont il est Ie propriétaire, !'exploitant ou l'affréteur99". 

De werkgroep, inmiddels onder leiding van Buzzi-Quantrini, persisteerde 
evenwel bij haar opvatting geen enkel verband tussen vervoerder en vervoer
middel in de definitie op te nemen100. Maar de commissie verdedigde haar 
voorstel met een beroep op de omstandigheid dat deze definitie de grens aan
geeft tussen de vervoerder enerzijds en de "commissionnaire" anderzijds . 
Laatstgenoemde rechtsfiguur over wiens rechtspositie in de diverse landen, 
zoals hierna zal blijken, verschillend wordt gedacht, zou door de voorgestelde 
formulering buiten de reikwijdte van het Verdrag worden gesloten. Aange-

94. U.D.P.  1948-Papers XXIII 1948, p. 4. 

95 . Over het hoe en waartoe van deze en andere werkgroepen, zie hoofdstuk 1, § 2. 

96. TRANS/WP 9/1 1 ,  10 oktober 1949, p. 2. 

97. E/ECE/TRANS/SC 1/79; E/ECE/TRANS/WP 9/13 ,  1 mei 1950, p. 3 .  

98.  Vgl. hoofdstuk I , § 2 .  Dit  ontwerp werd opgesteld door het "comité du contrat de transport 
international par route" onder leiding van Bagge. 

99. TRANS/WP 911 1 ,  Rev. 1 ,  8 januari 1952, p. 7. 

100. E/ECE/TRANS/SC 1/130. 
E/ECE/TRANS/WP 9/1 1 ,  Annexe 4, 18 februari 1952, p. 1 .  
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zien in de door de commissie voorgestelde definitie de bevrachter uit het zee
en binnenvaartrecht als vervoerder werd aangemerkt noopte dit op zijn beurt 
tot opname van een definitie van deze rechtsfiguur. Tijdens de onderhandelin
gen daarover werd door de vertegenwoordiger van Unidroit meegedeeld dat 
men het plan had opgevat de status van de "commissionnaire" eveneens bij 
verdrag te regelen 101 . Tegelijkertijd werd besloten de tekst van het toenmalige 
art. 2, eerste lid, vast te stellen zoals deze ongewijzigd is opgenomen in het 
huidige art. 1 102• Met het dubbelbesluit , te weten opname van bevrachting in 
het Verdragsregime en een regeling van de "commissionnaire" door een an
der verdrag, werd het aan de orde gestelde probleem naar een onzekere toe
komst verschoven 103. Dit voorstel werd door het comité van experts onder lei
ding van Sydow in 1953 op de volgende wijze uitgevoerd: 

(a) "Carrier" refers to the person undertaking to effect transport by means of a vehicle of 
which he is the owner, operator or charterer. 

(b) "Charterer" refers to the person who has concluded a contract with the operator of a 
vehicle under which the total capacity of the vehicle and its crew are placed at his disposal for 
a given journey of series of journeys or for such journeys as are prescribed by him within a 
given period 104. 

Tegelijkertijd werd ten behoeve van de rechthebbende op de goederen een 
bepaling opgenomen, waarin de bevrachter, tenzij anders bedongen, als ver
voerder naast de "operator" jegens de rechthebbende aansprakelijk zou 
zijn 105 . Wanneer in 1955 een volgend concept106 , opgesteld door een speciale 
werkgroep onder leiding van Sydow, werd gepresenteerd, bleken zonder eni
ge toelichting alle definities te zijn verdwenen 107 . 

Uit dit historisch exposé blijkt dat de opstellers er niet in geslaagd zijn de 
inhoud van het vervoercontract vast te stellen. Over de werkelijke motieven 

101 .  Zie vorige noot, Annexe, p. 3; eveneens TRANS/WP 9/22, 21 december 1953. Dit verdrag is 
na veel moeite in 1965 tot stand gekomen, maar is nooit in werking getreden . Over dit verdrag: 
J. Baumhöfener, Der Speditionsvertrag im grenzüberschreitenden Güterverkehr, Hamburg 
1971 .  

102. Dorrestein, nr  98a, suggereert ten onrechte dat deze bepaling zou zijn opgenomen nà  het 
vervallen van de definitie. Zie hierna nt 105. 

103 . In het Nederlands recht is de problematiek het begrip vervoer destijds opgelost door hier
voor de term "vervoer bewerkstelligen" te kiezen. De wetgever van boek 8 NBW acht thans de 
tijd rijp weer over te gaan tot "vervoeren" en daarmee tegelijkertijd de expeditie-overeenkomst 
uit te sluiten ; zie vaststellingswet 14049, MvT nrs 3-4, p. 14115, sub 3.  

104. TRANS/WP 9/22, p .  2 jo.  Appendix, 21 december 1953, p .  1 .  

105. TRANS/WP 9/22, p .  10 jo. Appendix, p. 17 .  
Overigens wordt ook in deze noch in enige voorafgaande concept-conventie gerept van (beman
de) huur (thans art. 17 lid 3) , dat, na het vervallen van de definities in een later stadium, volgens 
Dorrestein nr 98a, ten onrechte gehandhaafd zou zijn; vgl. nt 102. 

106. TRANS/152. 
TRANSiWP 9/32, 10 mei 1955 . 

107. Ook over andere definities was verschil van mening; het is niet onwaarschijnlijk dat men, 
gezien de overige gewichtige problemen, na zoveel jaren van onderhandeling geen tijd meer aan 
deze kwestie wilde verspillen. 
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die tot schrapping van de desbetreffende definities hebben geleid ontbreekt 
elke informatie. Uit de voorstellen en besprekingen daarover blijkt duidelijk 
dat men degene die zich (slechts) verbindt tot het doen vervoeren van goede
ren buiten de reikwijdte van het Verdrag heeft willen houden. Tevens dat een 
vervoerder niet persé over eigen transportmiddelen dient te beschikken. De 
onzekerheid betreft - blijkens de beschikbare travaux préparatoires - veel
eer de vraag of het uit het zee- en binnenvaartrecht geïntroduceerde begrip 
bevrachting als vervoer kan worden beschouwd. Bij de behandeling van de 
terbeschikkingstellingsovereenkomst hierna in § 4.5 zal blijken dat deze onze
kerheid ook thans nog in de praktijk bestaat. Uiteindelijk rest ons niet meer 
dan het gegeven dat het Verdrag van toepassing is op elke overeenkomst van 
vervoer van goederen 108. 

Mag op grond van de hierboven vermelde historische gegevens met betrek
king tot het begrip vervoerovereenkomst nu worden geconcludeerd dat nade
re invulling van dit begrip buiten het Verdrag om dient te geschieden? Hierbo
ven werd reeds gesteld dat zulks te kort zou doen aan de voornaamste doelstel
ling van het Verdrag. (Hieraan kan intussen worden toegevoegd dat ook voor 
het geval wél een definitie zou zijn gegeven, men daarvan qua inhoud geen 
hoge verwachtingen had mogen koesteren. Meestal volstaan de omschrijvin
gen van het begrip vervoerovereenkomst tot de vrij kleurloze gemeenplaats 
dat daaronder moet worden verstaan de overeenkomst waarbij de vervoerder 
zich verbindt tot het vervoeren of het vervoer te bewerkstelligen 109) . Gesteld 
moet worden dat het begrip vervoerovereenkomst , hoezeer ook het Verdrag 
zélf niet bij machte is gebleken hieraan nadere inhoud te geven,  in beginsel 
autonoom moet worden geïnterpreteerd. Dat stelt ons voor een probleem. Ik 
zou dit met behulp van het betoogde in hoofdstuk 1 ,  § 4 als volgt willen bena
deren. Hoewel de opstellers van het Verdrag er niet in geslaagd zijn een om-

108. Evenzo art. 1. Verdrag van Warschau en art. 1 CIM. Slechts art. 1 (a) van het Brussels Cog
nossementsverdrag en art. 1 Brussels Verdrag nopens personenvervoer leggen een speciaal ver
band tussen vervoerder en transportmiddel. Pogingen een dergelijk verband in de CMR over te 
nemen riepen bedenkingen op, zoals we in het hierboven gegeven historisch overzicht hebben 
geconstateerd. Ook na 1956 treffen we geen definities van het begrip vervoerovereenkomst aan in 
CIM (1961) ,  CIM (1970), CIV (1970), CCV ( 1970), CMN (1973), COTIF (1980)). Slechts art. 2a 
CVR (1973) bepaalt: "Transporteur: toute personne qui, a titre professionnel agissant en une 
qualité autre que celle d'exploitant d'un service de location de véhicle les avec conducteur, s'enga
ge ( . . .  ) à  transporte ( . . . ) qu'elle exécute ou non elle-même ce transport". Interessant is de definitie 
als omschreven in art. 1 lid 3 Verdrag intermodaal vervoer (1980): Par "contrat de transport multi
modal" i! faut entendre un contrat par lequel un entrepreneur de transport multimodal s'engage 
( . . . ) à exécuter ou à faire exécuter un transport multimodal international. 
In een aantal verdragen treft men het onderscheid aan tussen contracting en actual (performing) 
carrier: art. 1 Protocol van Guadalajara (1961) ,  art. 1 Verdrag van Athene (1974) en art. 1 Ham
burg Rules (1978), waarbij derhalve het begrip vervoerder ruim wordt opgevat. 

109. In boek 8 NBW treft men als definitie aan in art. 8.2. 1 . 1 :  De overeenkomst van goederenver
voer is de overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (de 
afzender) verbindt zaken te vervoeren. In dezelfde zin artt. 8.2.2.2. 1 ,  8.2.4 . 1 ,  8.2.5 . 1 .  8.5 .2. 1 .  
luidt: D e  overeenkomst van goederenvervoer i n  de zin van deze titel i s  d e  overeenkomst van goe
derenvervoer, al dan niet tijd- of reisbevrachting zijnde, waarbij de vervoerder zich tegenover de 
afzender verbindt ( . . .  ) zaken te vervoeren. In dezelfde zin 8. 10.2. 1 .  Vgl. ook artt. 11 en 61 
WOW. Het FIATA-Report p. 7,  geeft de volgende definitie: "Carrier" means any person who on 
his own behalf or through another persou acting on his behalf concludes a contract with the sender 
for the carriage of goods by road and who acts as a principal, not as an agent or on behalf on the 
consignor, and who assumes responsibility for the performance of the contract. 
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schrijving van het begrip vervoerovereenkomst te geven en derhalve van een 
leemte kan worden gesproken, vloeit daaruit nog niet zonder meer voort het 
begrip vervoerovereenkomst vervolgens aan de hand van nationaal recht van 
inhoud te voorzien. Het begrip vervoerovereenkomst, dat nu juist het centrale 
voorwerp van unificatie is, dient veeleer in overeenstemming met de doelstel
ling van het Verdrag te worden geïnterpreteerd. Uit het van het autonome 
karakter van eenvormig recht afgeleide verbodsaspeet vloeit een zekere terug
houding ten aanzien van toepassing van nationaal recht voort110• Dit sluit ech
ter niet uit dat er zich situaties kunnen voordoen waarin de teleologische inter
pretatiemethoden geen bevredigende oplossing brengt. In dat geval moet een 
beroep op nationaal recht worden gedaan, maar zonder daarbij de doelstelling 
van het Verdrag uit het oog te verliezen 11 1 • Wanneer de inhoud van het begrip 
vervoerovereenkomst door de rechters moet worden vastgesteld dienen zij 
daarbij rekening te houden met wat daarover elders is geoordeeld. Een wezen
lijk verschil met de situatie, waarin het Verdrag zelf wèl een omschrijving zou 
hebben gegeven waarin de inhoud enigermate zou zijn uitgedrukt, en de huidi
ge situatie, waarin een dergelijke omschrijving ontbreekt, bestaat dan ook 
niet. Het verschil is hoogstens gradueel. Bij het vaststellen van het begrip ver
voerovereenkomst dient men te rade te gaan bij het systeem van het Verdrag 
en bij de algemene beginselen, zoals deze in andere CMR-landen in recht
spraak en literatuur naar voren zijn gekomen . De vraag in welke situaties het 
onderhavige afbakeningsprobleem aan de orde werd gesteld teneinde de ver
voerovereenkomst van aan genoemde overeenkomst verwante overeenkom
sten te onderscheiden kan het best worden toegelicht aan de hand van de be
handeling van een aantal aan de vervoerovereenkomst verwante rechtsfiguren 
(§ 4.3-4 .7). 

§ 4.3. Expeditie-overeenkomst. 

§ 4.3.1. Algemeen. 

Hoewel in theorie grote eensgezindheid bestaat omtrent het onderscheid tus
sen de vervoer- en expeditie-overeenkomst blijkt juist in de praktijk de feite
lijke onderlinge verwevenheid van deze contracten een verwarring te veroor
zaken, welke bijkans als onoplosbaar dient te worden beschouwd. Er gaapt 
een diepe kloof tussen theorie en praktijk112. Het probleem is dan ook niet 
zozeer gelegen in de vraag tot welke verplichtingen beide overeenkomsten op 
zichzelf nopen, maar veeleer in de interpretatie van het feitencomplex waarin 

1 10. Vgl. hoofdstuk 1 ,  p. 12. 

1 1 1 .  Vgl . hoofdstuk 1 ,  p .  20. 

1 12. J .  G.  Helm, Speditionsrecht, Berlin-New York, 1973, p .  8, Anm. 4:  "Die Abgrenzung des 
Speditionsvertrages zu anderen Verträgen i st theoretisch einfach , bereitet aber ( . . .  ) vielfach prak
tische Schwierigkeiten" .  In dezelfde zin, p. 71 ,  Anm. 8; p. 77, Anm. 7. Schrijver herhaalt zijn 
klacht in Frachtrecht, § 425 HGB, Anm. 43 e.v. ; Art. 41 CMR, Anm. 2. Helm wordt hierin bijge
vallen door L. Peyrefitte, Auxiliaires, p. 184: "Si ce critère paraît simpte en théorie, son applica
tion aux situations concrètes soulève parfois des difficultés. Car la plus grande confusion règne 
dans la pratique" .  Vgl. Nossovitch, p. 30; Clarke, nr 12. Vandaar dat T. W. Mertens, Scheeps
raad, Zwolle 1973, p. 90, kon zeggen: "Het (lees: aanspannen van een procedure tegen een expe
diteur/vervoerder) heeft soms iets van prijsschieten". 
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de rechtsverhoudingen der partijen zijn geworteld. Het juridisch kwalificatie
probleem vindt hier in wezen zijn oorsprong in een feitelijke interpretatiepro
bleem 1 13 .  In deze studie is een uitvoerig betoog over de vele facetten van de 
expeditie-overeenkomst niet op zijn plaats 1 14• Maar het rechtsinstituut dringt 
te vaak, als een veelkoppig monster, binnen de horizon van ons rechtsgebied 
om het te kunnen negeren. Dit lijkt een korte-uiteenzetting van het probleem 
waarmee we op het onderhavige onderzoekgebied worden geconfronteerd te 
rechtvaardigen. 

Terwijl de vervoerder zich verbindt tot het verplaatsen der goederen, neemt 
de expediteur als hoofdverplichting op zich de goederen te doen vervoeren 1 15 .  
De demarcatielijn tussen beide contracten brengt de vervoerder krachtens art. 
41 CMR onder het dwingendrechtelijk Verdragsregime, terwijl de rechtsposi
tie van de expediteur daarentegen grotendeels door standaardvoorwaarden 
wordt geregeld 1 16. 

De rechtsonzekerheid over de toepasselijkheid van vervoer- of expeditie
recht is hoofdzakelijk aan twee factoren toe te schrijven. In de eerste plaats ligt 
een bron van verwarring in de aard der expeditie-overeenkomst . De term 
, ,doen vervoeren" blijft gehuld in vaagheid en duidt op zichzelf niet meer aan 
dan dat er juridisch sprake is van "bemiddeling" . Maar in werkelijkheid gaat 
onder de benoeming van dit contract een scala van zeer uiteenlopende activi
teiten schuil 1 17 •  De term expeditie lijkt als juridische vlag dan ook nauwelijks 
geschikt de feitelijke lading te dekken. 

Kan de rol van expediteur wetshistorisch wellicht uitsluitend als bemidde
laar tussen afzender en/of geadresseerde en vervoerder worden getypeerd, 
voor het moderne internationale goederenvervoer is deze opvatting te be
perkt. In de ontwikkeling die zich de laatste decennia op het terrein van het 
internationale vervoerrecht heeft voorgedaan, in het bijzonder ten aanzien 
van het gecombineerd transport, heeft de expediteur een vooraanstaande rol 
gespeeld 1 18• Wegens de voortrekkersfunctie die hij daarin vervulde, is het wel
licht juister de expediteur-organisatorisch- als de architect van het moderne 

1 13 .  Vgl. W. H. H(eemskerk) in diens annotatie onder het arrest van de HR d.d. 5 . 10. 1979, NJ 
1980, 485, sub 3.  

1 14.  Enkele monografieën over dit rechtsinstituut: D .  J .  Hili, Freight Forwarders, London 1972; 
J. G. Helm, Speditionsrecht, New Y ork-Berlin 1973; J. Baumhöfener, Der Speditionsvertrag im 
grenzüberschreitenden Güterverkehr, Hamburg 1971 ;  S. Nossovitch ,  La commission de trans
port en droit international, Paris 1982. Een overzicht over de situatie in een aantal EEG-landen 
geeft J .  Trappe e .a . ,  in: Les auxiliaires de transport dans les pays du marché commun, Rouen 
1977. 

1 15 .  Zie voor een definitie, Invoeringswet boek 8 titels 1 en 2 (17477), art. II, 18 (art. 8.2.3.0). 

1 16. Bij gebrek aan een internationaal statuut geniet de expediteur de (volle) vrijheid die stan
daardcontracten doorgaans verlenen. Voor een overzicht van deze voorwaarden zoals die in ver
schillende landen in de EEG gebruikt worden, Auxiliaires, p .  225 e.v. Voor de vraag in welke 
mate in Nederland de Fenexcondities als bestendig gebruikelijk beding van toepassing zijn ,  vgl. 
Contractenrecht, (Hondius),  VII, nr 92. De situatie blijft onbestendig; zo werd recentelijk de 
vraag door Rb Amsterdam 17. 1 1 . 1982, S&S 1983, 36 bevestigend en door Ktg Nijmegen2.5 . 1980, 
S&S 1983, 41 ontkennend beantwoord. 

1 17.  Voor een opsomming van deze activiteiten, zie Vaststellingswet boek 8 NBW (14049), MvT 
p. 29, welke citeert uit het Unidroit-ontwerp en een Fiata-rapport en daar aan toevoegt dat de op 
zichzelf reeds indrukwekkende lijst van activiteiten niet volledig is. 
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internationale vervoer aan te merken 119• Niet gebonden aan een star juridisch 
patroon was de expediteur voorbestemd deze ontwikkeling flexibel te doen 
verlopen. Zolang de ontwikkeling in het internationale vervoerrecht nog niet 
tot stilstand is gekomen, is het tot nu toe niet mogelijk gebleken, hoewel de 
wens daartoe veelvuldig geuit is, een zekere mate van uniformiteit inzake de 
rechtspositie van met name de internationale expediteur tot stand te bren
gen 120. Genoemde ontwikkeling van het internationale vervoerrecht was me
de mogelijk doordat de expediteur, als ware hij een cameleon, zich steeds va
ker in plaats van louter tussenschakel als supervisor van het transport (,  ,opera
tor") presenteerde. De aard van de laatstgenoemde functie brengt mee dat tot 
zijn juridisch takenpakket tevens het vervoer moet worden gerekend121 . Door 
zijn flexibele karakter werd de expediteur dan ook min of meer122 gedwongen 
zich in een toenemend aantal gevallen met gedragingen in te laten die traditio
neel tot het terrein van de vervoerder behoorden. Deze ontwikkeling ten ge
volge waarvan de internationale expediteur steeds vaker (nolens volens?) als 
vervoerder werd aangemerkt, werd juridisch vergemakkelijkt wegens de 
reeds lang bestaande en erkende mogelijkheid van Selbsteintritt123 . 

Samenvattend kan worden gesteld dat de internationale expediteur zijn tra
ditionele terrein veelal heeft verlaten en derhalve het domein van de vervoer
der evenzo vaak is binnengetreden. 

Veroorzaakt de aldus veelvuldig gepleegde grensoverschrijding een zekere 
grensverlegging en -vervaging tussen beide rechtsgebieden, als tweede factor 
van de in de praktijk heersende rechtsonzekerheid omtrent de exacte afbake
ning tussen de expeditie- en vervoerovereenkomst kan op het ontbreken van 
een rechterlijk kwalificatie- en demarcatie-instrumentarium ter bestrijding en 
opheldering van de ontstane rechtszekerheid worden gewezen. Aangezien de 

1 18. Voor de samenhang en ontwikkeling tussen internationale expeditie en gecombineerd ver
voer, vgl. Nossovitch , p .  147 e.v. 

1 19. Zo reeds J .  Dervieux, EVR 1969, p. 459. 

120. D. J. Hili, Auxiliaires, p .  86. J. Ramberg, Auxiliaires, Synthesis Report, p .  34. Terecht 
duidt Nossovitch, p. 27, de "commissionnaire de transport" nader als "pierre d'achoppement 
dans l'unification du contra! de cammission de transport international" aan. 

121 . Vgl. bijvoorbeeld art. 1 lid 2 Verdrag intermodaal vervoer: Par entrepreneur de transport 
multimodal, i! faut entendre toute personne qui condut un contra! de transport multimodal pour 
son propre compte ou par l'intermédiaire d'un tiers et qui n'agit pas en tant que préposé ou manda
taire de l 'expéditeur ou des transporteurs participant aux opérations de transport multi:nodal, et 
qui assume la responsabilité de l'exécution du contra!. 
Vgl. nt 108 in fine hiervoor. 

122. "Min of meer", vaak ook vrijwillig presenteerde de expediteur zich als vervoerder. " . . .  in 
the !rade a large number of freight torwarding enterprises have voluntarily accepted a carrier liabi
lity . . .  " aldus J. Ram berg, The implications of new transport techno logies, EVR 1980, p. 1 19,  128/ 
129. Schrijver wijst daarbij op de door de expediteurs uitgegeven internationale documenten, 
waardoor zij in de praktijk de voornaamste Combined Transport Operators werden, wier positie 
voor het eerst door de ICC-Rules geregeld werd. Vgl. nog schrijver dezes, WPNR (1977) 5402, 
p. 516 nt 29. 

123. Deze bijzondere vorm van contractsuitvoering, wettelijk gesanctioneerd in § 412 van het 
Duitse HGB en te onzent in de Vaststellingswet boek 8 NBW (art. 8.2.3 . 1) eist een systematisch 
doordachte constructie; vgl. hierover Invoeringswet boek 8, titels 1 en 2 (w.o. 17477), VV, nr 4 ,  
p .  3 alsmede MvA, nr 5 ,  p .  4 .  
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rechter in het hier geconstateerde proces van grensoverschrijding steeds vaker 
voor de taak wordt gesteld nauwkeurig aan te geven waar de grenslijn moet 
worden getrokken en daarbij geen of nauwelijks steun vindt in rechtsregels, 
behoeft het geen verbazing te wekken dat hij daarbij zijn toevlucht tracht te 
nemen tot criteria,  die hem, hoe gebrekkig ook, wegwijs kunnen maken. Aan 
de hand van een serie (hulp )criteria tracht de rechter, op veelal opportunisti
sche wijze, feitelijke factoren aan te grijpen die hem in de richting van hetzij 
vervoer hetzij expeditie wijzen. Enige systematiek, valt in deze wijze van 
rechtsvinding overigens niet te ontdekken. 

Met bovenstaande zijn voor een groot deel de rechterlijke onmacht en wis
selvalligheid verklaard. Zolang de maatstaf ter afbakening van vervoer en ex
peditie in de verschillende landen gebrekkig blijft , betekent dat een perma
nente rechtsonzekerheid met betrekking tot de toepasselijkheid van het Ver
drag. In welke mate de hier geschetste problematiek inzake de toepasselijk
heid van de CMR concreet gestalte heeft gekregen moge uit de hierna volgen
de rondgang langs een aantal landen blijken 124. 

§ 4.3.2. Frankrijk. 

De vraag naar de toepasselijkheid van de CMR is in Frankrijk in een groot 
aantal procedures aan de orde gesteld. Op het terrein van tussenpersonen tus
sen afzender en vervoerder wordt alle aandacht opgeëist door de rechtsfiguur 
commissionnaire de transport 125. Vele malen werd de rechter tot in hoogste 
ressort geadiëerd met de poging de stelling ingang te doen vinden dat genoem
de rechtsfiguur onder vigeur van de CMR diende te worden gebracht . In een 
sedert 1970 constante jurisprudentie werd deze poging verijdeld126. Men 
vraagt zich dan ook af welke drijfveren telkens de bakens , door de Franse 
hoogste rechter vastgezet , trachten te verzetten. Als voornaamste oorzaak 
moet op de grote verwarring die er in Frankrijk rondom de commissionnaire 
de transport bestaat worden gewezen 127 • Vele schrijvers hebben op het zeldza-

124. Over dezelfde problematiek toegespitst op het luchtrecht zie het overzicht van D. Schoner, 
Air Law 1980, p. 2-1 5 .  

125. Volgens L.  Peyrefitte, Auxiliaires , p. 182, wordt deze rechtsfiguur geregeerd door een "ré
gime assez rare même en droit français". 

126. Cass. 16.20. 1970, BT 1970, p .  144; Cass. 21 . 12 . 1970, BT 1971, p .  317, waarover R.  Rodiè
re, p .  310: CA Paris 10. 12. 1971 ,  BT 1972, p. 19, waarover R. Rodière p. 14;  Tr Comm Paris 
21 .3 . 1973, BT 1973, p. 244, waarover L. Coutret, BT 1973, p. 237, 238 en L. Brunat, p. 248; CA 
Paris 7 .5 . 1973, BT, 1973, p. 231 ;  CA Paris 28.9 . 1973, BT 1974, p. 22; Tr. gr.inst. Paris 
1 1 . 12 .1973, BT 1974, p .  68; CA Donai 25. 10. 1974, BT 1975, p. 48; CA Poitiers 10.12. 1974, BT 
1975, p. 58; Cass. 27: 10. 1975, BT 1975, p. 526; Cass. 13.2. 1978, BT 1978, p .  210;  Cass. 25.6. 1979, 
BT 1979, p. 452, waarover L. Brunat, BT 1979, p .  446; Trib Comm Paris 25. 1 . 1980, BT 1980, 
p. 203; CA Paris 27.2 . 1980, BT 1980, p .  384; Cass. 21 .6 . 1982, BT 1982, p .  427, waarover kritisch 
Brunat, p. 422. 
Vgl. Nossovitch, p. 234 e .v . ;  Libouton 1982, p. 694 sub 7. 

127. Vgl. bijvoorbeeld CA Paris 28.9. 1981 ,  BT 1981 , p. 526 en Tr.gr.inst. Mulhouse 18. 1 1 . 1981 ,  
BT 1982, p .  156 .  Zoals in § 4 .3 . 1  werd gesteld geldt ook hier het argument dat het in de praktijk 
moeilijk is uit het feitenmateriaal vervoer of expeditie te destilleren. "La question essentielle . . .  
est d e  savoir e n  quelle qualité I '  entreprise de transport a contracté avec l'expéditeur. . .  : question 
bien délicate, qui implique la recherche de la commune de !'in tention des parties et dont la salution 
dépendra des circonstances particulières à chaque espèce", L. Brunat, BT 1979, p. 448; vgl. de-

-" 
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me karakter van deze vreemde eend in de internationale bijt gewezen 128• De 
afwijking van de aansprakelijkheid van de commissionnaire de transport in 
vergelijking met "transitaires" 129 in het Franse recht en het normaal-type ex
pediteur in de meeste andere Europese landen is gelegen in de omstandigheid 
dat hij jegens zijn opdrachtgever aansprakelijk is voor de fouten van degenen 
die hij het vervoer, hetwelk hij toezegde te zullen verzorgen, laat verrich
ten 130. Hoewel diens rechtspositie daarmee die van de vervoerder lijkt te eve
naren, beschikt de commissionnaire de transport over een eigen wettelijk aan
sprakelijkheicts-statuut geregeld in artt. 97 en 99 CdC131 . Niettemin trekt 
Ramberg uit zijn beschouwing over deze rechtsfiguur de conclusie dat de com
missionnaire de transport gelijke aansprakelijkheid als een vervoerder inge
volge de CMR dient te dragen132. De Franse jurisprudentie heeft , zoals ge
zegd, zulks steeds ontkend met een beroep op wet en doctrine133 • Terwij l de 
vervoerder zich verbindt tot het vervoeren der goederen, zegt de commmis
sionnaire de transport toe het vervoer te verzorgen 134, met dien verstande dat 
hij de aansprakelijkheid voor dat vervoer op zich neemt, hoewel hij dit niet 
zelf uitvoert. Deze constatering acht ik van groot belang voor het vraagstuk 
inzake de toepasselijkheid van de CMR. De toepasselijkheid van het Verdrag 
dient in beginsel niet van een op het nationale recht gebaseerde onderschei
ding afhankelijk te zijn .  

Een pleidooi om de rechtsverhouding tussen de commissionnaire de trans
port en de afzender onder vigeur van het Verdrag te brengen lijkt verder een 
logisch gevolg van het feit dat het Verdragsregime weer wèl van toepassing is 
op rechtsverhouding tussen de commissionnaire de transport en vervoer
der135. Bovendien treft men ook vrijwillige aanvaarding van de CMR op de 
verhouding tussen commissionnaire de transport en afzender aan 136. 

zelfde, BT 1982, p. 422. Vgl. ook Nossovitch, p .  30, 39. 

128. Wachter p.  1 1 1 ;  Hili, a.w. nrs 96 en 103; L. Peyrefitte, Auxiliaires, p .  182, 183; Rodière, 
Sirey, nr 697 e .v . ;  Dalloz, nr 288; H. Schadee, BT 1982, p. 402. 

129. Over deze tussenpersonen Rodière, Dalloz, nrs 313, 314; Peyrefitte, a.w. p. 188. 

130. Rodière, Sirey, nr 707 e .v . ;  Dalloz, nr 300 e .v . ;  L.  Peyrefitte, a.w. , p .  183: "i! assume la 
responsabilité du déplacement de bout en bout";  J. Ram berg, Auxiliaires, Synthesis Report, 
p. 18.  

131 .  Art. 97 CdC: IJ  est garant de !'arrivée des marchandises et effets dans la delai déterminé par 
la lettre de voiture , hors les cas de la force majeure légalement constatée. 
Art. 99 CdC: I! est garant des faits du commissionnaire intermédidaire auquel i! adresse les mar
chandises. 
De verwarring in Frankrijk tussen de vervoerder en de commissionnaire de transport is volgens 
Rodière, Dalloz nr 299, mede veroorzaakt door de slechte redactie van deze bepalingen. 

132. J. Ramberg, Auxiliaires, Synthesis Report, p. 18.  

133. Vgl. Rodière, Sirey, nr 228, nr 698; Nossovitch, p .  30, p .  140. 

134. Minder juist acht ik Rodière's opmerking die hij toevoegt aan de onderscheidende elemen
ten van de commissionnaire de transport: "A la difference du transporteur i! ne promet pas d'exe
cuter lui-même Ie déplacement" .  De rechtspraak acht het zelf verrichten van het vervoer géén 
element van vervoer. De door Rodière en Peyrefitte (Auxiliaires, p. 184) gestelde eis terzake 
vervoer met eigen transportmiddelen komt ter sprake bij het onderdeel terbeschikkingstellings
en truck-overeenkomst, hierna § § 4.5,  4.6. 
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Genoemde argumenten acht ik voldoende om de commissionnaire de trans
port als vervoerder in de zin van art. 1 CMR aan te merken. 

Voor de hier verdedigde opvatting vind ik steun bij Coutret, op dit punt een 
dissident in de Franse doctrine137. In een drietal artikelen heeft hij het stand
punt, tegen de leer van het Cour de cassation en Rodière, ingenomen dat de 
CMR op de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever/afzender en commission
naire de transport van toepassing138. Zijn bezwaren tegen de zijns inziens on
rechtvaardige heersende leer in Frankrijk komen in het kort neer op het vol
gende. 

In de eerste plaats wijst hij op het feit dat de Franse wetgeving en de daarop 
gebaseerde formalistische jurisprudentie achterhaald zijn139. Voor het hier 
aan de orde gestelde onderwerp belangrijker is dat hij vervolgens stelt dat uit 
een oogpunt van verdere internationale harmonisatie de heersende leer als 
volstrekt nationalistisch en isolationistisch moet worden aangemerkt140• Ge
zien de vasthoudende jurisprudentie, moet Coutret vooralsnog als een roe
pende in de Franse woestijn worden beschouwd 141 • Op grond van bovenstaan
de kan concluderend worden gesteld dat de heersende leer in Frankrijk ter 
beantwoording van de vraag of op de rechtsverhouding tussen de commission
naire de transport en de afzender de CMR van toepassing is uitsluitend bij een 
verouderde dogmatiek te rade gaat. Op deze wijze gaat men te enenmale aan 
de doelstelling van het Verdrag voorbij , alsmede aan de omstandigheid dat 
aan de commissionnaire de transport verwante rechtsfiguren in andere landen 

135. Rodière, BT 1974, p.  183; Libouton 1973, p .  15 ;  Nossovitch, p .  142 e.v. Voor enige recente 
rechtspraak, vgl. Cass. 8.7. 1981 , BT 1981 ,  waarover B. Marcadal, Recueil Dalloz Sirey, 1981 ,  
p .  543, alsmede CA Paris 1 5 . 12 .1982, BT 1983, 29 .  Het tweeslachtige karakter van de commis
sionnaire de transport heeft tot gevolg dat, voor wat betreft de toepasselijkheid van de CMR, hij 
jegens de door hem ingeschakelde vervoerder als afzender en jegens de afzender, zij het indirect, 
als vervoerder onder de CMR kan worden aangemerkt. 

136. Nossovitch, p. 141 . Vgl. Cass. 21 .6 . 1982, BT 1982, p. 579. 

137. E. Coutret weet waarover hij spreekt als "directeur du contentieux de Ia Sté Mory, une des 
plus anciennes (1804) et des plus importantes entreprises françaises de transport" .  BT 
1972,p. 447. 

138. BT 1972, p. 447 e .v . ;  BT 1973, p. 237 e.v. alsmede p. 238 e.v. In hetzelfde tijdschrift zette 
R. Rodière zijn opvattingen uiteen, BT 1972, p. 14 e.v. en BT 1974, p. 183 e.v. Deze laatste ver
dedigde de opvatting dat de CMR niet van toepassing is op de commissionnaire de transport op 
louter Franse dogmatiek, uitgezonderd zijn op p.  184 aangevoerde argument, waarin hij zich be
roept op een (oud) arrest inzake de CIM, waarover Nossovitch, p .  138, die ten onrechte nalaat te 
vermelden dat Rodière's visie door Coutret fundamenteel is bestreden. 

139. Met name hekelt hij de in Frankrijk gehanteerde strikte scheiding tussen de artt. 96 e.v. 
(commissionnaire de transport) en art. 103 e.v. CdC. (vouturier). 
Zijn zienswijze dat de CMR rechtstreeks van toepassing behoort te zijn op de rechtsverhouding 
opdrachtgever/afzender en commissionnaire de transport fundeert hij juridisch op art. 101 CdC 
Iuidend: "La Iettre de voiture forme un contrat entre I'expéditeur, Ie cammissionaire et Ie voitu
rier". Alleen al de toename van de verwarring in de (Franse) praktijk in het laatste decennium lijkt 
de juistheid van dit argument te bevestigen. 

140. BT 1972, p. 447 en BT 1973, p. 340. 

141 .  Het standpunt van Ramberg (vgl. nt 132) leidt tot hetzelfde resultaat als de zienswijze van 
Coutret. 
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wél onder vigeur van de CMR worden gebracht. Gelet op hetgene waartoe de 
commissionnaire de transport zich jegens de opdrachtgever verbindt moet hij 
geacht worden overeenkomsten in de zin van art. 1 CMR te sluiten. 

§ 4.3.3. Italië. 

Ook in Italië is men bekend met het uit het Franse recht overgenomen instituut 
commissionnaire de transport. De rechtspositie van de spedizioniere-vettore 
is wettelijk geregeld in artt. 1741 C.c142. Deze figuur staat tussen de spedizio
niere , welke niet, en de vettore, die wel onder de CMR valt, in. Opvallend 
verschil met de situatie in Frankrijk is dat de vraag of betreffende rechtsfiguur 
onder vigeur van de CMR valt positief wordt beantwoord 143 . 

§ 4.3. 4. België. 

In België wordt op het terrein van tussenpersonen in het vervoerrecht onder
scheid gemaakt tussen tweeërlei commissionnair: de commissionnair-expedi
teur en de commissionnair-vervoerder144. Hoewel er lange tijd verwarring tus
sen beide rechtsfiguren heeft bestaan, heerst thans in de doctrine eensgezind
heid over de inhoud van deze begrippen: de eerstgenoemde verbindt zich tot 
het doen vervoeren, de andere tot het vervoeren der goederen, al laat hij dit 
door een ander uitvoeren145 . Derhalve wordt de aansprakelijkheid van de 
commissionnair-expediteur niet en die van de commissionnair-vervoerder wèl 
door de CMR geregeld146. 

Zoals in de inleiding hiervoor werd gezegd duikt over de gehele linie van het 
vervoerrecht telkens de vraag op welke criteria dienen te worden gehanteerd 
teneinde een demarcatielijn tussen de overeenkomsten van expeditie en ver
voer te kunnen trekken. Ook in België is dit niet anders147. De pogingen van 
vervoerders in met vervoer vergeleken vrijere expeditiesferen te geraken heb
ben in België tot een staalkaart van door de rechter gehanteerde criteria ge
leid 148. Gelet op de casuïstische en strikt feitelijke benaderingswijze van het 

142. A. Dani, Auxiliaires, p. 207; E. Coutret, BT 1972, p. 448. 

143 . A. Dani, a .w. ,  p. 209. 

144. Frédericq, nr 1565 , nr 1672; Putzeys, nr 67 e.v. 

145. J .  van Rijn/J . Heenen, Principes de droit commercial III, Brussel 1960, nrs 1799, 1800. Li
bouton, 1973, p. 7; 1974, p. 505, 1982, p. 693/694. Over de inhoud van beide begrippen verder 
uitvoerig diens studie: L'intermédiaire ("commissionnaire") de transport en droit Beige, Auxi
liaires, p. 89-192. Vgl. Putzeys, nrs 67-89. 

146. Putzeys, nr 80, nr 88. 

147. Ook in België treft men de reeds eerder gesignaleerde kloof tussen theorie en praktijk aan: 
, ,Dans la practique des affaires et du droit, une confusion se fait souvent ent re Ie commissionnaire 
de transport et Ie commissionnaire-expéditeur . . .  Pour déterminer la qualité juridique de l'inter
médiaire , ce qui n'est pas toujours aisé , i! convient d'analyser les opérations dont Ie commission
naire a été chargé en fait: ce sera avant tout une question d'expèce", J. Libouton, Auxiliaires, 
p. 96; dezelfde, 1982, p. 694. 

148. Voor België moge ik volstaan te verwijzen naar de opsomming gegeven door Libouton 1973, 
p. 6-1 1 ;  1974, pag. 505-506; Auxiliaires, p. 96-102; 1982, p. 694/695. 
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afbakenings-vraagstuk tussen commissionnair-expediteur en commissionnair
vervoerder, lijkt elke poging een meer abstract, normatief schema te ontwik
kelen tot mislukken gedoemd. In zijn rechtspraakverzameling vermeldt Po net 
niet minder dan elf criteria aan de hand waarvan de toepasselijkheid van de 
CMR afhankelijk werd gesteld149. Men zij overigens voorzichtig met het han
teren van deze criteria, temeer wanneer er zich meerdere tegelijk voordoen, 
aangezien zij in beginsel slechts indicatieve waarde hebben. Hoewel de rechter 
de aangewezen figuur is de litigieuze rechtsverhouding tussen partijen te kwa
lificeren 150, staat het aan partijen het daartoe geschikte feitenmateriaal aan te 
dragen. Op deze wijze wordt het kwalificatie-vraagstuk in een kwestie van be
wijs- en procesrecht getransformeerd. In België werd met beroep op grond 
van art. 1315 C.civ. betoogd dat de bewijslast van de litigieuze rechtsverhou
ding op de ladingbelanghebbende bij de goederen ligt151 . Met evenveel of 
meer recht kan zo niet de bewijslast zelf, al dan niet op grond van vermoedens , 
dan toch de opdracht het bewijsmateriaal bijeen te brengen op de andere par
tij worden gelegd152. 
Een dergelijke bewijsopdracht kan in geval van twijfel worden gehanteerd 
wanneer de aanbevolen criteria ontoereikend blijken te zijn .  

Hoe zwaar die (bewijs)last in de praktijk weegt, wordt door de resultaten 
van de procedures waarbij het kwalificatie-vraagstuk de inzet vormde aange
toond: in het merendeel der gevallen werd de litigieuze rechtsverhouding als 
vervoer aangemerkt153. Zo stelde het Hof van Beroep te Brussel : 

Wie een vervoeropdracht aanvaardt zonder kenbaar te maken dat hij niet zal optreden als ver
voerder, wordt gehouden voor vervoerder in de zin van het CMR-Verdrag154. 

149. Ponet, p. 19 e.v. Voor Nederland, zie hierna § 4.3.5.  

150. HR 5 . 10. 1979, S&S 1979, 117 ;  NJ 1980, 485, waarover nader § 4.6 hierna. 

15 1 .  Vgl. Rb Kh Antwerpen 27.2 . 1967, EVR 1968, p.  1244. Art. 1315 C.civ. luidt: Hij die de 
uitvoering van een verbintenis vordert , moet het bestaan daarvan bewijzen. Omgekeerd moet hij 
die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van 
zijn verbintenis heeft teweeggebracht .  Over deze bepaling, M. Storme, De bewijslast in het Bel
gisch privaatrecht, Gent 1962, p.  83 e.v. Vgl. te onzent art. 1902 BW. 

152. Het Hofvan Beroep te Brussel vernietigde bij arrest van 24. 1 . 1 969, EVR 1969, p. 937 de in 
het vorige nt genoemde beslissing. 
In dezelfde zin Hof van Beroep Brussel eveneens bij arrest van 24. 1 . 1969, EVR 1969, p. 943 en 
nadien bij arrest van 23. 12. 1971 ,  EVR 1972, p. 865. Instemmend hiermee Libouton, 1974, p. 10, 
met het motief dat ladingbelanghebbenden doorgaans niet over bewijsmateriaal beschikken. An
ders: Clarke, nr 12. 
Voornoemde Rb Kh Antwerpen nam de correctie ter harte, zie bijvoorbeeld 3.4 .1977, EVR 1977, 
p .  411 en de rechtspraak door Libouton 1982, p. 894, genoemd. 

153. Hof van Beroep Brussel 25 .5 . 1972, Jur Unif 1974, p. 338; alsmede 19. 10. 1972, EVR 1973, 
p.  503, waarin het internationale expeditie-bedrijf Kühne & Nagel tevergeefs een beroep deed op 
een verwijzing zijnerzijds naar algemene expeditie-voorwaarden. "Transport by truck", luidde de 
opdracht. Zonder tegenspraak bleek dit voldoende om tot vervoer te concluderen. Bij Nederland
se rechters hadden dezelfde expediteurs - eertijds - meer succes; zie hierna. · 

Anders. dan in nt 151  bleek het daar genoemde college streng voor de , ,expediteur". In een beslis
sing van 28.3 . 1966, EVR 1966, p. 712, bestempelde de Rb Kh Antwerpen de expediteur tot ver
voerder omdat deze het transport verrichtte van de kade naar een naburige straat. Het vonnis gaat 
kennelijk voorbij aan de notie dat dergelijke verrichtingen als essentieel bestanddeel van het ta
kenpakket moeten worden gerekend zodat in casu dit vervoer door het expeditie-contract werd 

..... 

70 



§ 4.3.5. Nederland. 

De situatie in Nederland is grotendeels identiek aan die in België. Ook in Ne
derland speelt het ontbreken van een hanteerbare maatstaf ter afbakening van 
vervoer en expeditie de praktijk parten , zodat de rechter zijn meetsnoer voor
namelijk met behulp van indicatieve (hulp) criteria moet aanleggen. Onnodig 
te zeggen dat rechtspraak-analyse op dit punt een diffuus beeld oplevert. De 
voornaamste oorzaak van de bestaande onzekerheid kan ook hier155 worden 
toegeschreven aan de moeilijkheid vanuit een bepaald feitencomplex tot de 
juridische categorie vervoer of expeditie te geraken 156. Een kwalificatie-pro
bleem in optima forma, zoals door een rechtbank als volgt werd weergegeven: 

"dat de sleutel ter beslechting van het tussen partijen gerezen geschil is gelegen in de beantwoor
ding van de vraag naar wezen en strekking van de gestelde overeenkomst, aangezien het tussen 
partijen omstreden antwoord op deze vraag bepalend is voor de rechtsregels, waardoor de over
eenkomst wordt beheerst, en mitsdien voor de relevante rechtsgevolgen van de overeenkomst in 
de concrete omstandigheden van het onderhavige geval'' 157. 

"Wezen en strekking der overeenkomst" tracht men te analyseren door ele
menten op te sporen welke men zowel aan het moment waarop de overeen
komst wordt gesloten als aan de wijze waarop deze ten uitvoer wordt gebracht 
tracht te ontlenen158. Aanvankelijk wenste men aan een bepaald criterium, te 
weten het op een bepaalde wijze van in rekening brengen van transportkosten 
("lump sum",  "feste Kosten" ,  "forfait") ,  doorslaggevende betekenis toe te 
kennen 159 , maar allengs moest dit streven worden gestaakt 160. In de analyse 

geabsorbeerd ; vgl. J. Libouton, Auxiliaires, p. 93; T. W. Mertens, Scheepsraad, p. 93. Zie ver
der Libouton 1982, p. 694. 

154. Hof van Beroep Brussel 26.4. 1983, EVR 1983, p. 5 1 1 .  
I n  nagenoeg gelijke zin Hof 's-Gravenhage 24.2 .1984, S&S 1984, 1 12.  

155 . Expeditie zorgt ook voor verwarring op sociaal-economisch terrein: vallen werknemers die 
groepage-diensten verrichten onder de verplichting deel te nemen in het Bedrijfspensioenfonds 
voor de Vervoer- en Havenbedrijven te Rotterdam? De HR beantwoordde deze vraag bij arrest 
van 22.4 . 1977, NJ 1977, 426, ontkennend. In de motivering liet dit college zich niet zozeer leiden 
door art. 86 WvK als wel door de geldende verkeersopvattingen .  

156 .  H. Schadee, Auxiliaires, p .  196, die daaraan - als nadere verklaring - toevoegt dat het 
verschil tussen beide contracten zeer subtiel is (p. 199) . Deze sterk relativerende opmerking ba
seert hij op het gemeenschappelijke doel dat beide contracten beogen: de behouden aankomst der 
goederen. Vgl. ook MvT Vaststellingswet 14 049, p. 30, sub 4; Invoeringswet boek 8 BW (titels 1 
en 2) , (17 477) , VV nr 4 p. 3 alsmede MvA nr 5, p. 4 .  
Vgl. nog arbitrale beslissing 23.8. 1977, S&S 1981 , 129 waarin arbiters op grond van de inhoud van 
de litigieuze overeenkomst concludeerden tot een gemengd contract, hetgeen ertoe leidde dat de 
FENEX-voorwaarden toepasselijk werden verklaard. 

157. Rb Breda 23.2. 1965, S&S 1965, 86. 

158. H. Schadee, a .w. ,  p. 200. 

159. Rb Breda, voornoemd, sprak zelfs over de heersende leer. 

160. De in nt 150 genoemde MvT, p.  30 verleent aan bedoeld criterium, in overeenstemming met 
de rechtspraak, slechts indicatieve waarde. Vgl. T. W. Mertens, Scheepsraad, p.  93; H. Schadee, 
Auxiliaires, p. 198. Anders wellicht Dorrestein, nr 25. 
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van de op dit punt relevante rechtspraak, waarin al dan niet breedvoerig, al 
balancerend, wordt vermeld waarom aan bepaalde feitelijke elementen of 
combinaties daarvan wèl of niet doorslaggevende betekenis moet worden ge
hecht, komen de volgende criteria aan de orde: de gebezigde terminologie tus
sen partijen of in reclame161 , het opvoeren der transportkosten als een som 
ineens 162, het gebruik van bepaalde documenten 163 , het feitelijk zelf vervoe
ren 164 ,  de inzet van (eigen of geleend) materiaal 165, bewoordingen der op
dracht166, inschrijving in het handelsregister167, gedragingen van de expedi
teur alias vervoerder168, de vroegere verhouding tussen partijen169. 

Vermoedelijk is wel juist de door Schadee geponeerde stelling dat, evenals 

161 . Rb Amsterdam 8.4. 1964, Jur Unif 1964, p. 169, bevestigd door Hof Amsterdam 6. 1 . 1966, 
S&S 1968, 83: "onze lijnen, onze auto's" hoeft geen vervoer in te houden. 
Hof 's-Gravenhage 9 . 1 . 1970, S&S 1970, 97: "Beide transporten werden door ons ordentelijk uit
gevoerd", wijst op vervoer. 
Rb Breda 23.2. 1965, S&S 1965, 86: "messageries" en "transports internationaux": wijst naar 
vervoer. 
Hof's-Hertogenbosch 21 .12 .1965, S&S 1966,24: "Naam expeditiebedrijf niet doorslaggevend". 
Rb Rotterdam 4. 1 1 . 1969, S&S 1970, 82: "zum Versand zu bringen", duidt op expeditie. 
Ktg Rotterdam 17. 1 1 . 1969, S&S 1970, 98: "transport door uw bedrijf uitgevoerd" hoeft geen ver
voer in te houden. 
Rb Amsterdam 8 .3 . 1972, S&S 1972, 9: Uit de term "Internationale expeditie - Autotransport 
Luchtrecht (IATA-agenten)" kan expeditie worden afgeleid. 
Rb Rotterdam 23.4. 1976, S&S 1977, 10: "WETRAM" duidt op vervoer. 
Rb Rotterdam 26. 1 1 . 1976, S&S 1977, 22; NJ 1979, 321 :  "Frachtsatz" duidtveeleer op vervoer dan 
op expeditie. 

162. Rb Breda 23.2. 1965, S&S 1965, 86; Hof 's-Gravenhage 17.5 . 1968, S&S 1968, 82; NJ 1969, 
279; Rb Rotterdam 10. 1 1 . 1 970, S&S 1971 , 6 1 ;  Rb Rotterdam 23.4. 1976, S&S 1977, 10, bevestigd 
door Hof 's-Gravenhage 1 1 . 11 . 1977, S&S 1978, 58; Rb Maastricht 21 .2 .1974, S&S 1976, 38; Rb 
Rotterdam 26. 1 1 . 1976, S&S 1977, 22; Ktg Rotterdam 17. 1 1 . 1969, S&S 1970, 98; Hof Amsterdam 
6 . 1 . 1966, S&S 1968, 83, bevestigend Rb Amsterdam 8.4. 1964, Jur Unif 1964, p. 169; Rb Rotter
dam 21 .3. 1980, S&S 1981,  29; Rb Breda 7.7. 1981, S&S 1982, 96; Ktg Nijmegen 2 .5 . 1980, S&S 
1983, 4 1 ;  Rb Dordrecht 28.5 . 1975, S&S 1982, 33 ; Rb Roermond 25. 1 1 . 198, S&S 1984, 93. 

163. Rb Amsterdam 8.4. 1964, Jur Unif 1964, p .  169, beroep verworpen in Hof Amsterdam 
6. 1 1 . 1966, S&S 1968, 83 ; Hof Amsterdam 22.6. 1967, S&S 1968, 81 ;  Hof 's-Gravenhage 
1 1 . 1 1 . 1975, S&S 1978, 58; Rb Rotterdam 21 .3 . 1980, S&S 1981, 29; Rb Roermond 25. 1 1 . 1982, 
S&S 1984, 93 ; Hof 's-Gravenhage 24.2.1984, S&S 1984, 1 12.  

164. Rb Rotterdam 3 1 . 1 . 1967, S&S 1967, 56, beroep verworpen in Hof's-Gravenhage 17.5. 1968, 
S&S 1968, nr 82; Rb Amsterdam 8.4.1964, Jur Unif 1964, p .  169, beroep verworpen in Hof Am
sterdam 6. 1 1 . 1966, S&S 1968, 83 ; Ktg Rotterdam 17. 1 1 . 1969, S&S 1970, 98; Hof 's-Hertogen
bosch 8 . 1 . 1970, NJ 1971, 49; Hof 's-Gravenhage 9 . 1 . 1970, S&S 1970, 97; Rb Amsterdam 
14. 1 . 1970, S&S 1972, 77; Rb Maastricht 21 .2 .1974, S&S 1976, 88. 

165. Hof 's-Hertogenbosch 21 . 12 . 1965, S&S 1966, 24; Ktg Rotterdam 17. 1 1 . 1969, S&S 1970, 98; 
Rb Rotterdam 10. 1 1 . 1 970, S&S 1971 ,  6 1 ;  Hof 's-Gravenhage 1 1 . 1 1 . 1977, S&S 1978, 58. 

166. Onduidelijke bewoordingen ten nadele van de wederpartij van de ladingbelanghebbende 
geacht in Hof Amsterdam 22.6 . 1967, S&S 1968, 81 ;  arbitrale beslissing 20.4 . 1982, S&S 1983, 19: 
"As usual please collect these goods . . .  and reunforward . . .  ". Rb Amsterdam 17. 1 1 . 1982, S&S 
1983, 36. 

167. Rb Rotterdam 23.4.1976, S&S 1977, 10. 

168. Hof 's-Gravenhage, 9 . 1 . 1970, S&S 1970, 97; Rb Rotterdam 10. 1 1.1970, S&S 1971, 61 ; Vgl. 
D. Schoner, Air Law 1980, p. 13 .  
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hiervoor voor de situatie in België werd geconstateerd, indien aan een aantal 
criteria is voldaan, de neiging bestaat uit te gaan van het vermoeden van ver
voer, terwijl de wederpartij dit vermoeden kan weerleggen170. Vindt de rech
ter evenwel onvoldoende aanknopingspunten dan zal hij geneigd zijn de we
derpartij van de vervoerder/expediteur met het bewijs van vervoer belas
ten 171 .  Door deze strategie kaatst de rechter in zekere zin het vraagstuk terug 
naar de procespartijen. In het merendeel der gevallen lijkt de wederpartij van 
de afzender het onderspit te delven 172 , zodat hij als vervoerder wordt aange
merkt. Een indicatie hiervoor kan zijn het feit dat slechts een tweetal arresten 
van het Amsterdamse Hof173 tot gunstige gevolgen voor de wederpartij van 
afzender leidde, anders dan de beslissingen van andere Hoven 174. 

Hoe moet deze jurisprudentie worden gewaardeerd? Aangezien een keuze 
onvermijdbaar is acht ik het practisch en billijk uit te gaan van het vermoeden, 
dat de overeenkomst een vervoerovereenkomst is. 

Men dient zich hierbij drieërlei te realiseren. In de eerste plaats sluit deze 
opstelling aan bij het hierboven geschetste patroon van de feitelijke activitei
ten van de internationale expediteur zoals dat de laatste jaren tot ontwikkeling 
is gekomen. Vervolgens is het, gelet op de rechtsgevolgen van de bestaande 
scherpe dichotomie, vooral de vervoerder die van de , ,zwaardere" ,  dwingend
rechtelijke in een "lichtere" ,  vrije categorie tracht te geraken 175. Tenslotte 
kan van degene, die zich in het moderne vervoerrecht beroepsmatig bezig
houdt met het aanbieden van diensten terzake van het primair door de afzen-

169. Hof 's-Gravenhage 1 1 .1 1 . 1977, S&S 1978, 58; Rb Breda 7.7 . 1981 , S&S 1982, 96; arbitrale 
beslissing in nt 166 genoemd. 

170. H. Schadee, Auxiliaires, p .  200. Duidelijk komt dit naar voren in de beslissingen van Rb 
Rotterdam 10. 1 1 . 1970, S&S 1971 ,  61 ;  23 .4 .1976, S&S 1977, 10; Rb Maastricht 18. 12. 1975, S&S 
1976, 88; Hof 's-Gravenhage 1 1 . 1 1 . 1977, S&S 1978, 58. 

171. Illustratief is het voorbeeld ontleend aan een procedure welke eindigde met het arrest van 
het Hof 's-Gravenhage 4 .6 .1980, S&S 1982, 33. De Rb Dordrecht legde na pro en contra omtrent 
vervoer of expeditie in eerste instantie het bewijs van vervoer op aan de eiseres/lading belangheb
bende. Uit het daarop volgende vonnis blijkt hoe simpel het gevorderde bewijs vervolgens werd 
geleverd: "Wie op zich neemt te vervoeren en niet laat blijken slechts expediteur te willen zijn 
moet als vervoerder worden beschouwd". 

172. In hoeverre de bewijslast mede verlicht kan worden door de inlichtingencomparitie (art. 19 
Rv), zoals door R. P. Cleveringa ten aanzien van de zeevervoerder is  voorgesteld (Zeerecht, 
Zwolle 1961 ,  p. 456; Met eerbiedigende werking (Hijmans van den Bergh-bundel, p. 399) ont
trekt zich aan mijn waarneming. 

173. Hof Amsterdam 22.6 . 1967, S&S 1968, 81 (Jonker); 6 . 1 . 1966, S&S 1968, 83 (Gerlach). 
Over deze arresten T. W. Mertens, Scheepsraad, Zwolle 1973, p. 90 e.v. ; Th. H. J. Dorrestein, 
RM Themis 1968, p. 300 e.v. ; Dorhout Mees, nr 8.35. 
Het oordeel van Libouton 1973, p .  13: "The Dutch Courts" findings are severe on transport firms 
which give the sender the impression that they are assuming liability for the carriage" is ten aan
zien van deze arresten niet vol te houden. 

174. Hof 's-Hertogenbosch 21 . 12. 1965, S&S 1965, 24; Hof 's-Gravenhage 17.5. 1968, S&S 1968, 
82; Hof 's-Gravenhage 9 . 1 . 1970, S&S 1970, 97; Hof 's-Gravenhage 1 1 . 1 1 . 1977, S&S 1978. 58. 

175. Bovendien heeft de expediteur de keus van diverse transportmiddelen (vgl. Rb Amsterdam 
8 .3 . 1972, S&S 1973, 9) of de mogelijkheid van Selbsteintritt. Vgl. Invoeringswet boek 8 BW (titels 
1 en 2) ,  (17477) , VV nr 3, p. 2. 
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der gewenste eindprodukt (ongeschonden bezorging der goederen op de 
plaats van bestemming) , in redelijkheid een zwaardere bewijslast worden ge
vergd dan van zijn wederpartij . De achterliggende gedachte hierbij is dat art. 
41 CMR de rechters er toe dwingt het uniforme aansprakelijkheidsmodel niet 
ten gunste van het huidige, in alle landen door exoneratie-clausules geken
merkte 176 en sterk verbrokkelde expeditierecht te laten uithollen. Uit dit oog
punt bezien dient men met het oog op eventuele toepasselijkheid van de CMR 
de nodige terughoudendheid jegens de toepassing van expeditie-voorwaarden 
in acht te nemen 177 . 

§ 4.3 .6. Bondsrepubliek Duitsland. 

In 1974 wist Libouton nog te melden dat het hier aan de orde gestelde kwalifi
catie-probleem met het oog op de toepasselijkheid van de CMR aan Duitsland 
voorbij ging178. Indien deze constatering al juist was (quod non)179, dan betrof 
het hier stilte voor de storm. Schijn kan bedriegen. Deze storm, welke door 
toedoen van het Bundesgerichtshof in 1972 is losgebarsten 180, treft bij uitstek 
het probleem dat ons in dit hoofdstuk bezighoudt en geeft een interessant ver
loop te zien. Reden om er in dit kader de aandacht op te vestigen. 

De expeditie-overeenkomst wordt geregeld door § § 407-415 HGB181 en 
vindt haar nadere uitwerking in de Allgemeine Deutsche Spediteurbedingun
gen ( ADSp) 182• Evenals in de hiervoor behandelde rechtsstelsels kan de Spe
diteur worden omschreven als degene die zich verbindt tot het doen vervoeren 
("het verzenden") van goederen. Gelet op het scala van feitelijke en rechts
handelingen die tot zijn takenpakket worden gerekend worstelt men ook hier, 
als elders, met het probleem de grens tussen expeditie en vervoer exact vast te 
stellen 183. In een aantal wettelijk geregelde gevallen wordt de Spediteur echter 

176. H. Schadee, Auxiliaires, p. 201, betitelt de expeditie-overeenkomst waarop de Fenex-con
dities van toepassing zijn, als een "pactum leonin". Vgl. nog nt 8 hiervoor. 

177. Ontoelaatbaar acht ik dan ook de volgende rechterlijke overweging: "Het staat partijen bij 
een vervoerovereenkomst immers vrij op hun overeenkomst expeditie-voorwaarden van toepas
sing te verklaren", Hof Amsterdam 15 . 1 1 . 1972, S&S 1973, 25, waarover M. E. Jonkers en 
T. W. Mertens in Scheepsraad, Zwolle 1973, p. 73, resp. p. 95. Anders ten onrechte Korthals 
Altes/Wiarda, p. 48. 

178. Libouton 1974, p. 507. In gelijke zin Hili, p. 64: "This confusion has been avoided in the 
other codes, particulary those which are based on the German HGB".  

179 .  De sinds 1962 door het BGH aangaande de § § 412/413 HGB ontwikkelde jurisprudentie is 
van meet af aan bestreden geweest, zoals uit hierna te noemen literatuur blijkt. 

180. BGH 18.2.1972, VersR 1972, p .  873. 

181 .  Voor een commentaar op deze regeling: J .  G. Helm, Speditionsrecht, New York/Berlin, 
1973. Voor een korte typering: J. Trappe, Auxiliaires, p. 10-50. 

182. Engelse tekst der ADSp (1972), Auxiliaires, p .  227 e.v. ; Duitse tekst en commentaar: Helm, 
a.w. , p .  88 e.v. 

183. Vgl. R .  Herber, VersR 1981 , p .  994: "Die Grenzen der Spediteurtätigkeit gegenüber derje
nigen als Frachtführer sind nun aber schon immer zweifelhaft gewesen"; vgl. Precht/Endrigkeit, 
p. 56. Voorbeelden uit de rechtspraak: OLG München 30. 10 . 1974, VersR 1975, p. 129; OLG 

--> 

74 



met de vervoerder gelijkgeschakeld . Het betreft de situaties waarin de Spedi
teur zelf vervoert (Selbsteintritt: § 412) , een vast bedrag in rekening brengt 
(Spediteur zu festen Kosten: § 413 lid 1) en "groepage"-activiteiten aan de 
dag legt (Sammelladung-Spediteur: § 413 lid 2) 184. 

In 1972 paste het BGH krachtens § 413 lid 2, ten koste van de expeditie
voorwaarden (ADSp) dwingendrechtelijk KVO-transportrecht toe in een ge
val waarin het vervoer overwegend als "Sammelladungsverkehr" had plaats
gevonden 185 . Dezelfde extensieve interpretatie-methode had het BGH gehan
teerd door in een geval, waarin de expediteur niet met een eigen vervoermid
del het vervoer verrichtte maar wel een vast bedrag in rekening bracht, te oor
delen dat , nu het in casu grensoverschrijdend vervoer betrof, gelet op art. 41 
CMR niet de ADSp maar de CMR toepasselijk was 186. De motivering van het 
hoogste Duitse rechtscollege om op grond van § § 412/413 HGB de CMR ten 
koste van de ADSp te laten prevaleren , kan het best aan de hand van de vol
gende overweging worden geïllustreerd : 

"Zweck der Varschriften der § § 412, 413 HGB ist einen Spediteur, der seinen eigendiehen Ar
beitsgebiet verlässt, also nicht nur Güterversendungen durch Frachtführer für Rechnung eines 
anderen in eigenen Namen besorgt (§ 407 HGB), sondern wie im Streitfall nach § 413 Abs. 1 
HGB sich über einen bestimmten Satz der Beförderungskosten eindigt und damit den Frachtver
trag für eigene Rechnung schliesst, . . .  wie einen Frauchtführer. . .  zu behandeln. Dies wird nur 
erreicht , wenn der Spediteur die Rechte und Pflichten eines Unternehmers in diesem Bereich hat. 
Da die Rechte und Pflichten dieses Unternehmers nach den Varschriften der CMR nicht abding
bar sind, können sie auch nicht durch § 52.c ADSp über die § 412, 413 HGB abbedungen werden ; 

187 

Deze rechtspraak die een ruime interpretatie van § § 412/413 HGB voorstaat 

Bremen 12.2. 1976, VersR 1976, p. 584; OLG Düsseldorf 27. 10.1977, VersR 1978. p. 369; BGH 
13 . 1 . 1978, VersR 1978, p .  318. 

184. § 412 HGB luidt: Der Spediteur ist, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, befugt, die Beför
derung des Gutes auszuführen. Macht er von dieser Befugnis Gebrauch, so hat er zugleich die 
Rechte und Pflichten eines Frachtführers oder Verfrachters; er kano die Provision, die bei Spedi
tionsgeschäften sonst regelmässig vorkommenden Kosten sowie die gewöhnliche Fracht verlan
gen. 
§ 413 HGB luidt: Hat sich der Spediteur mit dem Versender über einen bestimmten Satz der Be
förderungskosten geeinigt, so hat er ausschliesslich die Rechte und Pflichten eines Frachtführers. 
Er kano in einem solchem Falie Provision nur verlangen, wenn es besanders vereinbart ist. 
Bewirkt der Spediteur die Versendung des Gutes zusammen mit den Gütern anderer Versender 
auf Grund eines für seine Rechnung über eine Sammelladung geschlossenen Frachtvertrages, so 
finden die Varschriften des Abs . 1  Anwendung, auch wenn eine Einigung über einen bestimmten 
Satz der Beförderungskosten nicht stattgefunden hat. Der Spediteur kano in diesem Falie eine den 
Umständen nach angemessene Fracht, höchstens aber für die Beförderung des einzetoen Gutes 
gewöhnliche Fracht verlangen. 

185. BGH 3 .3 . 1972, VersR 1972, p. 431 (met verwijzing naar BGH 25. 10 . 1962, VersR 1962, 
p .  1 171),  waarover kritisch Helm, a.w . ,  p. 8 1 ;  vgl. J. Trappe, Auxiliaires, p .  42; G. Groth, RIW/ 
AWD, 1977, p. 265. 

186. BGH 18.2. 1972, VersR 1972, p. 873, instemmend ontvangen door Helm , a .w . ,  p .  77 en 
Heuer, p. 3 1 .  

187. BGH 21 . 1 1 . 1975, VersR 1976, p .  434. In deze beslissing werd opnieuw de  stelling verwor
pen dat de CRM slechts van toepassing is ingeval de Spediteur met eigen transportmiddelen het 
vervoer verricht. 
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werd door het BGH met overtuiging vastgehouden 188 en door de meeste Ho
ven gevolgd 189. De in deze rechtspraak neergelegde leer, welke de grens tus
sen vervoer en expeditie tel) koste van de laatste verlegt , is in de Duitse litera
tuur bijzonder fel bestreden 190. Een enkeling slechts waagde het voor de leer 
van het BGH op te nemen 191 . 

In dit bestek kan niet nader op de inhoud van deze kritiek worden inge
gaan 192• Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk verschil van opvatting tussen 
rechtspraak en doctrine een verlammende uitwerking op de rechtspraktijk 
heeft. Het kan dan ook niet verbazen dat de wetgever deze knoop trachtte 
door te hakken. Bij ministeriële verordening193 werd art. 1 KVO met een vijf
de lid uitgebreid, luidend: 

"Hat ein Spediteur nach den § § 412, 413 HGB Rechte und Pflichten eines Frachtführers, so gel
ten die Varschriften dieser Verordnung über die Haftung aus dem Beförderungsvertrag nur, so 
weit wie der Spediteur das Gut mit eigenen Kraftfahrzeugen im Güterfernverkehr (§ 12 GüKG) 
befördert". 

Met deze oplossing verzette de wetgever, overeenkomstig de wens der schrij
vers , de bakens van de door het BGH uitgestippelde koers ten gunste van de 
expediteur. Maar weldra bleek door deze ingreep van de wetgever het pro
bleem voor de CMR niet opgelost . De schrijvers waren dan ook niet geheel 
tevreden gestemd 194. Dat de kwestie voor het binnenlands vervoer is opgelost 
moge waar zijn,  maar voor ons onderwerp van belang is de vraag of deze no
velle effect kan sorteren op de rechtspraak met betrekking tot het internatio
naal vervoer van goederen over de weg. 

Het beantwoorden van deze vraag kan niet los worden gezien van de waar
dering van de door de BGH voorgestane lijn. Alvorens echter ons standpunt 

188. Zo ook: BGH 17.10 .1975 , VersR 1976, p. 36; BGH 9.2. 1979, VersR 1979, p. 445; 
met enige nuance: BGH 13 . 1 . 1978, VersR 1978, p. 318; BGH 23.6. 1978, VersR 1979, p. 946: 
"Der Senat hat sich ins besondere . . .  mit der vom Schriftturn geäusserten Kritik auseinanderge
setzt und keine Veranlassung gesehen, vor diesen Grundsätzen abzugehen". 

189. Voor een uitvoerige opsomming van voor- en tegenstanders onder de Hoven: H. Roesch, 
VersR 1979, p. 890-893, waaraan toe te voegen OLG München 4.4. 1979, VersR 1979, p. 713; 
OLG Hamburg 6 . 12 . 1979, VersR 1980, p. 290; OLG Düsseldorf 18. 1 . 1979, VersR 1979, p .  356. 

190. ;{. Roesch, VersR 1976, p .  25-29; VersR 1979, p .  890-893 en H. Bischof, VersR 1976, 
p .  305-308; VersR 1979, p .  691-698; VersR 1981 ,  p. 710-711 verwoorden de in de literatuur ver
schmen kritiek het uitvoerigst. Vgl . ook W. Schmid-Lossberg, MDR 1979, p. 452-454 en 
H . .:hmidt, RIW/AWD, 1975, p. 47. 

191 .  J. F. Bartels, VersR 1975, p .  598 en VersR 1980, p. 61 1-613; K. Heuer, VersR 1980, p .  63, 
waartegen J. Knorre, VersR 1980, p .  1005-1006. 

192. H. Bischof, VersR 1979, p .  696/697, formuleert een zevental fundamentele bezwaren van 
historische , dogmatische en praktische aard. Vgl . ook VersR 1980. p .  710, 71 1 .  Voor een kort 
inhoudelijk overzicht , vgl. nog A. Merz, VersR 1982, p .  213-218. 

193. Verordnung TSF Nr 4/78 v. 18.9. 1978 Bundesanzeiger Nr 179 v. 22.9 . 1978; in werking getre
den per 1 . 10. 1978; tegelijkertijd werden hiermee de ADSp in overeenstemming gebracht. 

194. H. Roesch en H. Bischof in nr 190 voornoemd; G. Kirchhof naar aanleiding van OLG Köln 
15 . 1 1 . 1982, VersR 1983 , p. 488: "Die Neufassung des § 1 KVO mit der Einfügung des Abs. 5 hat 
zunächst mehr Frage aufgeworfen als sie Probleme gelöst hat''. 
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daarover uiteen te zetten is het interessant te constateren dat de schrijvers die 
de BGH-leer nagenoeg unaniem bestreden juist op de vraag naar het wense
lijk effect van de novelle op de toepasselijkheid van de CMR onderling ver
deeld zijn .  Aanleiding tot deze onderlinge controverse werd veroorzaakt door 
een aantal arresten inzake toepasselijkheid der CMR, gewezen nà de novelle 
van 1978. Hoe reageerden de rechters op deze tweesprong: de BGH-lijn 
voortzetten of de door de wetgever aangegeven richting inslaan? 

Een tweetal Hoven betrok de vraag naar het effect van de novelle op het 
internationale vervoer rechtstreeks in hun overwegingen. Allereerst OLG 
München. Dit college haastte zich de BGH-leer dood te verklaren195 . In een 
casuspositie waarin, zoals tussen partijen niet omstreden was, § 413 HGB jo. 
§ 1 lid 5 KVO niet in het geding was, voelde het Hof zich niettemin geroepen 
over de omstreden materie een uitspraak (ten overvloede) te doen, die aan 
duidelijkheid niets te wensen overlaat: 

"Die Auslegung des Art. 17 CMR im Lichte der VO TSF, Nr 4/78 vom 18.9. 1978 (Banz 1978, Nr 
179) ergibt, das "Frachtführer" i .S .  dieser Varschrift auch bei Varliegen der Voraussetzungen der 
§ § 412 oder 413 HGB nur derjenige Spediteur ist, der das Gut mit eigenen Kraftfahrzeugen im 
grensüberschreitenden Verkehr befördert. .. Diese verkehrpolitische Entscheidung betrifft zwar 
formell nur den Bereich der KVO, der Sache nach aber auch den Bereich der CMR. Die Rechts
prechung der BGH zu beiden Bereichen beruht nähmlich auf den gleichen Erwägungen -Ietzlich 
dem Gedanken der Gleichstellung von Schiene und Strasse. Darüber hinaus ist das Ausbleiben 
einer entspechenden Regelung im Bereich der CMR offensichtlich nur darauf zurückzuführen, 
dass eine Änderung dieses in ternationalen Ubereinkommens, mit erheblichen Verfahrensschwie
rigkeiten verbunden ist. Dies gilt urn so mehr, als es sich offensichtlich nur urn ein Problem han
delt, das der bundesdeutschen Rechtsordnung eigen ist. . .  " 196. 

Geheel in overeenstemming met de geest die de geciteerde overwegingen ade
men is de provocerende aanbeveling van het arrest door Mälzig197 . Deze 
schroomt niet te stellen dat door de komst van de novelle de "trügerische Bo
den",  welke volgens hem aan de constante BGH-rechtspraak ten grondslag 
ligt, is weggeslagen. Op dit arrest en de bijgevoegde annotatie reageerde 
Heuer onmiddellijk met een scherp woord 198. 

De tegenstelling tussen Mälzig en Heuer, beiden advocaat in respectievelijk 
München en Hamburg, werd in de daarop volgende uitspraak van OLG Ham
burg tot uitdrukking gebracht 199. In een uitvoerige motivering zette dit college 
uiteen waarom, ondanks het gewijzigde § 1 KVO, de BGH-lijn voor interna
tionaal vervoer onverminderd diende te worden voortgezet. In casu beteken
de zulks dat de Spediteur , ,zu festen Kosten",  die voor het internationaal ver
voer van goederen een vervoerder had ingeschakeld, voor het gehele vervoer 

195. Dit college bevestigde daarmee zijn naam nimmer fervent aanhanger van de BGH-Ieer te 
zijn geweest; vgl. OLG München 30. 10 . 1974, VersR 1975, p. 129; vgl. H. Bischof, VersR 1976, 
p. 307. 

196. OLG München 4.4. 1979, VersR 1979, p .  713, 714. 

197. A. Mälzig, VersR 1979, p .  714; eveneens instemmend J. Knorre, VersR 1980, p .  125. 

198. K. Heuer, VersR 1980, p. 63, waartegen weer H. Roesch, VersR 1981 ,  p. 913. Eveneens 
kritisch over het arrest van OLG München, J. F. Bartels, VersR 1981 ,  p. 612. Tegen Heuer en 
Bartels opnieuw J. Knorre, VersR 1980, p. 1005. 

199. OLG Hamburg 6.12 . 1979, VersR 1980, p.  290. 
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aansprakelijk werd gesteld200. Het arrest sloot verder aan bij het hiervoor geci
teerde sleutelarrest van het BGH in 1975 . Wat de KVO-novelle betreft , stelde 
het college dat deze slechts een ander licht op nationale rechtsverhoudingen in 
het vervoerrecht kan werpen, maar het internationale vervoerrecht onverlet 
laat. De opvatting dat de CMR bij gebrek aan een regeling à la "Spedition zu 
festen Kosten" met nationaal (i .c .  KVO-)recht mag worden aangevuld wees 
het college resoluut van de hand201 . Het arrest van OLG Hamburg heeft ande
re Hoven overtuigd202 . Ook het OLG München heeft nadien zijn hierboven 
geciteerde stellingname, voor zover van toepassing op de CMR, verlaten 203 . 

Na kennisname van bovengenoemde rechtspraak en de daarop verschenen 
reacties kan men dan ook gevoeglijk stellen dat de poging van de nationale 
wetgever door middel van een aanvulling van § 1 KVO de chronische con
troverse op te lossen voor de toepasselijkheid van de CMR als mislukt moet 
worden beschouwd. De novelle heeft in zeker opzicht aanvankelijk veeleer 
voor nieuwe conflictstof gezorgd, met als gevolg dat nu in beide kampen, die 
vóór de novelle verdeeld waren over de juistheid van de BGH-leer, verdeeld
heid is ontstaan met de daaruit voor de praktijk voortvloeiende onzeker
heid204. Hoewel ook het merendeel der tegenstanders van de BGH-leer erkent 
dat een nationale wet(swijziging) geen rechtstreekse invloed op toepassing 
van internationaal recht behoort te hebben, moet reflexwerking van een der
gelijke rechtspolitieke wetgeving niet uitgesloten worden geacht205 . 

De vraag rijst op welke wijze aan de gememoreerde onzekerheid een einde 
kan worden gemaakt. Sommigen staan een wettelijke herziening van het Duit-

200. Evenals bijvoorbeeld Rb Rotterdam 3 1 . 1 . 1 967, S&S 1 967, 56 met een beroep op art. 3 
CMR. 

201 . VersR 1 980, p .  294. 

202. Principiële navolging in arresten van OLG Köln 23. 10. 1980 VersR 1981 , p .  1 68, (met na
woord J. Knorre) alsmede OLG Frankfurt am Main 14.7. 1980, MDR 198 1 ,  p. 147; OLG Nürn
berg 14.5 . 1 98 1 ,  VersR 1982, p. 377. 

203. OLG München 14. 1 . 198 1 ,  VersR 1981 , p. 562. 

204. Een tegenovergesteld effect bewerkte de novelle op OLG Düsseldorf; vgl. arrest van 
18. 1 . 1979, VersR 1979, p .  357. Hoewel dit college een tegenstander van de BGH-lijn was, ging 
het juist nà de novelle overstag! Het college overwoog laconiek: "Wenn sich . . .  der Spediteur mit 
dem Versender über einen bestimmten Satz der Beförderungskosten geëindigt hat (§ 413 Abs. 1 
HGB), ist die Anwendung des § 32 ADSp durch die Bestimmungen der CMR . . .  ausgeschlossen . . .  
Der Senat hal zwar früher eine andere Auffassung vertreten . . .  Er hat diese Auffassung aber wie
der aufgegeben und sich der Rechtsprechung des BGH angeschlossen . . .  Dass die KI. den Trans
port nicht selbst mit einem eigenen Kfz durchgeführt hat, sondern durch die Fa. 0. hat durchfüh
ren lassen,  ist ohne Bedeutung. Auch im Fall des Selbsteintritts (§ 412 HGB) und der Spedition zu 
fixen Kosten (§ 413 Abs. 1 HGB) kann der Spediteur die Beförderung durch Unterfrachtführer 
durchführen lassen." 

205 . Schrijvers die hebben betoogd dat de novelle geen effect op internationaal vervoer dient te 
hebben: Helm, Frachtrecht, Art I KVO. Anm. 9, 9a; W. Schmid-Lossberg, MDR 1979, p. 452; 
H. Bischof, VersR 1979, p. 695; H. Roesch, VersR 1979, p .  892/893; K. Heuer, VersR 1980, 
p .  63; J. F. Bartels, VersR 1980, p .  612; A. Merz. VersR 1982, p. 213 ;  F. J. Pöttinger, VersR 
1984, p. 502. 
Een tegenovergestelde opvatting treft men aan bij : 
A. Mänzig, VersR 1979, p. 714 ;  J. Knorre. VersR 1980, p. 125, met sterke relativering op 
p.  1005. 
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se expeditierecht voor206, anderen hebben de verwachting uitgesproken dat 
het BGH de knoop zal doorhakken207 . Het BGH heeft van zijn kant de kans 
daartoe aangegrepen. Kort en bondig stelde het college dat het aan de "oude 
leer" vasthoudt208. 

Opvallend is dat men voor de oplossing van de verdeeldheid over de vaststel
ling van de demarcatielijn tussen vervoer en expeditie voornamelijk redeneert 
vanuit het nationale recht. De methode van rechtsvinding door het hierboven 
geciteerde OLG München is een illustratie van dit rechtsdenken. De aanspra
kelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR wordt aldus in het licht van de 
Duitse novelle geïnterpreteerd. Deze opvatting verdient bestrijding, omdat ze 
de aard van het eenvormig CMR-recht te enenmale miskent209. De hier bestre
den opvatting ten aanzien van de vraag welke expeditie-gevallen al dan niet 
onder vigeur van de CMR vallen , gaat ten onrechte voorbij aan het feit dat een 
nationale wet(swijziging) hiervoor irrelevant is210. Verschil van mening over 
de uitleg van nationaal recht versluiert op deze wijze de vraag naar de toepas
selijkheid van het Verdrag. Het strijdtoneel dient van het nationaal naar het 
internationaal front te worden verplaatst21 1 .  Op dat laatste front behoort te 
worden beslist welke van de drie bijzondere Speditions-gevallen geregeld in 
§ 412/413 HGB, die naar Duits recht als vervoer worden aangemerkt, deze 
status behouden zodra zij een internationale dimensie krijgen. Op dat niveau 
moet tevens worden beoordeeld of de leer van het BGH in stand kan blijven en 
niet tegen het licht van welke nationale wetgeving dan ook. Daarvoor is nader 
onderzoek naar de drie bijzondere Speditions-gevallen noodzakelijk .  

Over het geval Selbsteintritt (§ 412 HGB), dat wil zeggen wanneer de Spe
diteur zelf het vervoer verricht, is men unaniem van mening dat dit onder de 
CMR valt212. 

206. H.  Roesch, VersR 1979, p .  893, formuleert een revisie van § 412/413 HGB. H. Bischof, 
VersR 1979, p. 697, staat een wijziging van § 409 HGB voor. Een fundamen telere aanpak wordt 
bepleit door R. Herber, VersR 1981 , p. 990 e .v . ;  A. Merz, VersR 1982, p. 213 e.v. 

207. K. Heuer, VersR 1980, p .  63 ; J .  F. Bartels, VersR 1980, p .  162; H. Roesch , VersR 1979, 
p. 893. 

208. BGH 10.2.1982, VersR 1982, p .  543; EVR 1983, p .  32: de novelle heeft buiten de reikwijdte 
van de KVO geen effect. Het betrof hier een geval van Sammelladung. Voor het geval waarin een 
Fixkostspediteur ten koste van de CMR op de ADSp een beroep wenste te doen, had het BGH bij 
arrest van 5 .6 . 1981 , VersR 1981 ,  p. 1030 zulks weerlegd. In deze zin ook OGH Oostenrijk 
4 . 1 1 . 1981 ,  ÖJZ 1982, p. 160. 

209. Vgl. K. Heuer, nt 207 hiervoor. Hij verwijt het college zichzelf op onjuiste gronden een 
misplaatste autoriteit toe te schrijven. 

210. Hoe fundamenteel en wellicht gerechtvaardigd de kritiek voor het Duitse recht op de BGH
lijn ook mag zijn .  

21 1 .  Vgl. hetgeen hiervoor ten aanzien van de commissionnaire de transport in het Franse recht 
werd opgemerkt. (Ook een felle bestrijder van de BGH-leer en een voorstander van herziening 
van het Duitse expeditierecht als H. Bischof erkent: "Auch wenn der § 413 HGB revidiert wird, 
bleibt die Abgrenzung zwischen Speditions- und Frachtführerrecht problematisch", VersR 1979, 
p. 697. 

212. VGl. H. Roesch, VersR 1979, p. 890. 
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In het tweede geval, te weten de in § 413 Abs. 1 HGB geregelde Spediteur 
"zu festen Kosten" ligt het minder eenvoudig. Voorzover § 413 Abs . 1 HGB 
overeenstemt met de werkelijke inhoud van de overeenkomst (in casu tot ver
voer) , dient ook deze Spediteur door de CMR te worden geregeerd213• Het 
BGH heeft terecht geoordeeld dat voor het begrip vervoerovereenkomst de 
CMR niet is beperkt tot het geval dat de vervoerder zelf, laat staan met eigen 
middelen, het vervoer verricht214. 

Het derde geval, de Sammelladungspediteur (§ 413 Abs . 2 HGB) , levert in 
de praktijk waarschijnlijk de meeste moeilijkheden op. Uit § 413 HGB Abs. 2 
blijkt niet dat deze Spediteur zich verbonden heeft tot het vervoer der goede
ren. In zijn algemeenheid kan men evenwel stellen dat allengs een situatie is 
ontstaan waarin dergelijke internationale expediteurs steeds vaker organisa
torisch als "operator" met vervoerdersaansprakelijkheid zijn gaan optre
den 215. Hier kunnen mede de omstandigheden van het desbetreffende geval 
aanwijzingen geven waartoe de wederpartij van de afzender zich heeft verbon
den216. 

Op grond van deze aan de bijzondere Speditions-gevallen gewijde beschou
wingen acht ik het mogelijk dat de rechter het begrip vervoerovereenkomst in 
de zin van art. 1 CMR beperkter opvat dan de rechtspraak naar aanleiding van 
§ 412/413 HGB doet217. 

Uit de analyse van rechtspraak en literatuur in Duitsland inzake de afbake
ningsproblematiek tussen expeditie en vervoer met het oog op de toepasselijk
heid van de CMR blijkt dat de rechtsstrijd zich tot dusverre bijkans geheel in 
nationale sfeer heeft voltrokken. Deze constatering geldt ook de in de litera
tuur voorgestelde oplossingen de wetgever (nogmaals) te laten ingrijpen. Een 
dergelijke benaderingswijze gaat voorbij aan de aard van de CMR. Zolang 
het Verdrag op dit punt niet wordt aangevuld kan uitsluitend de rechter hier de 
weg uit het doolhof wijzen. Het is daarvoor wenselijk dat het BGH de koers, 
waarin voor de uitleg van de CMR nationale opvattingen in beginsel geen rol 

213. Vgl. voor deze gevallen in Nederland, hierboven nt 162. Dit criterium moge weliswaar niet 
doorslaggevend zijn maar blijft als indicatie van belang. Uit het oogpunt van rechtszekerheid is 
wettelijke abstrahering, die als het ware de casuïstiek fixeert, goed verdedigbaar. Immers, uit
gaande van de - feitelijke - vage grens tussen vervoer en expeditie, waarbij ook de rechtspraak 
sinds BGH 3 .3 . 1972 in geval van twijfel voor vervoer kiest (vgl. Helm, Speditionsrecht, p. 77), 
lijken de drie bijzondere Speditionsgevallen zich in een systeem van een wettelijk vermoeden 
goed te verdedigen. Het ware wenselijk dat dit vermoeden als weerlegbaar aan te merken, waar
door wordt voorkomen dat de vermoedens in ficties veranderen. De Spediteur "zu festen Kosten" 
valt te vergelijken met de in Nederland als transportondernemer aangeduide figuur, waarover 
nader in § 4.4. 

214. BGH 2 1 . 1 1 . 1975, VersR 1976, p. 434. 

215. Vgl. J .  Ramberg, EVR 1980, p. 128/129; vgl. § 4 .3 . 1  hiervoor. Anders: H. Bischof, VersR 
1979, p. 697. 

216. Zie de expeditie- (groepage-) gevallen in Nederland, hiervoor § 4.3.5,  waar de rechtspraak 
tot onderling verschillende resultaten leidde. 

217. Interessant is dat uit de vergelijking van de omstreden kwestie met betrekking tot de rechts
positie van de Duitse Spediteur met de Franse commlssionnaire de transport blijkt dat voor de 
rechtspositie van de laatstgenoemde het al of niet hebben van eigen voertuigen geen enkel en voor 
eerstgenoemde (althans volgens KVO-recht) van doorslaggevend belang is. 
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spelen, in rechte lijn blijft volgen. 

§ 4.3. 7. Engeland. 

Anders dan in het continentale rechtsgebied is de rechtspositie van de freight
forwarder in Engeland niet wettelijk geregeld218. Het vaststellen van de 
rechtspositie van de freight-forwarder aan de hand van rechtspraak is reeds 
daarom een precaire bezigheid , aangezien deze figuur naar gelang van om
standigheden hetzij voor de afzender hetzij voor de vervoerder, hetzij voor 
beiden tegelijk kan optreden219. Daarnaast is ook het instituut Selbsteintritt, 
ten gevolge waarvan de forwarder als vervoerder wordt beschouwd, in het En
gelse recht bekend220. Het afbakeningsvraagstuk tussen freight-forwarder en 
carrier bestaat ook hier in volle omvang. Slechts door middel van zorgvuldige 
analyse van de feitelijke situatie kan worden vastgesteld welke rechtsregels 
van toepassing moeten worden verklaard221 . 

In een procedure werd de vraag of de wederpartij van de afzender als een 
"agent" dan wel als een "principal" en derhalve als vervoerder in de zin van 
art. 1 CMR moest worden aangemerkt door J udge Martin na wikken en wegen 
in laatste zin beantwoord222. Deze casuïstische benaderingswijze veroorzaakt, 
als elders, rechtsonzekerheid223 . Terecht verbond Hili aan deze situatie de 
consequentie: 

"With the advent of CMR, containerisation and combined transport operations the situation is 
likely to become even more complicated"224. 

Tenslotte zij er nog op gewezen dat de toepasselijkheid van het Verdrag, tel
kens wanneer de freight-forwarder als vervoerder moet worden aangemerkt , 

218. Hili, nr 22; Auxiliaires, p. 53. Voor de tekst van de Standard Trading Conditions, Auxiliai
res, p. 289. 

219. J. Ramberg, Auxiliaires, Synthesis Report, p. 5 .  
In een zelfde tweezijdige situatie bevindt zich de tussenpersoon in het Yoegoslavisch transport
recht, V. Filippovic, Hague/Zagreb Essays 2, Alphen aan den Rijn 1978, p. 58/59. 

220. Hili, nr 23 ; Auxiliaires, p .  77. 

221 .  Hili, Auxiliaires, p .  66 en p.  85 ; Clarke, nr 12. 

222. Q.B. 10. 10. 1979, (1981) 1 Lloyd's Rep. 192 (Tetroc Ltd. v. Cross Con (International) Ltd). 
De rechter hechtte behalve aan de bewoordingen van het contract in navolging van continentale 
rechters belang aan de wijze van berekening van de prestaties door de wederpartij van de afzen
der; vgl. nog Clarke, nr 12. 

223 . J .  Ramberg, Auxiliaires, Synthesis Report, p. 6: "Unfortunately is not always that it ap
pears clearly from the contract that the freight-forwarder has accepted to assume the role of a 
"contracting" carrier with the liability falling u pon such a carrier under national law or internatio
nal conven ti ons . . .  ; there is no easily available criterion to assist courts of law in distinguishing 
between the freight-forwarder and as a "contracting" carrier". Het advies van Donald, p. 104, 
aan freight-forwarders een CMR-aansprakelijkheidsverzekering te nemen is dan ook veelzeg
gend. 

224. Hili, Auxiliaires, p. 6 1 ,  als aanvulling op zijn conclusie zoals hij die reeds in 1972 (Freight 
Forwarders, nr 66) had verwoord. De CMR werd in het Engelse recht geïncorporeerd krachtens 

-> 
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tot gevolg heeft dat de vraag of de vervoerder als hetzij common hetzij private 
carrier volgens common law moet worden beschouwd, van elk belang ontbloot 
is22s . 

§ 4.3.8. Overige landen. 

Uit Denemarken is ons slechts één rechterlijke uitspraak bekend waarvan de 
toepasselijkheid van de CMR de inzet vormde226. In appel kwalificeerde een 
Hof de wederpartij van de afzender als vervoerder met een beroep op de wijze 
van organisatie van het desbetreffende vervoer alsmede de wijze waarop de 
vracht in rekening werd gebracht227 . Derhalve werd de CMR toepasselijk ver
klaard en deed de vervoerder, gelet op art. 41 van het Verdrag, tevergeefs een 
beroep op de door hem gestipuleerde expeditievoorwaarden228 . 

Men neemt aan dat de situatie in Luxemburg op onderhavig terrein identiek 
is aan die in België229• Deze veronderstelling, gebaseerd op één uitspraak van 
het hoogste rechtscollege in Luxemburg, lijkt echter twijfelachtig230. 

§ 4.4. Overeenkomst van transportonderneming. 

Een figuur die zowel juridisch als economisch-organisatorisch tussen de ver
voerder en de expediteur in staat is de transportondernemer . Transportonder
nemer is degene die, hoewel ontwikkeld uit expeditie, niet, zoals de expedi
teur, zich verbindt tot het doen vervoeren , maar die het vervoer toezegt , hoe
wel hij dit niet zelf uitvoert231 . Deze tussenpositie heeft de vraag doen rijzen in 
welke juridische categorie de transportondernemer moet worden geplaatst : 

section I van de Carriage of Goods by Road Act 1965, nadien gewijzigd door de Carriage by Air 
and Road Act 1979 ; voor de tekst, vgl. Donald, p. 105 resp. 109. 

225 . Over toepassing van regels van common of private carrier wordt verschillend gedacht, vgl. 
Hili, nrs 26-29. Voor de verschillen tussen deze beide instituten,  vgl. 0. Kahn-Freund, The law of 
carriage by inland transport, London 1965, p. 196-201 ;  J. Ridley, The law ofCarriage ofGoods by 
Land, Sea and Air, London 1982, p .  7, 20. 
Hili reduceert dit onderscheid tot een academische kwestie op grond van art . 1 van de Freight 
Forwarding Conditions (nr 30; Auxiliaires p. 77/78). Hij ziet hierbij over het hoofd dat - in inter
nationale casusposities - dit onderscheid irrelevant is op grond van art. 41 CMR. 

226. L. Sevon, The CMR Convention and its application by Scandinavian Courts, Jur Unif 1971 ,  
p .  293 e .v .  

227. Court of  Appeal Vestre Landsrel 8.7. 1969, Jur Unif 1971 , p .  295. 

228. Dispositions générales de la Féderation Nordique des Transitaires applicables aux transport, 
à l'expédition et au magasinage; voor een Franse vertaling van de authentieke Zweedse tekst: 
Auxiliaires, p. 311  e.v. 

229. Libouton 1973, p. 19. 

230. Het Cour Supérieur de Justice du Grand Duché de Luxembourg refereerde in zijn uitspraak 
van 14.2. 1967, EVR 1969. p. 1146 zelf aan het Franse recht. Overigens blijkt uit het arrest op geen 
enkele wijze dat de CMR werd toegepast. 

23 1 .  Wachter, p. 128/129; Dorrestein nr 26. nr 32; Korthals Altes/Wiarda, p. 48; Van Oven, nr 
120. 
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moet hij als vervoerder, als expediteur dan wel als contractant sui generis wor
den aangemerkt? Van het antwoord op deze vraag hangt af of diens rechtsposi
tie al dan niet door de CMR wordt geregeld. Gelet op de inhoud van de over
eenkomst moet deze vraag in eerstgenoemde zin worden beantwoord. Met na
me het feit dat hij niet over eigen transportmiddelen beschikt is geen reden tot 
een andersluidend antwoord232• Deze zienswijze brengt mee dat de transport
ondernemer onder de reikwijdte van de CMR valt233• Tegen deze opvatting 
verzet zich Dorrestein234 , die meermalen gepleit heeft voor een erkenning van 
de transportondernemer als een juridisch afzonderlijke categorie235. Dorre
stein beroept zich voor zijn stelling op de tekst en geschiedenis van het Ver
drag. Hiertegen kan het volgende worden ingebracht. 

Uit de tekst van art. 1 CMR blijkt niet duidelijk ,  zoals Dorrestein ook zelf 
erkent236, wat onder het begrip vervoerovereenkomst moet worden verstaan. 
Uit de geschiedenis van het Verdrag is gebleken dat de poging tot het eisen van 
een bepaald verband tussen vervoerder en een transportmiddel moest worden 
gestaakt. Overigens tasten we in het duister omtrent de ware reden van het 
verdwijnen van een definitie237• Het historisch argument lijkt dan ook een 
zwakke stee in Dorresteins betoog. Vervolgens blijkt dat Dorresteins stand
punt niet zonder meer aansluit bij de rest van zijn uiteenzettingen238• In de 
vierde plaats blijkt een afzonderlijke positie van de transportondernemer de 
rechter parten te spelen239. Tenslotte wijkt het door Dorrestein gestelde af van 

232. Wachter, p .  129; Dorrestein, nr 36, nr 39; Van Oven, nr 120; H. Schadee, BT 1982, p .  403 . 
Vgl. voor België in dezelfde zin, Putzeys, nrs 67, 74. 

233. Vgl. Rb Maastricht 21 .2. 1974, 18 .12 . 1975, S&S 1976, 88. 

234. Nr 33. 

235. RM Themis 1968, p .  277-303; NJB 1973 , p .  1 126 e.v. 
Dit pleidooi heeft de wetgever niet kunnen overtuigen.  De wetgever bleek niet bereid afzonderlij
ke ruimte te bieden aan de transportondernemer, waarover teleurgesteld Dorrestein, NJB 1973, 
p .  1 1 16, nt 10. (In "Recht door Zee" (Schadee-bundel), Zwolle 1980, plaatst Dorrestein (p. 59) 
de ontboezemende opmerking dat hij tegen Schadee's onverbiddelijke logica nooit bestand is ge
bleken. Het onttrekt zich aan mijn waarneming of dit inhoudt dat hij voorwat betreft de transport
ondernemer zijn opvatting inmiddels heeft gewijzigd.)  Overigens is het standpunt van de wetgever 
niet onbegrijpelijk tegen de achtergrond van Dorresteins conclusie: "De titelfiguur van dit opstel 
( = transportondernemer) , ook wat betreft zijn huidige positiefrechtelijke waardering, blijft wat 
duister" , RM Ternis 1968, p. 303. Ook de verwarring rondom de Franse commissionnaire de 
transport, hierboven § 4.3.2, betekent geen aanlokkelijk voorbeeld voor een wetgever; in deze zin 
eveneens T. W. Mertens, Scheepsraad, Zwolle, 1973, p. 80; H. Schadee, BT 1982, p. 403. 

236. Nr 98a. 

237. Hierboven § 4.2. 

238. In nr 26 stelt hij : "(de transportondernemers) zijn overigens niet of nauwelijks van vervoer
ders te onderscheiden". 
In nr 32 pleit hij voor een zelfde aansprakelijkheidsregime tussen vervoerder en transportonder
nemer voor de periode tussen inontvangstneming en aflevering der goederen. 
In nr 36 (aanhef sub a): "Geen positiefrechtelijk onderscheidend criterium (van vervoer) ten op
zichte van transportonderneming". 
In nr 36 in fine: "Hier moet echter worden geconstateerd dat vervoer in de zin van onze wet (en 

· ook in de zin van de CMR) niet heeft een positiefrechtelijk formeel onderscheidend criterium, 
waardoor het zonder meer van transportonderneming kan worden afgepaald". 
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de situatie zoals hierboven gesignaleerd ten aanzien van soortgelijke rechtsfi
guren in Italië, België en Bondsrepubliek Duitsland240. De Franse commis
sionnaire de transport blijkt derhalve opnieuw zijn unieke positie waar te ma
ken241 .  

Uit bovenstaande volgt dat het standpunt dat de transportondernemer als 
vervoerder dient te worden aangemerkt en derhalve onder de reikwijdte van 
de CMR valt, bevestigd wordt door de situatie in andere Europese landen. 

§ 4.5. Terbeschikkingstellingsovereenkomst. 

§ 4.5. 1 .  Nederland 

Voor de toepasselijkheid van de CMR is van belang de vraag of de overeen
komst waarbij iemand zijn voertuig ter beschikking stelt van zijn wederpartij 
als een vervoerovereenkomst in de zin van art. 1 CMR moet worden aange
merkt. We bevinden ons hier op een terrein vol voetangels en klemmen. Er 
bestaat nog weinig duidelijkheid over de aard van dit fenomeen op het terrein 
van het (internationale) wegtransport242 . Het begrip terbeschikkingstelling is 
aan het zee- en binnenvaartrechtelijke instituut bevrachting ontleend. De op
vatting van de nationale wetgever is dat genoemd fenomeen als vervoer moet 
worden aangemerkt243 . De vraag is evenwel of een dergelijke stellingname in 
zijn algemeenheid niet te ver gaat. Men bedenke immers dat transplantatie 
van bevrachting naar het wegtransport andere rechtsgevolgen dan in het zee
en binnenvaartrecht heeft244. Immers , wordt de bevrachtingsovereenkomst in 
het zee- en binnenvaart-recht niet door dwingend recht geregeld maar door tal 
van gestandaardiseerde voorwaarden, in het internationale wegtransport is 

239. Tot welke dogmatisch en praktisch onnavolgbare resultaten de door Dorrestein voorgestane 
"nationale wet" i .c. art. 91 WvK leidt , leert Rb Amsterdam 5 . 12 . 1979, S&S 1980, 96. Gedaagde 
heeft lading t .b .v .  eiseres te vervoeren en placht dit bij gebrek aan eigen wagens door anderen te 
laten uitvoeren. Kennelijk geïnspireerd door Dorrestein, nr 33 betoogde de Rb: "De hiervoor 
vastgestelde feiten maken duidelijk dat gedaagde tegenover Schaap niet als CMR-vervoerder is 
opgetreden, maar als transportondernemer. Op de tussen pp. gesloten overeenkomst tot het doen 
vervoeren door derden-transporteurs ( . . .  ) is daarom de CMR noch als dwingend noch als regelend 
recht van toepassing". Vervolgens concludeerde de Rb tot toepassing van art. 91 WvK op deze 
overeenkomst, omdat niet is gebleken dat Fenex-condities van toepassing waren verklaard! Een 
mooier voorbeeld van het hopeloos verdwaald raken in het grensgebied tussen vervoer, transport
onderneming en expeditie valt nauwelijks te bedenken. Anders dan Rb Amsterdam verklaarde 
Rb Almelo 22.8 . 1979, S&S 1980, 61 art. 91 WvK nietvan toepassing op de transportondernemer. 

240. Vgl. §§ 4.3.3, 4.3 .5 en 4.3.6 hiervoor. 

241 .  Vgl. § 4.3.2 hiervoor. Ook H. Schadee trekt een parallel tussen de transportondernemer en 
de commissionnaire de transport, Auxiliaires. p. 199 nt 1 ;  alsmede BT 1982, p. 403. 

242. Over het karakter van de bevrachting in vergelijking met vervoer, Dorhout Mees, nr 9 .173 
e.v. ; Wachter, p. 1011102, p. 105. 

243. Art. 15 WOW luidt: "Tijd- of reisbevrachting in de zin van deze afdeling is de overeenkomst 
van goederenvervoer, waarbij de vervoerder zich verbindt tot vervoer door middel van een voer
tuig, dat hij daartoe in zijn geheel met bestuurder en al dan niet op tijdbasis (tijdbevrachting of 
reisbevrachting) ter beschikking stelt van de afzender. "  Vgl. ook Dorrestein, nr 43. 

244. Vgl. Putzeys, nr 43. 
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krachtens art. 41 CMR geen afwijking van het Verdragsregime mogelijk .  
Zoals hiervoor in § 4 .2 werd geconstateerd is  de bevrachtingsovereenkomst 

tijdens de onderhandelingen aan de orde gesteld. De vervrachter werd als ver
voerder aangemerkt zo dikwijls hij de zeggenschap over het vervoermiddel 
inclusief bemanning had245. Uit het verdere verloop van de totstandkoming 
van het Verdrag valt op dit punt niets met zekerheid te zeggen. 

Als alternatieven voor de kwalificatie vervoer komen hetzij (ver)huur hetzij 
een overeenkomst sui generis in aanmerking. In eerstgenoemde zin werd 
geoordeeld door de Rechtbank Rotterdam246. Een contract sui generis wordt 
bepleit door Dorrestein247 , maar wegens onvoldoende onderscheidend ver
mogen door de Utrechtse Rechtbank van de hand gewezen248. 

De terbeschikkingstellingsovereenkomst blijkt wegens haar karakter een 
niet eenvoudig in te delen rechtsfiguur te zijn 249 . Niettemin lijkt de kwalificatie 
vervoer te onzent de overhand te krijgen, zoals uit de navolgende rechtspraak 
blijkt. Alvorens deze rechtspraak nader te bezien zij men er op bedacht dat het 
daarin primair gaat om acties ter zake van wanprestatie ingesteld door de par
tijen van de terbeschikkingstellingsovereenkomst. Of een rechtstreekse actie 
van de ladingbelanghebbende ter zake van schadevergoeding volgens de CMR 
jegens de vervrachter mogelijk is lijkt onzeker250. 

245. Vgl. Dorrestein , nr 98a. 

246. Rb Rotterdam 4.2. 1976, S&S, 1976, 56 (vervoer onder CMR) ; hier blijkt echter niet of het 
om bemande huur gaat. In de visie van de nationale wetgever een essentieel gegeven ,  daar voor de 
onbemande terbeschikkingstelling naar het commune recht verwezen wordt: Toelichting vooront
werp bk 8 NBW, p. 1450 sub 2. Voor een geval van bemande terbeschikkingstelling: Rb Rotter
dam 12.12. 1975 (te kennen uit S&S, 1979, 23; NJ 1980, 484.)  Anders oordeelde dezelfde Recht
bank in vonnissen van 3.9 . 1976, S&S 1977, 56 en 23 .6. 1978, S&S, 1979, 77, bekrachtigd door Hof 
's-Gravenhage 14. 1 1 . 1980, S&S 1981 , 42. 

247. Nr 44. 

248. Rb Utrecht, 20.2. 1980, S&S, 1980, 108 (nationaal vervoer) , bekrachtigd door Hof Amster
dam 4. 1 1 . 1982, S&S 1983, 101 .  

249. Niet alleen in  het privaatrechtelijke vervoerrecht, ook in  het administratieve strafrecht heeft 
deze overeenkomst aanleiding tot vragen gegeven ;  vgl. HR (strafkamer) 29.4 .1969, NJ 1970, 48. 
De HR besliste in casu tot vervoer en verwierp de (ver)huur-constructie ; vgl. Adv.-Gen. Remme
link in zijn conclusie. Ook heeft terbeschikkingstelling sociaalrechtelijke kwesties opgeroepen. 
Met het oog op de invoering van een CAO voor het beroepsgoederenvervoer,  werden vele chauf
feurs "zelfstandig", waarna ze "hun" transportmaterieel weer ter beschikking van hun "oude" 
vervoerder-werkgever stelden. Tenslotte is naar aanleiding van de Wet Ketenaansprakelijkheid 
(Wet van 4 juni 1981 , Stb. 370; in werking getreden op 1 juli 1982) het hier aangesneden vraagstuk 
van belang aangezien vervoer niet en (ver)huur van auto's wèl onder genoemde wet valt. 

250. Vgl. M. Goût, La traction routière, uitgave vanwege het IDIT, Rouen 1979, p. 23, waarover 
hieronder nader. 
Anders: Hof 's-Gravenhage 5 . 1 . 1979, S&S 1980, 10. Henri Essers stelde zijn bemande trekker 
voor een jaar ter beschikking van Streekvervoer Wegtransporten tegen een vaste vergoeding per 
km. Toen de goederen tijdens het door Essers uitgevoerde transport schade opliepen, sprak de 
geadresseerde Essers aan. Essers stelde slechts verhuurder, geen vervoerder te zijn.  Het Hofkwa
lificeerde op grond van feitelijke gegevens (onder meer de aanduidingen in de vrachtbrief) tot 
vervoer en overwoog: "Voorts heeft de chauffeur van Essers zich met een trekker met lege aan
hanger bij Castelletti te Milaan gemeld en aldaar goederen ingeladen. De chauffeur van Essers is 
niet met een trekker een reeds geladen aanhanger gaan ophalen. Zulks brengt mede, dat Castel
letti ervan kon en mocht uitgaan, dat de trekker met aanhanger het voertuig was in de zin van art. 1 

---> 
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De eerste procedure waarin de vraag van de kwalificatie van de terbeschik
kingstellingsovereenkomst ten principale werd gesteld wordt hier weergege
ven, de tweede in de hierna volgende § 4 .6 .  

Zuiderwijk kwam met Wetram in augustus 1968 overeen haar vrachtwagen
( combinaties) rijklaar (inclusief chauffeur( s) en benodigde vergunningen) aan 
Wetram ter beschikking te stellen teneinde daarmee transporten uit te voeren 
terwijl Zuiderwijk een bepaalde vrachtprijs kreeg minus een percentage com
missieloon voor Wetram. Toen Zuiderwijk inmiddels zo'n 1500 transporten 
had uitgevoerd, ontstond tussen partijen onenigheid over de vergoeding van 
het aantal uitgevoerde transporten. Toen Zuiderwijk uit dien hoofde Wetram 
aansprak, beriep laatstgenoemde zich onder meer op verjaring ingevolge art. 
32 CMR. De belangrijkste inzet van de procedure was de vraag of de rechts
verhouding tussen partijen überhaupt als een vervoerovereenkomst gekwalifi
ceerd en derhalve door de CMR geregeld diende te worden. De Rechtbank 
oordeelde: 

"Waar Wetram op eigen naam en voor eigen rekening de litigieuze vervoersovereenkomsten 
heeft gesloten en de chauffeurs met hun combinaties m.b.t .  de uitvoering van de door Wetram 
gesloten overeenkomsten telkens voor een periode van één week steeds handelden overeenkom
stig de door Wetram gegeven instructies, moet de tussen partijen gesloten overeenkomst - naar 
haar aard en strekking - als een terbeschikkingstellingsovereenkomst worden aangemerkt. Zuid
erwijk is derhalve niet opgetreden als zelfstandig vervoerder"251 . 

Deze stellingname , ten gevolge waarvan geen plaats is voor de CMR, kon in de 
ogen van het Hof geen genade vinden. Het Hof overwoog: 

"dat als onbetwist ( . . .  ) vaststaat dat in 1968 tussen partijen is overeengekomen dat Zuiderwijk 
voor Wetram met één of meer vrachtauto's van haar bedrijf internationale transporten zou gaan 
verzorgen, hetgeen sedertdien tot 1974 is geschied doordat zij tegen betaling vrachtautocombina
ties met chauffeur en met de vereiste documenten ter beschikking van Wetram stelde; 
dat Zuiderwijk zich derhalve tegenover Wetram verbond om tegen betaling internationale trans
porten te bewerkstelligen en aldus vervoerovereenkomsten met haar sloot, waaraan niet afdoet, 
dat Wetram op haar beurt met haar klanten eveneens vervoerscontracten sloot noch dat Zuider
wijk niet van tevoren wist, welke transporten werden uitgevoerd en haar chauffeurs dat van We
tram vernamen"252. 

Verder overwoog het Hof dat Zuiderwijk, blijkens de door haar gebezigde 
formuleringen, zichzelf eveneens als vervoerder had beschouwd ; dit alles re
sulteerde in de toepasselijkheid van de CMR. In cassatie voerde Zuiderwijk 
aan dat de in augustus 1968 gesloten terbeschikkingstellingsovereenkomst niet 
zonder meer op één lijn met de mogelijk daaruit voortvloeiende vervoerover-

lid 2 CMR, waarmee de goederen door Essers zouden worden vervoerd. De onderlinge rechtsver
houding tussen Streekvervoer en Essers kon Castelletti ook niet bekend zijn, zodat Essers daarop 
tegenover Castelletti geen beroep kon doen ."  
Deze overwegingen zijn uit vervoerrechtelijk oogpunt niet zonder meer logisch en civielrechte
lijk-dogmatisch verklaarbaar. Anders wellicht MvA inzake wetsontwerp 15 963 (WOW), nr 7 ,  
p .  2;  vgl. ook Putzeys, nr 57 .  Eveneens kritisch A. C. van Empel, vgl. Dorhout Mees, nr  8.83a. 
Voor het onderscheid tussen een intern en extern aspect in onderhavige overeenkomsten, vgl. 
hierna § 4.6. 

251 .  Rb Rotterdam 12.12. 1975, te kennen uit S&S 1979. 23; NJ 1980, 484. 

252. Hof 's-Gravenhage, (ongedateerd), te kennen uit S&S 1979, 23; NJ 1980, 484. 
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eenkomsten kon worden gesteld. De Hoge Raad oordeelde dat, gegeven de 
feitelijke vaststellingen door het Hof, het Hof geen blijk had gegeven van een 
onjuiste opvatting van het begrip vervoerovereenkomst253. Evenals het Hof 
achtte de Hoge Raad op de vervoerovereenkomsten, welke uit de basisover
eenkomst van 1968 voortvloeiden, de CMR van toepassing. Tot een kwalifica
tie van de aan de serie vervoerovereenkomsten ten grondslag liggende terbe
schikkingstellingsovereenkomst en met name de vraag of deze als een vervoer
overeenkomst diende te worden beschouwd, kwamen beide colleges niet 
toe254. Er kunnen omstandigheden zijn om een dergelijke overeenkomst niet 
altijd als een vervoerovereenkomst aan te merken. Zo bleek Zuiderwijk in 
onderhavige procedure geen enkele invloed op het feitelijke transport te heb
ben gehad. Zijn rol beperkte zich louter tot "rijden"255• Wanneer men even
wel in een dergelijke situatie wél tot vervoer besluit lijkt het juist om in dit 
geval Wetram als afzender van Zuiderwijk te beschouwen in die zin dat Zuid
erwijk als ondervervoerder, als uitvoerder van de door Wetram gesloten ver
voerovereenkomsten optreedt256. Het feit dat Zuiderwijk zichzelf als vervoer
der beschouwde wordt op deze wijze geen geweld aangedaan. 

Uit het bovenstaande kan duidelijk zijn geworden dat grote behoedzaamheid 
geboden is de terbeschikkingstellingsovereenkomst als vervoeroven:.enkomst 
te beschouwen. De (interne) rechtsverhouding tussen vervrachter en bevrach
ter kan in voorkomende gevallen als onbenoemd contract analoog aan wel in 
de wet geregelde overeenkomsten nader worden bepaald257. Nader rechtsver
gelijkend onderzoek kan ons behoeden voor een te snelle toepassing van het 
Verdrag op rechtsverhoudingen die daartoe niet bestemd zijn258. 

253. HR 17. 1 1 . 1978, S&S 1979, 23 ; NJ 1980, 484, waarover gereserveerd Libouton 1982, p. 696. 

254. Vgl. B .W(achter) in diens annotatie onder het arrest, NJ 1980, 484 sub 3, alsmede Adv.
Gen. Berger in zijn conclusie voorafgaand aan het arrest. Anders kennelijk MvA inzake wetsont
werp 15 963 (WOW), nr 7, p. 2. In die zin ook Rb Arnhem 8. 1 . 1981 , S&S 1982, 75 : "Weliswaar 
was gedaagde geen zelfstandig vervoerder ( . . .  ) en weliswaar sloot Hartrans (eiseres) op haar beurt 
weer overeenkomsten met derden; zulks doet niet voldoende af aan het feit dat het gedaagde was 
die in feite het transport bewerkstelligde en zo al niet de daaraan ten grondslag liggende rechtsver
houding met Hartrans reeds een vervoerovereenkomst, in de uitvoering daarvan is zij zo zeer 
daarmee verwant en zijn de daaraan vreemde elementen van zo'n ondergeschikte aard dat ten 
deze de voor een vervoerovereenkomst geldende rechtsregels zoveel mogelijk dienen te worden 
toegepast. "  

255. Vgl. Dorrestein, n r  44, n r  52e. I n  een dergelijk geval verwerpt deze schrijver de identificatie 
met vervoer. Dit standpunt vertoont grote gelijkenis met dat van Rodière, die als vereiste voor 
vervoer stelt dat bij de vervoerder het "maîtrise de l'opération (de transport)" moet zijn gelegen; 
Sirey, nr 234; BT 1975, p .  137. Vgl. hierna § 4.5.2. In dat geval zal de aansprakelijkheid van de 
"verhuurder" veelal door een lichter regime worden vastgesteld. 

256. Vgl. J. Putzeys, La traction routière, uitgave vanwege het IDIT, Rouen 1979, p. 35 e .v .  De 
CMR regelt niet de verhouding tussen vervoerders onderling, behoudens het geval van opvolgend 
vervoer (art. 34 e .v . ) ,  waarbij onderling regres slechts regelend recht is (art. 40) ; vgl. hierover 
hoofdstuk 3. 

257. In dit opzicht lijkt art. 16 WOW te absoluut. Voor een meer genuanceerde benadering, 
R. Rodière, BT 1975, p. 221 e.v.  en M. Goût, La traction routière, Rouen 1979, p. 1 1112, p. 17 
e.v. De wetgever moet worden toegegeven dat in het onderhavige dilemma voor zijn keus vanuit 
het oogpunt van rechtszekerheid veel pleit. 

87 



§ 4.5.2. Buitenland. 

In Frankrijk en België wordt "location de véhicules" als aparte categorie naast 
"affrètement" en "transport" aangemerkt259. Hoewel niet uitsluitend toege
spitst op de CRM, tonen Rodière, Goût en Putzeys aan dat de grens tussen 
vervoer en terbeschikkingstelling slechts al naar gelang de concrete omstan
digheden kan worden vastgesteld260. Zodoende blijft het moeilijk uit de casuï
stiek algemene regels te destilleren. Belangrijk criterium blijft de vraag wie 
belast is met , ,Ia maîtrise de I'opération de transport"261 . Het kan dan ook niet 
verbazen dat de rechtspraak in Frankrijk op dit punt een wisselend beeld te 
zien geefe62 . 

In de Bondsrepubliek Duitsland kent men het begrip Wagenstellungsver
trag (§ 14, 15 KVO). De overeenkomst wordt als vóórovereenkomst ten op
zichte van de vervoerovereenkomst aangemerkt263 . Het naast elkaar bestaan 
van Wagenstellungsvertrag en Frachtvertrag hangt samen met de visie van de 
Duitse wetgever dat, evenals in het spoorwegvervoer, de vervoerovereen
komst een aanvang neemt op het tijdstip van de inontvangstneming der goede-

258. De sui-generis constructie van Dorrestein , nr 44, leidt tot de opvatting dat op de "verhuur
der" geen resultaatsverplichting rust, hetgeen belangrijk kan zijn met het oog op eventuele ver
borgen gebreken van het voertuig alsmede voor de bewijslast. Voor zijn personeel hoeft dit niet 
tot een dergelijke conclusie te leiden: vgl. Hofvan Verbreking 16.6. 1966, EVR 1966, p. 943: "Ce
lui qui a donné un camion en location avec chauffeur est responsabie de la faute du conducteur 
resté son préposé ."  Anders: Cass . 7 .3. 1980, p. 344; vgl. ook Cass. l3 .10 . 1980, BT 1980, p. 598. 
Vgl. B. W (achter) in diens annotatie onder HR 17. 1 1 . 1978, NJ 1980, 484, sub 3: "Indien men de 
rechtseenheid wil bevorderen door het CMR-Verdrag, doch tegelijkertijd bij de uitvoering daar
van op nationaal niveau een begrippenapparaat hanteert , dat met betrekking tot wezenlijke uit
gangspunten verschilt van opvattingen elders, doet men wellicht per saldo afbreuk aan het streven 
naar rechtseenheid. ( . . .  ) Het is dan waarschijnlijk niet juist een scala van weliswaar aan elkaar 
verwante, doch daarom nog wel van elkaar te onderscheiden soorten overeenkomsten onder één 
juridisch dak te brengen". 

259. Rodière, Sirey, nr 734 e .v . ;  Dalloz, nr 327 e.v. In BT 1975, p. 136, geeft hij de volgende 
definitie: "La location de véhicules est Ie cantrat par lequel un contractant (généralement proprié
taire de la chose louée) appelé "loueur" met à la disposition d'un autre contractant appelé "loca
taire", la jouïssance d'un véhicule défini , pour un temps déterminé, ou une opération définie, et 
moyennant un prix fixé d'avance ou fixabie suivant des critères déterminés pour lui permettre 
d'exécuter des transports routiers des marchandises". Vgl. ook Lamy, nr 701 e.v. 

260. R. Rodière. BT 1975 , p. 125 e.v. 220 e.v . , 400 e.v . , 532 e.v. ; M. Goût, La traction routière, 
uitgave vanwege IDIT, Rouen 1979, p. 17 e.v. ; J. Putzeys, nrs 43 e .v. 

261 .  Zie bijvoorbeeld Putzeys, nr 62. 

262. Voor de vraag of de "loueur" dan wel de "locataire" in casu als vervoerder onder de CMR 
moet worden aangemerkt, heeft de Franse hoogste rechter een aantal malen de uitgifte en onder
tekening van de CMR-vrachtbrief van doorslaggevend belang geacht. Dit leidde ertoe dat, anders 
dan art. 15 WOW, de locataire als vervoerder werd beschouwd: Cass. 13. 10. 1980, BT 1980, 598 
(waarover Libouton 1982, p. 696; MvA inzake wetsontwerp 15 963 (WOW) , nr 8, p. 2) alsmede 
Cass. 17 . 12 . 1980, BT 1981 ,  155. Terecht oefende B. Mercadal, Recueil Dalloz Sirey 1981 ,  p. 544 
kritiek op het hanteren van dit criterium. Zo wordt een bewijsrechtelijke bepaling (art. 9 CMR) 
op oneigenlijke wijze gebruikt ter oplossing van een materieelrechtelijk betwiste vraag. Vgl. ook 
CA Paris 22.2. 1980, BT 1980, p. 239; CA Paris 2 .12. 1981 ,  BT 1982, p. 73; CA Paris; 3 . 10. 1980, 
BT 1980, p .  519; CA Paris 31 .3 . 1981 ,  BT 1981 ,  p. 368; OLG Hamburg 16. 1 1 . 1980, VersR 1982, 
p .  556. 

263. Helm, Frachtrecht, § 14 KVO, Anm. 2 en 6. 
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ren264. Het Wagenstellungsvertrag mag echter niet met de hier aan de orde 
gestelde terbeschikkingstellingsovereenkomst op één lijn worden gesteld265. 
In Duitsland wordt de terbeschikkingstellingsovereenkomst als (ver)huur ge
zien, maar als vervoer, indien de bemanning wordt "meegeleverd"266. 

Ook elders wordt het onderscheid met vervoer gehandhaafd267 .  

Het geheel overziende kan worden geconstateerd dat er geen "einheitliche" 
visie bestaat op de aard van de terbeschikkingstellingsovereenkomst in het 
wegtransportrecht. Hoewel uit praktisch oogpunt meermalen gelijkstelling 
met de vervoerovereenkomst wordt verdedigd, lijkt zulks, gelet op de daaruit 
voortvloeiende rechtsgevolgen, voorzover het internationaal vervoer betreft , 
niet altijd gerechtvaardigd. Uit rechtshistorisch en -systematisch oogpunt is 
gelijkstelling met de vervoerovereenkomst evenmin dwingend. Wij stellen ons 
op het standpunt dat de terbeschikkingstellingsovereenkomst als afzonderlij
ke basis- of vóórovereenkomst in beginsel van de vervoerovereenkomst moet 
worden onderscheiden. De terbeschikkingstellingsovereenkomst is in deze 
zienswijze middel om tot het doel (namelijk het vervoeren van goederen) te 
komen. Wanneer degene die zijn bemande voertuig in het kader van een ter
beschikkingstellingsovereenkomst van zijn wederpartij ter beschikking stelt 
en zich jegens deze vervolgens daadwerkelijk tot het vervoer verbindt en daar
bij een zekere mate van zelfstandigheid jegens zijn wederpartij bewaart, moet 
hij als vervoerder worden aangemerkt. 

§ 4. 6. Truck-overeenkomst. 

§ 4.6. 1 .  Nederland. 

Het slepen van beladen voertuigen is, mede als gevolg van de containerisatie, 
niet meer weg te denken uit het moderne transportrecht268. Het scheiden van 
de voortbewegingsbron en de laadruimte stelt de jurist evenwel voor proble
men, zoals telkens wanneer hij wordt geroepen een juridische waardering van 
economische fenomenen te geven 269. 

264. Voor kritiek op deze visie Helm, Frachtrecht, ad § 15 KVO. 

265. Deze gelijkschakeling wordt gesuggereerd door Ponet, p. 37, met verwijzing naar een uit
spraak van LG Beieren (bedoeld is: Bremen) d.d. 6 .5 . 1965, EVR 1966, p .  691 .  In dit vonnis werd 
de vraag aan de orde gesteld of de CMR van toepassing moest worden verklaard nu het betreffen
de transport nog geen aanvang had genomen. Deze vraag heeft geen enkel verband met het in deze 
paragraaf aan de orde gestelde vraagstuk. 

266. Helm, Frachtrecht, § 425 HGB; Anm. 44; Speditionsrecht, p. 9, Anm. 4 bb. 

267. Zie voor Zwitserland, Edis, p .  56. Voor Engeland, vgl. Q.B. 22. 1 1 . 1979, (1980) 1 Lloyd's 
Rep. 279 (Walek & Co v. Chapmann and Bali), EVR 1983, p. 95 , waarin over "hire" wordt ge
sproken ; vgl. C::Iarke, nr 12. 

268. Vgl. Dorrestein, nrs 18, 19. 

269. J. Putzeys, La traction routière, uitgave vanwege het IDIT, Rouen 1979, p .  30, sub 2;  
B .  Mercadal, La traction routière, Rapport de synthese, p. 5 :  "Le droit se trouve devant un pro
blème qui est constant: cel ui de qualifier les faits qu 'on lui soumet". Vgl. voor verzekeringsrechte
lijke problemen naar aanleiding van trucking, Bindend advies 15 .9 . 1983, S&S 1984, 117 .  
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Moet degene die zijn trekkracht ter beschikking stelt van de wederpartij als 
vervoerder onder de CMR worden aangemerkt? Dat is de kwestie270. Be
schouwt men de truck-overeenkomst als een species van de in de vorige para
graaf behandelde terbeschikkingstellingsovereenkomst, dan zouden we kun
nen volstaan naar het ter plaatse betoogde te verwijzen. In de literatuur is 
evenals in het geval van bevrachting en terbeschikkingstelling de vraag naar de 
aard der sleepovereenkomst evenwel betwist271 .  De discussie over de aard der 
onderhavige overeenkomst wordt door twee factoren beheerst: is er sprake 
van overname van of macht over het goed en wat is de rol van het voertuig272? 
De tekst van het Verdrag geeft geen uitsluitsel273 • Onjuist lijkt ons de toepas
selijkheid van de CMR tussen de exploitant van een truck en diens wederpartij 
afhankelijk te doen zijn van de inbreng van een voertuig door de vervoer
der274. 

In een aantal rechterlijke uitspraken is met het oog op de toepasselijkheid 
van de CMR de vraag naar de aard van de truck-overeenkomst aan de orde 
gesteld275. De Rechtbank Amsterdam ging impliciet van vervoer uit en paste 

270. B .  Mercadal , a.w. , p. 19 .  

271 .  Rodière, Sirey, p .  277: "La doctrine s'est longtemps partagée en camps bien tranchés. Pour 
les uns, Ie remorquage était un louage; pour d'autres, c'était un transport" ;  Lamy, nr 7. Vgl. Dor
hout Mees, nr 9420. 
In de Vaststellingswet boek 8 NBW (14 049) is een aanvankelijk opgenomen afzonderlijke rege
ling nopens sleepvervoer voor het zee- en binnenvaartrecht vervallen ; vgl. P. P. Vreede, Scheeps
raad, Zwolle 1973, p. 189. 
In de WOW wordt de sleepovereenkomst evenals de terbeschikkingstellingsovereenkomst als 
overeenkomst van vervoer gekwalificeerd, vgl. T. op het voorontwerp p. 1453/1454 sub 1 en 2. De 
weergave door R. Cleton, AA 1981 ,  p .  247, 248 lijkt niet geheel correct. 

272. De in de vorige nt genoemde Toelichting, p. 1453/1454, sub 4 acht het vervoermiddel een 
essentiale van de vervoerovereenkomst, terwijl Dorrestein, nr 69 jo. nr 98 e eist dat het vervoer
middel door de vervoerder wordt ingebracht hoewel hij in nr. 68 stelt dat het gebruik van een 
vervoermiddel niet nodig is; Korthals Altes/Wiarda, p. 23 , achten het vervoermiddel in beginsel 
geen element in de vervoerovereenkomst. De strekking van deze stelling is overigens slechts dat 
daarmee wordt bedoeld dat goederen niet persé in een vervoermiddel dienen te worden vervoerd. 

273 . Engelse tekst: "in vehicles" ;  Franse tekst: , .au moyen de véhicules" ; vgl. T. p. 1453/1454, 
sub 2. 

274. Volgens Dorrestein is er juridisch pas sprake van een voertuig indien dit door de vervoerder 
wordt ingebracht (nr 68 in fine, nr 69, nr 98 e). Een voertuig is niet een al dan niet beladen voertuig 
van de afzender dat moet worden gesleept; dit laatste is een "goed" (nr 98 b en e. ) .  Maar is slepen 
nu vervoeren? Uit het in nr 44 jo. nr 68 gestelde krijgt men de indruk dat zijn antwoord hierop 
negatief luidt: het is simpel rijden; vgl. eveneens nr 98 e. waar hij spreekt over gebruikgeving. 
Niettemin is de sleper jegens ladingbelanghebbende vervoerder. Dat sleepvervoer door CMR 
wordt beheerst volgt dan ook niet zozeer uit het begrip vervoer, maar uit de definitie van het 
vervoermiddel (truck plus (sémi-)remarque vormt een véhicule articulé) nr 99; vgl. Putzeys, nr 56 
bis. Het betoog heeft derhalve iets tweeslachtigs. Niet zonder meer is duidelijk waarom de inbreng 
van het voertuig vanwege de vervoerder bepalend is voor de aard der overeenkomst; vgl. T. 
p. 1454 sub 2;  vgl. B. MarcadaL a.w .. p .  1 1 .  De CMR eist dit niet. Hieraan staat art. 17 lid 3 CMR 
geenszins in de weg. Het betoog van Dorrestein komt er op neer dat hij sleepvervoer niet via het 
begrip vervoer, maar via het begrip voertuig onder de CMR brengt . Vgl. nog bindend advies (Dor
restein) 21 .4. 1970, S&S 1971. 19. 

275. Ook buiten het zuiver vervoerrechtelijk terrein heeft de truck-overeenkomst tot vragen aan
leiding gegeven, vgl. Hof's-Gravenhage 22.4. 1977. S&S 1977, 88; vgl. ook Putzeys, nr 56 ter, voor 
diverse aspecten. Voor administratiefrechtelijke problematiek m.b.t .  het Spaanse recht, vgl. 
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derhalve de CMR toe276. In een vervolgvonnis besliste de Rechtbank verder 
dat het niet in strijd is met de in het eerste lid van art. 1 van het Verdrag gege
ven definitie - gezien de ontwikkelingen van het internationale vervoer, de 
eisen van de praktijk en de bedoeling van de opstellers van de verdragtekst 
een beladen trailer zonder truck als , ,goed" te beschouwen., dat de vervoerder 
door middel van zijn eigen truck ter destinatie over de grenzen brengt277. De 
beslissing lijkt juist, maar de motivering, voorzover gebaseerd op de bedoeling 
der Verdragopstellers , twijfelachtig278 . In wezen wordt hier degene die zijn 
truck ter beschikking van zijn wederpartij stelt als vervoerder aangemerkt. 
Het is deze kwalificatie welke ten principale de inzet was van een procedure tot 
in hoogste instantie. Hoezeer juridische kwalificatie van feitelijke interpreta
tie afhankelijk is moest in deze procedure eiseres Vink ervaren, die zijn met 
chauffeur bemande truck tegen kilometervergoeding ter beschikking van 
diens wederpartij Kruidenier had gesteld teneinde de door deze beladen, in 
eigendom toebehorende , oplegger te slepen . De vrachtwagencombinatie 
werd tengevolge van een ongeval vernield ,  waarna Kruidenier schadevergoe
ding terzake van de beschadigde oplegger op grond van de CMR vorderde279. 
Vink stelde hiertegenover dat de onderhavige overeenkomst niet als vervoer 
maar als (ver)huur diende te worden beschouwd, zodat de CMR buiten toe
passing diende te blijven . De Rechtbank Rotterdam overwoog: 

"De Rb stelt voorop dat de onderhavige overeenkomst, reeds omdat de chauffeur in dienst van 
Vink was, niet als een overeenkomst van huur en verhuur kan worden aangemerkt. De overeen
komst bevat daarentegen wèl alle elementen van een vervoerovereenkomst in de zin van art. 1 van 
het CMR-Verdrag: Vink verbond zich jegens Kruidenier tot het vervoer van goederen over de 
weg . . .  "2so. 

Anders dan de Rechtbank die van (ver)huur niet wilde weten, oordeelde het 
Hof: 

"Dat de overeenkomst elementen van verhuur en huur bevat neemt niet weg dat zij voldoet aan 
voormelde omschrijving (d.w.z. vervoerovereenkomst, Hk) en derhalve onderworpen is aan de 
bepalingen van de CMR"281 . 

F. M. Sanchez Gamborino, La traction routière, p. 47 e.v. 

276. Rb Amsterdam 15. 1 1 . 1972, S&S 1973 , 53.  Evenzo: Rb 's-Gravenhage 24.3 . 1977, S&S 1978, 
30; Rb Groningen 4 . 1 1 . 1983, S&S 1984, 59. 

277. Rb Amsterdam 16.4 . 1975 , S&S 1975, 81 , duidelijk geïnspireerd door Dorrestein. 

278. Vgl. § 3 hiervoor. 

279. Een procedure over de ladingschade werd opgeschort tot na de uitslag van de onderhavige 
procedure . 

280. Rb Rotterdam 3.9 .1976, S&S 1977, 56. In gelijke zin Rb Utrecht 20.2 . 1980, S&S 1980, 108: 
" . . .  nog daargelaten, dat een huurovereenkomst mede omvattend een mens, niet wel mogelijk 
lijkt". Vgl. Dorrestein, nr 43. 

281 . Hof's-Gravenhage 31 .3 . 1978, S&S 1980, 10. Vgl. Dorhout Mees, nr 9. 184. Deze overweging 
ligt geheel in de lijn van een eertijds door de Hoge Raad gewezen arrest, HR 12.3. 1954, NJ 1955 , 
386; AA 1954, p. 175 (Codam/Merwede), waarin dit college ten aanzien van een sleepovereen
komst in de binnenvaart overwoog: 
"dat - . . .  - zulks ook in overeenstemming is met de wettelijke regeling van de vervoerovereen
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Het tegen het niet toelaten van het bewijs tegen de kwalificatie vervoerover
eenkomst gerichte cassatiemiddel verwierp de Hoge Raad met één zin: 

"Dit middel faalt, nu het in al zijn onderdelen miskent dat de juridische kwalificatie van een over
eenkomst aan de rechter is voorbehouden en op zichzelf niet voorwerp van een bewijsopdracht 
kan zijn"282. 

Hieruit blijkt , hoewel het vaststellen van de aard van onderhavige overeen
komst een aan de rechter voorbehouden daad van juridische kwalificatie is , 
dat deze kwalificatie van feitelijke interpretatie afhankelijk is283 • 

Evenals uit het in de vorige paragraaf behandelde arrest terzake de terbe
schikkingstellingsovereenkomst bleek, behoefde het college geen uitspraak te 
doen over de aard van de truck-overeenkomst. Het resultaat hiervan is , gelet 
op de processuele aspecten in dergelijke procedures , dat degene die zijn be
mande truck ter beschikking van zijn wederpartij heeft gesteld vooralsnog als 
vervoerder wordt aangemerkt . Derhalve absorbeert het uiteindelijke doel van 
onderhavige overeenkomst (namelijk het vervoer) de inhoud der overeen
komst, te weten het louter ter beschikking stellen van trekkracht. Onder ver
wijzing naar onze conclusie ten aanzien van de terbeschikkingstellingsover
eenkomst, menen wij dat deze opvatting juist is , indien de zelîstandigheid van 
de trucker in tact blijft. In dit verband verdient opmerking dat truckers wordt 
aangeraden zich uitsluitend te verbinden tot het vervoer van het voertuig zelf 
en niet tot het vervoer van de daarin aanwezige goederen284• Mij is niet geheel 
duidelijk wat het nadelige gevolg voor hen is wanneer dit advies niet wordt 
opgevolgd. 

§ 4.6.2. Buitenland. 

In Frankrijk beschouwt men de truck-overeenkomst hetzij als (ver)huur hetzij 
als vervoer285 • Goût heeft aan de hand van een rechtspraak-analyse aange
toond dat de rechter een genuanceerd standpunt inneemt . Zijn conclusie is dat 
de truck-overeenkomst niet als een vervoerovereenkomst maar als "un con-

komst, waaraan de onderhavige overeenkomst, zo zij al niet als een vervoerovereenkomst zou 
moeten worden aangemerkt, in ieder geval nauw verwant is". 

282. HR 5 . 10. 1979, S&S 1979, 1 17; NJ 1980, 485. In het arrest HR 18.6. 1982, S&S 1982, 85 ; NJ 
1983, 384 wordt eveneens in het geval van een sleepcontract (stilzwijgend) van vervoer uitgegaan. 

283. Vgl. W. H. H(eemskerk) in zijn annotatie onder het arrest, sub 2 en de Adv.-Gen. in zijn 
conclusie voorafgaand aan het arrest . Vgl. B. W(achter) , in diens annotatie NJ 1980, 484, sub 3. 
Vgl. eveneens B. Mercadal, a.w. p .  7: "Ie juge est taujours maître de la qualification juridique 
d'une opération économique". 

284. Zoals aanbevolen door Dorrestein, nr 98e en het voorontwerp Bk 8 NBW, T. p.  1454; vgl. 
Putzeys, nr 56bis. M. H. Claringbould, Goederenvervoer over de weg, Deventer 1984, p .  24/25 . 
Vgl. nog Rb Amsterdam 16.4. 1975, S&S, 1975, 81 en de rechterlijke instanties in de hierboven 
weergegeven procedure Vink/Kruidenier. Vgl. nt 288. 

285. Een definitie van het "contrat de traction" geeft M. Goût, La traction routière, p. 10: 
"Le cantrat de traction est Ie cantrat par lequel un professionnel appelé "tractionnaire" met à la 
disposition d'un entrepreneur de transport, sa force de traction d'un ensemble routier non pourvu 
de rnayen de déplacement par lui-même, pour un temps ou une opération définie et moyennant un 
prix fixé d'avance ou fixabie suivant des critères déterminés". 
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tract de louages de services" moet worden gekarakteriseerd. Tegenover zijn 
wederpartij heeft de "tractionnaire" een reuultaatsverplichting, tegenover de 
afzender/geadresseerde in beginsel slechts een inspanningsverplichting286. 

In België komt Putzeys aarzelend tot de kwalificatie vervoer287 . Hij werkt 
dit gegeven nader uit door daaraan een onderscheid tussen externe en interne 
rechtsgevolgen te verbinden. Onder vigeur der CMR brengt hij slechts de ex
terne relatie, dat wil zeggen de rechtsverhouding tussen de "tractionnaire" en 
de ladingbelanghebbende288. Op de rechtsverhouding tussen de "tractionnai
re" en zijn wederpartij acht hij , anders dan de Nederlandse rechtspraak, de 
CMR niet van toepassing. Goût, Mercadal289 en Putzeys manen elk tot grote 
behoedzaamheid op dit terrein. 

In Duitsland ziet men de sleepovereenkomst als regel als vervoer, maar in 
voorkomende gevallen kunnen vervoerrechtelijke normen plaats maken voor 
die van het algemene "Werkvertrag"290. 

§ 4. 7. Overige contracten. 

Het gegeven dat het vervoercontract uit verschillende elementen is opge
bouwd die ook wezenlijke bestanddelen van andere overeenkomsten kunnen 
zijn, verklaart dat ook ten aanzien van deze contracten het afbakeningspro
bleem zich kan voordoen 291 .  Behalve elementen van (ver )huur, zoals in de 
vorige twee paragrafen is uiteengezet , wordt de vervoerovereenkomst vaak 
vóór, tijdens of na het feitelijke transport met elementen van bewaargeving 
verweven292. Met name in het gecombineerd vervoer is bewaargeving een we
zenlijk element in de goederenstroom van producent naar consument293 . Het 
is niet duidelijk in hoeverre genoemde elementen tot een bepaalde overeen
komst moeten worden gerekend. 

286. A.w. , p. 26; J .  Putzeys, La traction routière, p. 3 1 ;  vgl . ook diens boek, nr 55 e.v.  

287. P.  35-40; boek, nrs 57-59. 

288. De te slepen aanhanger of oplegger beschouwt Putzeys als verpakking van de betreffende 
goederen. De vervoerder kan zich tegen de ongunstige gevolgen van het onbekend zijn met de 
(aard en innerlijke toestand der) goederen beschermen door middel van de zgn. "said to contain"
clausule; vgl. nt 284. 

289. B. Mercadal, Rapport de Synthese, p. 20 e.v. 

290. Helm, Frachtrecht, § 425 HGB , Anm. 46. In Zwitserland wenst men vervoer en slepen niet 
zonder meer gelijk te schakelen, vgl . Edis, p. 57-59. Voor Spanje, vgl. F. M. Sanchez Gambori
no, La traction routière, p. 47 e.v. 

291 .  Helm, Frachtrecht, § 425 HGB, Anm. 43-49; Rodière, Sirey, nrs 241-245; Korthals Alles/ 
Wiarda, p. 20; Putzeys, nr 92 e.v.  Dit vraagstuk doet zich uiteraard ook bij andere rechtsgebieden 
dan wegtransport voor: vgl . bijv. Rb Amsterdam 28.6 . 1967, S&S 1972, 76 (bewaarneming contra 
expeditie) en Hof Amsterdam 27 .6 .1979 , S&S 1979, 99 (bewaargeving contra zeevervoer) . 

292. Vgl. over de historische gegevens met betrekking tot het aspect van behoud Th. H. J. Dorre
stein, Met eerbiedigende werking (Hij mans van den Bergh-bundel),  Deventer 1971 ,  p. 337 e.v. 

293. Vgl. R. Rodière, Le statut de dépositaire , BT 1977, p. 486. Veel gegevens hierover ver
schaft D .  J. HiJ, The warehousing contract, Rev Unif 1978, p. 54-13 1 ,  i .h .b .  p. 59 e.v.  en p. 71 
e .v.  In een in 1981 door een Unidroit-studiegroep aanvaard ontwerp over dit contract wordt de 
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In een geval waarin een vervoerder goederen in ontvangst nam en pas gerui
me tijd nadien met het feitelijk vervoer begon, beriep deze zich op een over
eenkomst van bewaargeving en verzette zich aldus tegen de toepassing van in 
casu CMR-vervoerrecht . De Rechtbank verwierp het standpunt van de ver
voerder en overwoog, na gemotiveerd te hebben gewezen op de toepasselijk
heid van de CMR ondanks de mogelijke verstrengeling der overeenkomsten: 

"Wel legt het CMR zwaardere verplichtingen op de vervoerder dan het B. W. op de bewaarnemer, 
doch dit brengt niet zonder meer met zich mee, dat wanneer beide kwaliteiten in dezelfde persoon 
zijn verenigd, zich voor hem een conflict van plichten voordoet. Daarbij komt dat de in het CMR 
gegeven regels betreffende de positie van de vervoerder dwingend recht zijn (art. 41 CMR) zodat 
deze regels ook wanneer de onderhavige overeenkomst mede als een overeenkomst van bewaar
geving moet worden opgevat, op de rechtsbetrekking tussen partijen van toepassing zijn"294• 

In appel absorbeerde het Hof nàg sterker: in casu betrof de inontvangstne
ming der goederen (slechts) vervoer295 . 

Aan het einde van het feitelijk transport kan dezelfde problematiek zich voor
doen , getuige de navolgende procedure . Vervoerder Ribro sloeg na het feite
lijk transport op 22 mei 1910 tien vaten varkensdarmen op, en berichtte ge
adresseerde Smits dat de loodshuur in zou gaan op 28 mei 1970 . Toen Smits op 
6 juli 1970 de vaten kwam ophalen bleken deze - verwisseld met andere goe
deren - te zijn verdwenen. Nadat de goederen weer terug op de plaats van 
bestemming waren gekomen, diende Smits zich opnieuw aan en sprak Ribro 
aan terzake van schadevergoeding tengevolge van met name de prijsdaling der 
goederen. Ribro wenste de schade slechts (beperkt) te zien als vertragings
schade tot beloop van de vrachtprijs (art. 23 lid 5 CMR) . De Rechtbank achtte 
het moment van het eerste bericht tevens het einde der vervoerovereenkomst, 
zodat de rechtsbetrekking daarna als (ver)huur moest worden aangemerkt ; 
derhalve achtte de rechtbank de CMR niet van toepassing296. Het Hof liet zich 
over (ver)huur niet uit, maar constateerde dat de vervoerovereenkomst niet 
geëindigd was op 22 mei 1970297. Deze uitleg past beter in het systeem der 
CMR 298 . Het cassatiemiddel stelde dat het Hof had miskend dat de CMR niet 
uitsluit dat de goederen krachtens een andere overeenkomst dan vervoer on
der de vervoerder kunnen blijven berusten .  De Hoge Raad achtte het middel 
op een foutieve lezing van 's Hofs arrest te berusten en verwierp het derhal-

aansprakelijkheid van de International Terminal Operator als volgt omschreven: "ITO means 
any person acting in a capacity other than that of a carrier who undertakes against renumeration 
the safekeeping of goods before, during or after international carriage, . . . .  " ,  CMI News Letter, 
juni 1982, p .  8. 

294. Rb Rotterdam 3.5 . 1974, S&S 1974, 63; NJ 1975, 210. 

295. Hof 's-Gravenhage 15.6. 1979 (!), S&S 1980, 44. 

296. Rb Rotterdam 21 .5 . 1976, S&S 1979, 83 ; NJ 1980, 518. 

297. Hof 's-Gravenhage 10.5. 1978, S&S 1979, 83; NJ 1980, 518. 

298. Vgl.  B .W(achter) in zijn annotatie onder het in volgende nt te noemen arrest. Eveneens 
instemmend met de feitelijke beslissing van het Hof: Th . H. J. Dorrestein, "Recht door Zee" 
(Schadee-bundel), Deventer 1980, p. 58. 
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ve299. De raad van Wachter, dat in het belang van de geadresseerde niet te snel 
moet worden geconcludeerd tot het totstandkomen van een andere overeen
komst waardoor diens door dwingendrechtelijke voorschriften afgebakende 
rechtspositie uitgehold dreigt te worden300,  moge in zijn algemeenheid juist 
zijn ,  maar gaat voorbij aan het feit dat in onderhavige procedure juist de ge
adresseerde de dupe was van de beslissing van het Hof. 

299. HR 20.4 . 1979, S&S 1979, 83; NJ 1980, 518. Over dit arrest nader hoofdstuk 4,  § 6.2. 

300. NJ 1980, 518,  nt sub 3.  
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Hoofdstuk 3 

Bijzondere typen van vervoer 

§ 1 .  Inleiding. 

"The existing international transport 
conventions covering road and rail 

transit are not adequate to cover the 
methods of transport currently in use" 1• 

Werd in het vorige hoofdstuk nagegaan welke voorwaarden voor de toepasse
lijkheid van het Verdrag vereist worden, in het onderhavige hoofdstuk worden 
de bepalingen die een aantal bijzondere "vervoervarianten" regelen aan de 
orde gesteld. De artikelen 2, 3, 34-40 welke bepaalde typen van vervoer rege
len, te weten respectievelijk stapel-, onder- en opvolgend vervoer, strekken er 
toe het CMR-aansprakelijkheidsregime, dat voorwerp van behandeling is in 
het vierde hoofdstuk , in beginsel ook op de genoemde typen van vervoer van 
toepassing te verklaren. Alvorens tot een afzonderlijke beschouwing over de 
specifieke regelingen over te gaan wordt in deze oriënterende inleiding ge
tracht de samenhang en het verschil tussen deze regelingen aan te duiden. Op 
deze wijze kunnen de onderhavige bepalingen beter tot hun recht komen. 

De specifieke regelingen hebben verschillende facetten gemeen. 
In de eerste plaats kan worden gewezen op de omstandigheid dat genoemde 

bepalingen de vervoerder verhinderen in de desbetreffende situaties zich vrij 
te tekenen van de aansprakelijkheid welke het Verdrag hem ingevolge art. 17 
e .v .  oplegt. Duidelijk blijkt zulks in art. 2 waarin - als onderdeel van het Ver
dragshoofdstuk nopens de toepasselijkheid van het Verdrag - wordt bepaald 
dat de CMR in beginsel van toepassing blijft ook wanneer het vervoer over een 
gedeelte van het traject niet over de weg plaats vindt. De regeling van art. 2 
behelst als zodanig niet het gecombineerd vervoer, dat wordt gekenmerkt 
doordat goederen voorwerp van één contract zijn en door verschillende soor
ten vervoermiddelen dan wel over verschillende media worden getranspor
teerd2 .  Hierbij vindt overlading der goederen plaats. Dit laatste ontbreekt nu 
juist in het door art. 2 geregelde stapelvervoer, waar uitlading (dus overlading) 
wordt uitgezonderd. Om deze reden heeft men op het unieke karakter van 
deze bepaling gewezen 3 .  

In een afzonderlijk Verdragshoofdstuk bepaalt het op zichzelf staande art. 3 
dat de vervoerder onder meer aansprakelijk is voor de handel en wandel van 
de door hem ter uitvoering van de vervoerovereenkomst ingeschakelde zelf-

1 .  D .  J. Hili, (1975) 3 LMCLQ, p. 307. 

2. Over de vraag of het begrip vervoermiddel dan wel het begrip medium - daargelaten wat on
der deze begrippen exact verstaan moet worden - moge hier worden volstaan met een verwijzing 
naar Korthals Altes/Wiarda, p. 295 e.v. De invoeringswet boek 8, eerste stuk (titels 1 en 2) (wets
ontwerp 17 477) spreekt in art. 8.2.2 . 1  over "vervoerstechniek". 

3. R.  Rodière, BT 1973, p .  458; Becker, p .  177. Vgl. ook art. 30 lid 4 van het Verdrag nopens 
internationaal gecombineerd vervoer, hierna nt 18. 
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standige (onder )vervoerder( s) . Tussen deze laatste( n) en de ladingbelangheb
bende(n) bestaat geen contractuele betrekking. Van de tussen vervoerder en 
ondervervoerder( s) gesloten overeenkomst zal afhangen op wie de draag
plicht voor een eventuele schadevergoeding zal rusten4. 

Sterker nog dan in voornoemd art. 3 handhaven artt. 34 e .v .  het CMR-aan
sprakelijkheidsregime. Toepasselijkheid van de regeling nopens opvolgend 
vervoer brengt immers mee dat vervoerders , tussen wie geen onderlinge over
eenkomst behoeft te bestaan, ieder voor zich voor het gehele traject aanspra
kelijk zijn .  Jegens de belanghebbende(n) vormen de opvolgende wegvervoer
ders als het ware een vennootschap onder firma: ieder der vervoerders is je
gens de ladingbelanghebbende(n) , waarmee hij geenszins in contractuele rela
tie behoeft te staan, voor de uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk .  
Na afloop van de ingestelde en door het Verdrag geregelde regresvorderingen 
zal blijken op wie uiteindelijk de draagplicht voor de schadevergoeding rust. 

Evenals aan art. 2 gaat aan art. 34 altijd een overeenkomst van onderver
voer vooraf. In die zin overlappen de rechtsgebieden van stapel- en opvolgend 
vervoer (art. 2 resp. art. 34) dat van ondervervoer (art. 3) . 

Een tweede aspect van samenhang tussen de specifieke regelingen is, naast het 
materiële, het processuele voordeel dat uit deze regelingen voor de rechtheb
bende voortvloeit. Betreft het een geval van stapelvervoer dan kan de recht
hebbende zich een speurtocht naar (een) andere vervoerder(s) besparen en 
zich linea recta wenden tot de originele contractspartij , de wegvervoerder, 
ook voor schade welke is ontstaan op het traject waar deze laatste geen recht
streekse bemoeienis mee gehad heeft5.  De wegvervoerder ondergaat onder de 
in art. 2 gestelde voorwaarden ten faveure van de rechthebbende een juridi
sche metamorfose al naar gelang de soort van het feitelijk af te leggen traject. 
Hetzelfde voordeel voor de rechthebbende doet zich voor in het geval er spra
ke is van uitsluitend ondervervoer; de rechthebbende kan rechtstreeks zijn 
vordering tot schadevergoeding aan het adres van zijn wederpartij richten zon
der onderzoek in te stellen naar plaats of oorzaak der schade . Hij staat overi
gens met de door zijn wederpartij ingeschakelde zelfstandige ondervervoerder 
- daargelaten of deze een weg- of andere vervoerder in de zin van art. 2 is -
niet in contractuele relatie6. Wil hij , om welke reden ook, niettemin een actie 
tegen de ondervervoerder instellen, dan is dat slechts mogelijk op grond van 
schending van een buiten-contractuele rechtsplicht? .  Een dergelijke actie 
noopt er overigens toe met de geldingskracht van het Verdragsregime reke
ning te houden 8. 

Sterker nog treedt het hier genoemde voordeel aan het licht in het geval van 

4. Afwikkeling c.q. afwenteling der schadevergoeding in de onderlinge verhouding tussen ver
voerders is, anders dan in het geval van door art. 34 e.v. geregelde opvolgend vervoer, door de 
CMR ongeregeld gelaten. Hili, nr 293, spreekt over een lacune op dit punt. 

5. Vgl. R. Rodière, BT 1973, p. 460; Loewe, nr 56; Heuer, p. 175 . 

6. Hierover nader § 3. 

7. In Engeland heeft de eigenaar der goederen echter krachtens het "right in bailment" een con
tractuele vordering tegenover een volgende vervoerder, vgl. 0. Kahn-Freund, The law of carria
ge by Inland Transport , London 1965 , p. 193 e .v .  Vgl . O.B.  5 .5 .1975 , (1975) 2 Lloyd's Rep. 508; 
C.A. 16. 1 1 . 1976, (1977) 1 Lloyd's Rep. 361 (Ulster-Swift v. Taunton Meat) . 
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opvolgend vervoer (art. 34) . Voor de rechthebbende komt er , vergeleken met 
de situatie van de artt. 2 en 3 ,  nog bij dat, gelijk reeds hierboven gesteld, de 
vervoerder óók aansprakelijk is voor schade ontstaan op het traject waarop 
anderen dan hijzelf en de eventueel door hem ingeschakelde personen werk
zaam zijn geweest. Anders dan ten aanzien van de artt. 2 en 3 construeert het 
Verdrag hier een contractuele rechtsbetrekking tussen de rechthebbende en 
elke opvolgende vervoerder voor de gehele uitvoering der overeenkomst9 . Dit 
laatste kan met name van belang zijn in het geval van insolvabiliteit van één 
der vervoerders 10 . Zo lastig het kan zijn de overgang tussen de door artt. 3 en 
34 bestreken rechtsgebieden te markeren, zo groot is in beginsel het verschil in 
rechtsgevolgen met name voor de ondervervoerder, zulks ten faveure van de 
rechthebbende. 

In de derde plaats kan er op gewezen worden dat de drie onderhavige regelin
gen met elkaar gemeen hadden dat zij ieder voor zich een aspect van gecombi
neerd vervoer vertonen. Hoewel men ten tijde van het opstellen van de CMR 
met regelingen nopens gecombineerd vervoer in verschillende verdragen 1 1 op 
de hoogte was , heeft men in plaats van het overnemen van zo'n regeling de 
voorkeur gegeven aan het opnemen van een aantal practische deelaspecten die 
nauw samenhangen met het vraagstuk van gecombineerd vervoer. Door de 
onstuitbare opkomst van de container, die tot grotere betekenis en omvang 
van het internationale wegtransport heeft bijgedragen 12 ,  is in toenemende ma
te de behoefte ontstaan aan regelingen nopens containervervoer13 .  Deze be-

8. Vgl. artt. 28 e.n 29 CMR, waarover nader hoofdstuk 4.  

9 .  De praktijk kent, onder verschillende al  dan niet juridische benamingen, een scala aan "opvol
gende" vervoerders; vgl. Dorrestein, nrs 45-50; Helm, Frachtrecht, § 432 HGB, Anm. 1-27; 
R. Züchner, VersR 1969, p .  203-208; K. Endrigkeit, VersR 1969, p. 587-589; Aisslinger, p .  41-
54. 

10. Vgl. Rodière, p. 351 .  

1 1 .  Alle Verdragen nopens vervoer, uitgezonderd het Brussels Cognossementsverdrag, leggen in 
meer of mindere mate daarvan wel enige rekenschap af; vgl. R. Rodière, International encyclope
dia of comparative law, Vol. XII, Chapter 1 ,  p. 13.  
Art.  2 CIM (algemeen gecombineerd vervoer) en een bijzondere toepassing daarvan voor het 
traject rail/zee (art. 63 CIM) kunnen niet met art. 2 CMR op één lijn worden gesteld. Evenals art. 
31 Verdrag van Warschau regelen zij gecombineerd vervoer in eigenlijke zin. Over deze CIM-artt. 
J. F. Wiek, Le droit de transport par chemins de fer, Neuchàtel 1976, p .  29-33; p. 393-400; Bec
ker, p. 161 e.v. Over art. 2 CIM eveneens R. Rodière, BT 1973, p. 150; Boudewijnse, p .  54e.v.  

12. D .  W. Bergeren , EVR 1967, p .  442. 

13. Het is niet doenlijk een enigszins naar volledigheid strevende literatuurverwijzing te geven. 
Hier moge worden volstaan met het noemen van een aantal publikaties die de historische en juridi
sche aspecten met betrekking tot de container in het vervoerrecht beschrijven, alsmede een aantal 
beschouwingen over het Verdrag nopens het internationale multimodale vervoer (1980): 
D. J. Hili, The infrastructure of combined transport, EVR 1975, p .  600 e .v . ;  R. Loewe, Ge
schichte des Entwurfes des Übereinkommens über die gemischte Beförderung im internationalen 
Güterverkehr, EVR 1976, p. 587 e.v. ; J. G. Helm, Combined transport by road and rail, EVR 
1976, p. 700; T. J. Armstrong, Packaging Trends and Implications in the Container Revolution, 
JMLC 1981 ,  p. 427 e.v. typeert de containerisatie als de "keystone of a developping intermodal 
transportation system". Over het Verdrag van 1980: W. J. Driscoll, The convention on interna
tional multimodal transport, JMLC 1978, p. 441 e .v . ;  E. Cri speels, The United Na ti ons con ven-
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hoefte bestaat in een practische regeling die aansluit bij de realiteit van het 
containervervoer. De wezenlijke problematiek van het gecombineerd vervoer 
bestaat in de omstandigheid dat het vervoer van containers vanuit economisch 
gezichtspunt ten gevolge van ontwikkelingen der vervoertechniek als één ge
heel wordt beschouwd, terwijl de juridische realiteit een volstrekt andere is14. 
Immers, de diverse juridische kaders geven onderling grote verschillen te zien 
en sluiten niet goed op elkaar aan 15. 

Zoals reeds hierboven werd opgemerkt regelt de CMR het gecombineerd 
vervoer niet als zodanig, wel een bijzondere variant daarvan in het boven ge
noemde stapelvervoer16. Hoewel een aantal schrijvers de wijze van transport 
zoals geregeld in art. 2 CMR als gecombineerd vervoer beschouwen 17 ,  meen ik 
dat een dergelijke benadering verwarring kan stichten, omdat de bepaling uit
sluitend betrekking heeft op die situatie waarin de goederen niet worden uit
of overgeladen uit het voertuig18. Stapelvervoer heeft andere goederen tot 

tion on international multimodal transport of goods, EVR 1980, p. 355 e .v . ;  A. Xerri, A new 
attempt at unification, Ref Unif 1980, II, p. 138 e.v. ; Editerial note, Air Law 1981 ,  p. 105-115 ;  
R. Rodière, BT 1981 ,  pp.  490, 502, 518, 530, 542 e .v . ;  I .  Koller, VersR 1982, p.  1 e .v . ;  
P. B .  Larssen/H. J .  Dielmann, VersR 1982, p.  417 e.v. ; S. Harrington,  Legal problems arising 
from containerization and interrnadal transport, EVR 1982, p. 3 e.v. D. Richter-Hannes, Die UN 
Konvention über die internationale Multimodale Güterbeförderung, Wien 1982. 
Vgl. eveneens de bijdragen van S .  Mankabady en J .  Ramberg in Etudes offertes à René Rodière, 
Paris 1981,  p. 417 e.v. resp. p. 481 e.v. alsmede die van E. Kardos-Kapony, in Unification (Sau
veplanne-bundel) , Deventer 1984, p. 131 e.v. 

14. Vgl. G.  Tantin, EVR 1980, p.  367: "La difficulté du problème réside dans Ie fait que les di
vers transports considérés relèvent de regimes différents, alors que l'opération est conçue comme 
un tout". 

15. Volgens E.  Chrispeels, EVR 1980, p.  355-357 kan verdere harmonisering van verdragen bij
dragen tot reducering van de verschillen. 

16. Over ontstaan, variaties en toepassing van deze wijze van transport, waarvoor termen als pig
gy-back, Huckepackverkehr, kangoeroevervoer, Rollende Landstrasse e .d .  in zwang zijn ge
raakt, uitvoerig L. van Beerendoncks, De huidige situatie van het gecombineerd spoorwegver
voer met betrekking tot België (Congres Combined Transport, 9 mei 1980, Gent). Vgl. ook 
R. Züchner, Zur Rechtsnatur der Beförderungsvertrages beim Huckepackverkehr, VersR 1966, 
p .  900 e.v. Vgl. W. Scheer, Die Haftung des Beforderers im gemischten Uberseeverkehr, Ham
burg 1969, p .  32; M. Norf, Das Konnossement im gemischten Wahrenverkehr, Karlsruhe 1976, 
p. 64. Vgl. eveneens de beknopte en overzichtelijke beschouwingen in de Nederlandse Staatscou
rant 15 sept. 1980 (nr 180) . Vgl. de Raad van Ministers (van vervoer) , besluit dd. 12 juni 1978, 
teneinde het weg/railvervoer te stimuleren, Europa van Morgen, 1978, nr 23, p .  324; vlg. nog over 
het in 1983 door Trailstar n.v. opgezette en weer prijsgegeven vaste traject Breda-Mannheim 
(vrachtwagencombinaties per spoor) , Beroepsvervoer 1983, nrs 6 en 14. Zie ook nog Loeff, Ver
voer ter Zee, deel I, Zwolle 1981,  nrs 304, 308. 

17. A. E. Donald, EVR 1976, p. 171 ; D. J. Hili, EVR 1976, p. 182; Heuer, p. 172; Helm, 
Frachtrecht, Art. 1 CMR, Anm. 1; Clarke, nr 17. Anders W. Scheer en M. Norf, in vorige nt 
genoemd; vgl. Putzeys, nr 259 e.v. 
Tevens kan ter ondersteuning van het hier ingenomen standpunt nog worden gewezen op het On
dertekeningsprotocol, waarin de ondertekenaars uitspreken te zullen onderhandelen inzake een 
verdrag nopens gecombineerd transport. 

18. Vindt in strijd met het contract overlading plaats dan blijft niettemin art 2 van toepassing, 
aldus CA Rouen 16.6. 1972, EVR 1972, p. 1040 en Rb Kh Antwerpen 9. 1 1 . 1977, EVR 1978, 
p.  1 10.  
Het van algemeen gecombineerd transport afwijkend karakter wordt eveneens uitgesproken in 
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voorwerp dan een overeenkomst van gecombineerd vervoer in eigenlijke 
zin 19 .  Een belangrijke consequentie van deze constatering is dat het container
vervoer buiten de reikwijdte van art. 2 valt, behalve wanneer de container in
clusief vervoermiddel wordt vervoerd20. De omstandigheid kan zich evenwel 
voordoen dat een zuivere overeenkomst van gecombineerd vervoer tegelijker
tijd als stapelvervoer in de zin van art. 2 kan worden beschouwd. Dit is het 
geval wanneer men de in het internationale wegtransport veelvuldig voorko
mende truck-overeenkomst als vervoersovereenkomst wenst te beschouwen. 
Het te slepen voertuig (in de zin van art. l lid 2 CMR) is dan als goed te be
schouwen 21 . 

Het verband tussen stapelvervoer (art. 2) en opvolgend vervoer (artt. 34 
e .v . ) ,  beschouwd tegen de achtergrond van het gecombineerd vervoer, is het 
feit dat in beide regelingen de wegvervoerder voor het transport over een of 
meerdere trajecten, hoewel niet zelf uitgevoerd, tegenover de rechthebbende 
ter zake van schade aan de goederen in zijn geheel aansprakelijk blijft. 

Het principiële verschil tussen beide terreinen is dat stapelvervoer met an
dere dan wegvoertuigen plaats vindt, hetgeen een verschil met betrekking tot 
het toe te passen rechtsregime meebrengt . Beide rechtsgebieden sluiten elkaar 
materieel uit, terwijl ze beide het ondervervoer (art. 3) insluiten22 . Dit heeft 
tot gevolg, zoals hierna in § 3 zal blijken, dat de rechtspositie van de onderver
voerder zich wijzigt al naar gelang deze hetzij als stapelvervoerder, hetzij als 
opvolgend vervoerder wordt aangemerkt . 

§ 2. Stapelvervoer (art . 2) . 

§ 2. 1 .  Herkomst van de bepaling. 

Zoals hiervoor in de inleiding werd opgemerkt, kan het ontstaan van de bepa
ling niet van de ontwikkelingen terzake van het gecombineerd vervoer worden 

art. 30 lid 4 van het UNCTAD Verdrag nopens internationaal multimodaal transport: 
"Carriage of goods such as carriage of goods in accordance with the Geneva Convention of 19 May 
1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road in artiele 2, (evenzo art. 2 
CIM), shall nol for State Parties to conventions governing such carriage be considered as interna
tional multimodal transport within the meaning of artiele 1, paragraph 1 ,  of this Convention, in so 
far as such Stales are bound to apply the provisions of such Conventions to such carriage of 
goods". 
Art. 1, par. 1 ,  luidt: 
, ,International multimodal transport" means the carriage of goods by at least two different modes 
of transport on the basis of a multimodal transport contract from a place in one country at which 
the goods are taken in charge by the multimodal transport operator to a place designated for deli
very situated in a different country". 

19 .  R. Loewe , EVR 1975 , p .  593 ; dezelfde, Note explicative , nr 51; Lamy, nr50; Nickel-Lanz, nr 
18.  

20. 1 .  van Rhijn, EVR 1966, p .  651 ;  1 .  G. Helm, EVR 1975, p .  706; D .  1 .  Hili, EVR 1976, 
p .  184. 

21. Over deze constructie, hoofdstuk 2, §§ 3 en 4.6. 

22. Vgl. Loewe, nr 55: "Les transporteurs des differents modes de transport ne deviennent jamais 
transporteurs successifs au sens des artt. 34, e .s ." Anders wellicht M. M. C. 1. M. de Nerée tot 
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los gezien . Het verbaast dan ook niet te lezen dat aan het slot van de voorberei
dende studie van U nidroit over het gecombineerd vervoer werd opgemerkt: 

"It is evident that such kind of transport offers the greatest advantages for trade and also for 
communications. For this reason one may ask whether an international convention dealing with 
carriage by road should not also govern transport of this type"23 . 

De vraag in hoeverre opname van een dergelijke regeling wenselijk was hing 
samen met de reikwijdte van het Verdrag in wording zoals de opstellers zich 
destijds voor ogen stelden. De hierboven geciteerde, door Unidroit aanbevo
len zienswijze konden de Verdragsopstellers wellicht onderschrijven, maar 
hoe aan een en ander gestalte moest worden gegeven bleek minder eenvoudig. 
Een groep van specialisten had vóór de onderhandelingen immers opgemerkt: 

"Un problème qui exige un examen très approfondi c'est de savoir s'il faut limiter l'extention 
éventuelle de la définition des transports routiers internationaux aux cas ou les deux parcours se 
font entièrement par la route et sans transbordement, ou si elle doit s'appliquer aussi à un trans
port intérieur combiné"24. 

Mogelijkerwijs was dit de reden waarom in de eerste Verdrag-concepten een 
bepaling als art. 2 niet voorkwam. In 1950 evenwel werd, op instigatie van met 
name Engelse zijde, door de opstellers de wens uitgesproken de toepasselijk
heid van het Verdrag uit te breiden tot die gevallen waarin het wegtransport
middel zelf voorwerp van vervoer werd zonder dat daarbij de goederen wer
den overgeladen25. In het Rüdesheim-ontwerp van 195 1  vindt men in eenvou
dig gestelde bewoordingen de door de werkgroep geopperde gedachte terug, 
waarbij het extensieve karakter der bepaling duidelijk naar voren treedt in art. 
2 lid 2 :  

"La présente Convention s'étend au cas ou la marchandise , sans être transbordée ,  est acheminée 
avec la véhicule, sur une partie du parcours, par un autre moyen de transport"26. 

Deze bepaling was gebaseerd op de idee dat een uniform (i .c .  CMR-) rechtsre
gime op zowel het weg- als op een andersoortig traject zou gelden en droeg de 
goedkeuring van een grote meerderheid van de betrokken onderhandelaars 

Babberich, Beursbengel 1982, p. 215. Dit gegeven sluit overigens de mogelijkheid niet uit dat 
deze structuren elkaar in de tijd opvolgen of afwisselen: vgl. de vonnissen en Rb Kh Antwerpen 
dd. 28.3 . 1966, EVR 1966, p. 708 en 8 .5 . 1973, TPR 1979, p. 1 19  (nr 131) ;  ten onrechte anders Rb 
Rotterdam 13.4 . 1972, S&S 1973, 92, waarover kritisch Libouton 1974, p. 529. 
Men realisere zich dat een opvolgend vervoerder, anders dan de stapelvervoerder, slechts met het 
CMR-aansprakelijkheidsregime kan worden geconfronteerd. 

23 . Preliminary Study "Carriage by Road", Doe. 1. U.D.P.-Papers XXIII, Rome 1948, p. 76. 

24. Rapport du Groupe de spécialistes "Développement et amélération des transports de voya
geurs et de marchandises par route en Europe'" (CEE/CTI); TRANS/SCI/22, 8 october 1949, p. 8. 

25. E/ECE/TRANS/SCI/79; E/ECE/TRANS/WP 9/13, 1 mei 1950, p. 4. Overigens gaf de Engel
se afgevaardigde wel te verstaan in 195 1 (E/ECE/TRANS/SCI/116, 30 april 1 95 1 ,  p. 9) dat een 
dergelijke uitbreiding der voorgestelde regeling geenszins tot wijziging van het bestaande zeever
voerrecht zou mogen leiden. 

26. TRANS/WP 9/1 1 ,  Rev. l . ,  8 januari 1952, p. 8. 
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weg27. Dit aldus tot uitdrukking gebrachte beginsel hield niet lang stand . 
Reeds de niet lange tijd daarna verschenen "alternatieve" !RU-condities na
men deze regel weliswaar over, maar voegden er (in art. 35) aan toe : 

"Si, sur une partie du tra jet, la marchandise, sans être transbordée, est transportée par un autre 
moyen de transport, Ie transporteur routier sera responsabie de la perte, des avaries ou du retard 
dans la limite de la responsabilité du tiers transporteur"28. 

Hieruit blijkt dat een eerste, zij het voorzichtige, stap op het pad van het zoge
heten cameleon-systeem (network-systeem, système réseau) werd gezet. De 
speciale werkgroep29 bouwde het oorspronkelijk voorgestelde artikel in deze 
richting uit: 

"Si les marchandises sont tranportées avec Ie véhicule par mer, chemin de fer, voie navigable 
intérieure ou air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf, eventuellement, pour 
l'application des dispositions . . .  (etc)"30• 

Vooral door het verzet van Engelse zijde bleef tot het laatste moment onzeker 
of deze voorgestelde bepaling zou worden gehandhaafd31 . Op de bijeenkomst 
waarin de laatste hand aan het Verdrag werd gelegd, werd niet alleen een tus
sentijdse bepaling terzake van samenwerking met door de CIM geregeld ver
voer32 naar het Ondertekeningsprotocol verwezen 33, maar ging men tevens 
door de knieën voor de aandrang van Engelse zijde de redactie van de bepaling 
verqer uit te breiden34. De bepaling is in zijn definitieve versie qua inhoud en 

27. Echter niet van Nederlandse zijde: E/ECE/TRANS/SCI/130; E/ECE/TRANS/WP 9/16, 1 8  
februari 1 952, Annexe 4,  p .  4 .  

28.  E/ECE/TRANS/SCI/130; E/ECE/TRANS/WP 9/16, 1 8  februari 1952, Annexe 2,  p .  10.  

29. Hierboven, hoofdstuk I ,  § 2. 

30. TRANS/152;  TRANS/WP 9/32, 10  mei 1952, Annexe 1, p .  3 .  

31 .  De Engelse afgevaardigde stelde een andere zeer uitvoerige redactie voor, bestaande uit  drie 
leden en niet minder dan 41 regels tekst , eveneens gebaseerd op het cameleon-systeem. (TRANS/ 
152,  TRANS/WP 9/32, 10 mei 1952, Annexe 2, p. 1 en 2.) 
Bondsrepubliek Duitsland sprak zich tegen het cameleon-systeem uit en pleitte voor een eenvou
diger toepasbaar model: TRANS/152, TRANS/WP 9/32, 10 mei 1952, p. 3 sub 15 .  

32 .  In een eerder concept was via art. 1 lid 4c  aan de werking der CMR onttrokken: "(the) carria
ge performed by regular road services which are complementary . . .  "; TRANS/152; TRANS/WP 
9/32, 1 0  mei 1952, Annexe 1 ,  p. 3 .  

33 .  Het protocol luidt sub 2 ad  art. 1 ,  par. 4 :  
"The undersigned untertake to negotiate conventions governing contracts for furniture removals 
and combined transport".  
Uit  de mij ter beschikking staande "travaux préparatoires" noch uit overige literatuur is een aan
leiding te vinden voor de reden van het in het Protocol sub 1 gestelde: 
"This convention shall nol apply to traffic between the United Kingdom of Great Britain and 
Northern I re land and the Republic of Ireland". Hierover Donald, nr 16. Het is niet uitgesloten dat 
men deze zinsnede in de laatste fase, teneinde Engeland niet geheel af te stoten, op verzoek van 
Engelse zijde heeft opgenomen. (De formule verplicht de continentale landen tot niets.)  

34. Dat nam overigens niet weg dat de Engelse afgevaardigde onvoldaan bleef. Ofschoon de uit
eindelijke tekst van hem afkomstig is verklaarde hij tegelijkertijd dat deze op gespannen voet met 
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redactie wel ver verwijderd van hetgeen men zich aanvankelijk voor ogen 
had gesteld, hetgeen bepaald niet als een verbetering dient te worden be
schouwd35 . Zoals in de hierna te volgen paragrafen zal blijken, bestàat er ook 
wel reden om niet onverdeeld gunstig over het functioneren van de bepaling in 
de praktijk te oordelen. Het is echter de vraag of onvrede met de bepaling 
moet leiden tot afschaffing ervan zoals in 1972 door Engeland werd bepleit36. 
Op grond van de rol die Engeland heeft gespeeld in de totstandkoming van de 
bepaling, alsmede gelet op de Engelse doctrine37, is het begrijpelijk dat deze 
bepaling met name voor de eilandbewoners tot een obsessie is geworden.  

§ 2 .2 .  Toepasselijkheid van de bepaling (art. 2 ,  lid 1, eerste zin) . 

Alvorens te bezien op welke wijze art. 2 de inhoud van de rechtsbetrekking 
tussen de afzender (in ruimere zin hierna: rechthebbende) en vervoerder ener
zijds, tussen de vervoerders onderling anderzijds, bepaalt, is het noodzakelijk 
stil te staan bij de reikwijdte en strekking van de bepaling. De practische bete
kenis is niet uitsluitend gelegen in het ferry-boat, het roll-on roll-off (ro-ro) -
vervoer van het continent naar Engeland (en vice versa) , maar ook in de ver
voercommunicatie tussen het Europese continent en het Scandinavische blok 
en Afrika (weg/zee) alsmede in het transport door bijvoorbeeld de Alpenge
bieden (weg/spoor )38. 

de Engelse handelspraktijk stond. Vandaar vervolgens zijn verzoek om een onderzoek naar even
tuele conflicten tussen zijn regel en de bestaande vervoerwetgeving terzake: TRANS/168, 
TRANS/WP 9/35, 6 juni 1956, p .  6 ,  sub 19. Tenslotte gooide de Engelse afgevaardigde het over 
een andere boeg: met het argument de Engelse redactie bij te stellen verzocht hij uitstel van de 
ondertekening van het Verdrag. Maar het geduld van zijn collegae-afgevaardigden was dan (al 
lang) op! (p. 29). 

35 . R. Rodière spreekt over " termes fort indigestes" (BT 1973, p .  458), "texte, rédigé de façon 
lourde" (BT 1974, p. 184) en "formule . . .  assez comlexe" (BT 1973, p. 150). De Engelse afge
vaardigde op de in de volgende noot te noemen Conferentie kwalificeerde de regeling als "assez 
embrouillé" .  Ram berg, p. 245 noemt de regeling "complicated". Vgl. Dorrestein, nr 104 in fine: 
"Maar het blijft allemaal wat raadselachtig". Putzeys, nr 267, noemt art. 2 "indigeste". Vgl. ook 
FIATA-Report, p. 7. 

36. Op de CMR-herzieningsconferentie suggereerde de Engelse afgevaardigde (ECE/CTI),  W/ 
TRANS/SCI/438, 19 april 1972, p. 4-7 een aantal redactionele verbeteringen (sic!) in de zin van 
het Verdrag van Warschau en TCM. Wat de redactionele suggesties betreft, lijkt Engeland blij
kens bovenstaande historische noties weinig vertrouwen te bieden. Ten aanzien van een oplossing 
in de zin van het Verdrag van Warschau wees Loewe er ter vergadering terecht op dat, anders dan 
art. 31 Verdrag van Warschau, art. 2 CMR geen bepaling van zuiver gecombineerd vervoer is. 
Bovendien bleek het opgeworpen strijdpunt met het luchtrecht ongegrond, zowel vanuit theore
tisch als vanuit praktisch oogpunt. Vgl. Loewe, nr 59; dezelfde, EVR 1976, p. 596/597; Precht/ 
Endrigkeit, p. 5 1 .  

37. D .  J .  Hili constateert i n  het vervoer tussen Engeland e n  het continent grote onzekerheid 
(EVR 1976, p. 184; (1975) 3 LMCLQ, p. 306/307) , zulk mede wegens het naast elkaar bestaan 
van een drietal mogelijke rechtsregimes. Reeds in Freight Forwarders, London 1972, nrs 290-292, 
wierp hij ten aanzien van met deze bepaling samenhangende aspecten een aantal kritische vragen 
op. Over de verschillende mogelijkheden waarin de CMR van toepassing kan zijn ,  vgl. Clarke, nr 
15 .  

38 .  Nickel-Lanz, nr  17; Precht/Endrigkeit, p .  5 1 ;  R. Züchner, VersR 1966, p .  903 ; Dorrestein, 
nr 102; Vgl. de bijdrage van L. van Beerendoncks, genoemd in nt 16 hiervoor. 
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De strekking van art. 2 is, mede gelet op de plaatsing in het eerste Verdrags
hoofdstuk, het CMR-regime uit te breiden tot die gevallen welke stricto sensu 
niet onder het internationale wegtransport vallen. In de hoofdregel van art. 2, 
eerste zin , is de uitbreiding van de ruimtelijke werking van het Verdrag neer
gelegd met dien verstande dat het Verdrag van toepassing blijft wanneer het 
voertuig wordt vervoerd over zee, per spoor, over de binnenwateren of door 
de lucht. Deze regel wordt op tweeërlei wijze ingeperkt. De eerste beperking 
is gelegen in het uitlaadverbod39. Slechts wanneer het voertuig waarin de goe
deren zich bevinden met die goederen voorwerp van vervoer is , vindt art. 2 
toepassing40. 

Een tweede beperking van het extensieve karakter van de bepaling wordt 
gevormd door de gehanteerde fictie in de tweede zin van art. 2, eerste lid , 
waarvan de strekking is dat de bij het stapelvervoer betrokken partijen de 
schade onder voorwaarden afwikkelen volgens het aansprakeli jkheidsregime, 
dat op de onderliggende overeenkomst41 van het betreffend traject van toe
passing is. Deze tweede beperking zal, indien er voorzover door partijen in 
werking gesteld42 ,  de hoofdregel, te weten de toepasselijkheid van de CMR, 
niet slechts uithollen maar opzij zetten43. 

De derde zin van art. 2, eerste lid , neemt de draad van de hoofdregel weer 
op wanneer er geen dwingendrechtelijke regime op de onderliggende over
eenkomst van het desbetreffende traject van toepassing kan worden ver
klaard44. Het tweede lid van art. 2 tenslotte bepaalt, eveneens door middel van 
een fictie , dat de wegvervoerder binnen de termen van art. 2, eerste lid , twee
de zin , blijft vallen in het geval dat hij nog andere dan wegvoertuigen exploi
teert ter zake van één en hetzelfde vervoer45. 

Een aantal schrijvers wijst er terecht op dat het uit- en overlaadverbod 
slechts geldt ten aanzien van andere voertuigen dan bedoeld in art. 1 ,  lid 2 
CMR 46. Deze opvatting sluit aan bij het hiervoor in de inleiding genoemde 

39. Het FIATA-Report voegt daaraan toe: . . .  and (not) reloaded to such other mode of trans
port . . .  

40. Vgl. Clarke, n r  15.  

41 .  In dit hoofdstuk wordt onder onderliggende overeenkomst verstaan de nadere (hulp)over
eenkomst die de wegvervoerder met een stapelvervoerder �luit. 

42. Zie hierna § 2 .3 ,  in het bijzonder de opmerkingen ter zake het bewijs der voorwaarden. 

43. Laatstgenoemde beperking berust op in wezen aan de hoofdgedachte der bepaling tegenover
gestelde beginselen ; de combinatie is uitsluitend historisch verklaarbaar. Vgl. over de strekking 
van art. 2 nog W. Scheer, Die Haftung des Beförderers im gemischten Überseeverkehr, Hamburg 
1969, p. 32. 

44. Voor kritiek op deze passage, vgl. Dorrestein, nr 104. 

45 . Terecht merkt Nickel-Lanz, nr 18, nt 22, hierover op dat het niet altijd eenvoudig zal zijn in 
dergelijke gevallen vast te stellen in welke hoedanigheid - derhalve naar welke rechtsregime te 
beoordelen - de aansprakelijkheidzal worden vastgesteld. Vgl. R. Rodière , BT 1973, p. 461 ,  sub 
13 .  Vgl. voor een geval waarin de vervoerder zowel de hoedanigheid van weg- en stapelvervoerder 
bezat, vgl. de hierna te bespreken "Duchess of Holland". 

46. A. E.  Donald, EVR 1976, p. 171 ; Dorrestein, nr 102; Clarke, nr 16. Vgl. Rb 's-Gravenhage 
24.3 . 1977, S&S 1978, 30; Hof van Beroep Brussel 19 . 12. 1968, EVR 1969, p. 948. 

105 



onderscheid tussen gecombineerd en stapelvervoer47• 
Een uitzondering hierop maakt art. 2 zelf door de verwijzing naar art. 14, 

waarin een voorziening wordt getroffen voor het geval het vervoer niet con
form plan verloopt48. Deze uitzonderingssituatie dient wél te worden onder
scheiden van het geval waarin, in afwijking van het contract , tot uit- en overla
ding wordt overgegaan. Terecht overwoog de Rechtbank van Koophandel te 
Antwerpen: 

, , Wie een internationaal vervoer over de weg aanvaardt, en dit op eigen initiatief in de loop van de 
uitvoering onderbreekt door een zeevervoer met ontlading van de koopwaar te laten plaats vin
den, kan dit feit niet inroepen tegen de verzender of ontvanger, met de bedoeling deze de bescher
ming van de CMR te ontzeggen, wanneer niet blijkt dat de verzender of ontvanger met deze on
derbreking akkoord ging"49. 

De vraag laat zich stellen hoe over de toepasselijkheid van art. 2 moet worden 
geoordeeld in het spiegelbeeld van de Antwerpse casus, te weten wanneer an
ders dan aanvankelijk werd overeengekomen het met goederen beladen voer
tuig, in plaats van uitgeladen, zelf wordt vervoerd. Deze vraag moet tegen de 
achtergrond van de toepasselijkheid van het Verdrag op grond van een con
sensueel of feitelijk criterium worden geplaatst , zoals we reeds eerder hebben 
gezien50. In overeenstemming met de zojuist met instemming geciteerde ui
spraak vloeit voort dat de contractsnorm boven de feitelijke uitvoering van het 
vervoer prevaleert, zodat in een dergelijk geval de CMR niet van toepassing 
iss r .  

De constatering, zoals hierboven gedaan, dat in de praktijk van het container
vervoer art. 2 slechts van toepassing is indien het vervoer door middel van roll 
on-roll off (ro-ro) transport plaats vindt, brengt Hili er toe zich af te vragen of 
op een aantal situaties het Verdrag überhaupt nog moet worden toegepast. 
Verdringt de overeenkomst van gecombineerd vervoer in de gevallen welke 
niet onder de reikwijdte van art. 2 vallen niet de overeenkomst van wegver
voer?52 Indien bevestigende beantwoording van de vraag, zoals door Hili ge
suggereerd, in zijn algemeenheid juist zou zijn, heeft deze visie tot gevolg dat 
de toepasselijkheid der CMR nog verder wordt teruggedrongen53 . 

47. Vgl. Loewe, nr 59 en W/TRANS/SCI/438, 19 april 1972. p. 5 sub 19 .  Anders D. J. Hili, EVR 
1 976, p. 1821183, wiens standpunt ten opzichte van het containervervoer hem mede daardoor in 
een lastig parket brengt, waarover nader hieronder. 

48. Over deze uitzonderingsgevallen:  R. Rodière , BT 1973, p. 459, sub 3; Helm, Frachtrecht , 
Art. 2 CMR, Anm. 4.  

49.  Rb. Kh Antwerpen 9. 12. 1977, EVR 1978, p. 1 10. In dezelfde zin: CA Rouen 16.6. 1972, EVR 
1972, p. 1040; Tr Comm Paris 23.4 . 1982, BT 1982, p. 383. Evenzo: Loewe, nr 57; Helm, Fracht
recht, Art. 1 CMR, Anm. 6. 

50. Vgl. hoofdstuk 2, § 3 ,  sub (a) . 

5 1 .  In dezelfde richting Helm, Frachtrecht. Art. 1 CMR, Anm. 6 en Art. 2 CMR, Anm. 1 ;  Put
zeys, nr 276; vgl. Libouton 1982, p. 698. Anders Dorrestein,  nr 102. De probleemstelling wordt in 
belangrijke mate gerelativeerd, wanneer men bedenkt dat aan art. 2 door middel van het came
leon-systeem gestalte wordt gegeven, waarover hierna § 2.3. 

52. EVR 1976, p .  184. 
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In deze visie volg ik Hili niet. In de eerste plaats wordt in het kader van art. 2 
door deze uitleg van de overeenkomst , die van feitelijke aard is, de strekking 
van deze bepaling onvoldoende erkend. De strekking van art. 2 is immers de 
door art. 1 reeds vastgestelde reikwijdte van het Verdrag zo niet te extensive
ren dan toch te continueren. De door Hili opgeworpen probleemstelling - is 
containervervoer van Londen naar Parijs internationaal weg- of gecombi
neerd vervoer, met het gevolg wél of géén toepassing van de CMR? - dient in 
het kader van art . 1 in plaats van art. 2 te worden beantwoord. Aan toepassing 
van art. 2 dient te zijn voorafgegaan de vaststelling dat op grond van art. 1 van 
het Verdrag van toepassing is . Hills probleemstelling en beantwoording zijn 
derhalve op een onjuist uitgangspunt gebaseerd en betekenen een onnodige 
beperking van de reikwijdte van het Verdrag. Met schijnbaar terugwerkende 
kracht wordt de CMR zodoende alsnog buiten werking gesteld. In de tweede 
plaats kan tegenover Hili er op worden gewezen dat de strekking van de naar 
zijn aard extensieve regel van betekenis kan zijn bij het beslissen van het door 
Hili opgeworpen interpretatie-dilemma. Onder de in art. 2, lid 1 ,  eerste zin, 
genoemde voorwaarden blijft immers - als hoofdregel - het Verdrag zijn gel
ding behouden. Door middel van deze bepaling wordt een natuurlijke onder
breking van het wegvervoer opgevuld. De bepaling vormt als het ware de ont
brekende schakel in de keten van het internationale wegtransport. Op deze 
wijze wordt een wegvervoerovereenkomst Londen - Parijs, uitgezonderd het 
zee-traject, gelijkgeschakeld met de overeenkomst vanuit een willekeurige 
buiten Frankrijk gelegen plaats op het continent naar Parijs54. 

53. Tot hetzelfde resultaat als Hili kwam Rb Rotterdam in een beslissing van 2.6. 1976, S&S 1977, 
66; NJ 1977, 156 ten aanzien van het vervoer van een container van Uithoorn naar Italië, groten
deels per spoor, uitgezonderd in de begin- en eindfase. Terecht oordeelde de Rechtbank dat aan 
de voorwaarden van art. 2 niet was voldaan. De vraag blijft echter waarom de onderhavige over
eenkomst geen internationale overeenkomst van goederenvervoer over de weg in de zin van art. 1 
CMR was. Evenals Hili stelde de Rechtbank na deze vaststelling nog een onderzoek in of CMR 
wellicht via art. 2 nog, hetgeen niet mogelijk bleek. 
Ook de Rb Dordrecht 15 . 12 . 1976, kenbaar uit S&S 1982, 33 kampte met de problematiek ten 
aanzien van een soortgelijk vervoer als de hiervoor genoemde casus. Aanvankelijk speelde de Rb 
met de gedachte de CMR op grond van art. 1 en 2 toe te passen maar liet zulks achterwege omdat 
- in strijd met art. 41 ! - partijen niet van de toepasselijkheid van de CMR hadden gerept en de 
rechtbank zich niet in staat acht tot een verantwoorde uitleg van genoemde bepalingen van het 
Verdrag. Deze merkwaardige en met art. 13 Wet Algemene Bepalingen op gespannen voet staan
de overweging werd door het Haagse Hof bij arrest van 4 .6 .1980, S&S 1982, 33 ; NJ 1981 , 179 ten 
onrechte genegeerd. Van het Hof had mogen worden verwacht, gelet op het openhartige Dordtse 
testimonium paupertatis, te vernemen of de CMR al dan niet terecht door de rechtbank buiten 
werking was gelaten. Het Hof deed overigens op grond van art. 91 WvK de zaak op twijfelachtige 
gronden ten voordele van de vervoerder af. 
Vgl. eveneens Rb Kh Antwerpen 7.9. 1973, EVR 1973, p. 754. Terecht oordeelde dit college dat 
ten aanzien van het vervoer over zee annex weg aan de voorwaarden van art. 2 in casu niet was 
voldaan, maar dit laat onverlét de - evenals in de zaak die voor de Rotterdamse Rechtbank dien
de - over het hoofd geziene vraag of op het verdergaande wegtransport de CMR krachtens art. 1 
van toepassing was. 
Op voortreffelijk gemotiveerde wijze betreffende het vervoer van verschillende plaatsen uit Enge
land naar Nederhorst den Berg besliste de Rb 's-Gravenhage 24.3 . 1977, S&S 1978, 30 dat hergroe
pering der goederen na voltooiing van het zeetraject aan de toepasselijkheid van het Verdrag op 
het aansluitend wegvervoer geenszins in de weg stond. 

54. De hier verdedigde opvatting vindt steun in de door Libouton 1982, p. 697/698 genoemde 
rechtspraak van de Rb Kh Antwerpen. Verder: Rb Kh Antwerpen 9. 12. 1977, EVR 1978, p. 1 10, 
met uitvoerige motivering; CA Rouen 16.6. 1972, EVR 1972, p .  1040, vgl. nt 49 hiervoor; Rb 

-> 
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§ 2.3. Externe rechtsgevolgen (art. 2, lid 1, tweede en derde zin; art. 2, lid2) . 

De wijze waarop art. 2 de ruimtelijke werking van het Verdrag tracht te reali
seren is systematisch hoogst gebrekkig. Zulks moet niet alleen aan de gezwol
len toonzetting van de redactie55 , maar ook aan onderschatting en onvoldoen
de uitwerking van het aan de bepaling ten grondslag liggende cameleon-sys
teem worden toegeschreven. De vraag rijst of dit systeem in internationale 
handelsrechtelijke betrekkingen op zijn plaats is , gelet op het volgende citaat: 

"Le droit commercial est en faveur de Ia simplicité et Ie système de réseau n'est pas simple. Son 
principal défaut réside dans Ie fait que Ie elient ne peut pas savoir à !'avance camment Ie risque de 
perte ou d'avarie sera réparé ou réparti"56. 

Dit negatieve oordeel over het tevens aan art. 2 CMR ten grondslag liggende 
systeem geldt temeer aangezien het in het citaat gesignaleerde nadeel niet 
slechts de cliënt maar in het bijzonder ook de vervoerder geldt57. De taak 
waarvoor het cameleon-systeem zich ziet gesteld is een soepele aaneenschake
ling van de eventueel toepasselijke, onderling inhoudelijk vaak uiteenlopen
de, wettelijke en/ of verdragsregelingen te bewerkstelligen. Anders dan het zo
geheten uniforme liability-systeem gaat het cameleon-systeem uit van de eer
biediging van de voor de verschillende trajecten geldende vervoerregelingen. 

Art. 2, lid 1 ,  tweede zin, verklaart onder nader te behandelen voorwaarden 
het regime van de onderliggende vervoerovereenkomst op de wegvervoerder 
toepasselijk58. Deze fictie wordt gehandhaafd in het tweede lid, wanneer de 
wegvervoerder tevens de hoedanigheid van stapelvervoerder uitoefent59 . 

Hoewel in het algemeen niet te zeggen valt in wiens voordeel het in te roe
pen aansprakelijkheidsmodel strekt (waarover hieronder nader) , kan worden 
gesteld dat, daargelaten de onzekerheid omtrent het toepasselijk recht, een 
eerste nadeel voor de vervoerder is gelegen in het feit dat zijn rechtspositie kan 
worden bepaald door een rechtsregime dat doorgaans buiten zijn werksfeer 
zal liggen. Hij moet voortdurend met verschillende (meestal twee) regimes 

Rotterdam 10. 1 1 . 1970, S&S 1971 ,  61 ;  EVR 1971 , p. 273; Rb Rotterdam 3.6. 1983, S&S 1983, 1 1 1 ;  
Cass. 17.2. 1970, EVR 1970, p .  439; Jur Unif 1970, p .  293, en bouwt voort o p  de hiervoor verde
digde opvatting dat de toepasselijkheid van het Verdrag primair afhankelijk is van de overeen
komst van partijen. 
Anders Clarke, nr 15 en wellicht OLG Düsseldorf 1 1 .2. 1982, VersR 1983, p. 483. 

55. Vgl. nt 35 hiervoor. 

56. G. Tantin, EVR 1980, p. 376. 

57. Het systeem ligt ten grondslag aan verschillende stelsels nopens gecombineerd vervoer, bij
voorbeeld ICC-Rules (1975), art. 8.2.2.2 NBW, art. 31 Verdrag van Warschau, artt. 2, 63 
CIM. Over de betekenisvan art. 2 CMR voor gecombineerd transport, vgl. W. J. Driscoll, JMLC 
1978, p. 441 en R. Loewe, EVR 1975, p. 593. 
Een uniform Iiability-systeem ligt ten grondslag aan het in mei 1980 te Genève aanvaarde UNC
TAD-Verdrag nopens het internationale multimodale vervoer van goederen. 

58. Dit werd over het hoofd gezien door Trib Comm Paris 1 1 . 5 . 1983, BT 1984, p. 74 met kritische 
noot van Brunat. Evenzo ten onrechte paste Rb Roermond 29.9 . 1983, S&S 1984, 93 de CMR in 
plaats van het zeevervoerrecht toe. 

59. Over dit tweede lid, Nickel-Lanz, nr IS .  
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rekening houden en de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Tegen dit voor 
de vervoerder en diens assuradeur practisch nadeel steekt de positie van de 
rechthebbende, althans op het processuele vlak, gunstig af60. 

Terzijdestelling van de hoofdregel van art. 2, lid 1 ,  eerste zin, vindt plaats in
dien aan een drietal voorwaarden wordt voldaan: verlies , beschadiging of ver
traging heeft zich voorgedaan op een ander traject dan de weg, mag niet zijn 
veroorzaakt door een daad of nalatigheid van de wegvervoerder, maar door 
een feit dat zich alleen heeft kunnen voordoen tijdens en tengevolge van het 
vervoer anders dan over de weg6 1 .  De formulering drukt op omstandige wijze 
uit dat de schade in alle opzichten buiten toedoen van de wegvervoerder moet 
zijn veroorzaakt62. Nu het in werking treden van het andere aansprakelijk
heictsregime dan dat van de CMR van de hier genoemde drie voorwaarden 
afhankelijk is gesteld dient de vraag zich aan op welke partij ten deze de be
wijslast rust . De meeste schrijvers hebben zich met deze vraag nauwelijks of in 
het geheel niet beziggehouden. Het meest voor de hand liggend antwoord lijkt 
te zijn die partij met het bewijs der voorwaarden te belasten die een beroep 
doet op het recht van de onderliggende vervoerovereenkomst, derhalve dege
ne die meent dat het andere rechtsregime hem in casu meer baat zal brengen 
dan de CMR 63 . Het hangt derhalve van het resultaat van vergelijking tussen 
het CMR - en het andere aansprakelijkhei ctsmodel af wie zich met de bewijs
last der voorwaarden zal zien belast. In het merendeel der gevallen zal dat de 
vervoerder zijn, zo blijkt uit de rechtspraak64. Er bestaat wegens de onzekere 

60. Volgens Loewe, nr 56 is dit zelfs het primaire doel van de bepaiing: "Ie but de l'article est que 
l'ayant droit à la marchandise dispose taujours d'un responsabie en la personne de celui qui a 
conclu Ie contra! de transport par route" .  

6 1 .  R. Rodière, BT 1973, p. 460, sub 8 ,  wijst e r  terecht op  dat dit ook geldt indien zulks gedeelte
lijk het geval is. Vgl. ook Loewe, nr 60. De eisen zijn cumulatief, vgl. Q .B .  22.9 . 1980, (1980) 1 
Lloyd's Rep. 204 (Thermo Engineers v. Ferrymasters),  waarover Clarke, nr 17. 

62. De Memorie van toelichting op deze passage ontleen ik aan TRANS/152, TRANS/WP 9/32, 
10 mei 1955 , p. 3, sub 12; 
"11 a été jugé nécessaire de préciser que Ie recours à la loi applicable à la partie du transport autre 
que Ie transport routier est subordonné à la preuve que la perte, l'avarie ou Ie retard est survenu 
non seulement au cours de transport par un autre mode de transport, mais aussi en raison de ce 
transport, pour indiquer d'un coté, que la responsabilité du transporteur routier pour la partie du 
parcours par un autre mode de transport ne peut excéder, dans l'hypothèse envisagée, aussi bien 
en ce qui concerne l'étendue que la limite de cette responsabilité, la responsabilité d'un transpor
teur qui effectue Ie transport partiel par un autre mode de transport; et, de l'autre, que les termes 
de l'article 2 ne doivent pas exonérer Ie transporteur routier de sa responsabilité aux termes de la 
présente Convention, même lorsque Ie dommage est survenu au cours du transport partiel par un 
autre mode de transport, si ce dommage est dû au fait du transporteur routierou de ses préposés." 

63 . Heuer, p. 177; Helm, Frachtrecht, Art. 2 CMR, Anm. 5 ,  schijnt zich daarbij aan te sluiten. 
Eveneens Dorrestein, nr 107, niettegenstaande zijn in nr 104 daaraan voorafgaande opmerking 
dat de regeling voor de vervoerder meestal fataal zal zijn .  Vgl. in ander verband Putzeys, nr 276. 

64. Rb Haarlem 14. 1 1 . 1972, S&S 1974, 88; dat deze bewijslast allerminst gemakkelijk is blijkt uit 
Rb Amsterdam 18. 1 . 1978, S&S 1978, 101 , waarin werd overwogen dat het heel goed mogelijk was 
dat de schade in casu op zee was ontstaan, maar dat zulks niet uitsloot dat de schade ook op de weg 
had kunnen plaats hebben. Vgl. ook Heuer, nt 68A. Of op de vervoerder ook de draagplicht van 
de eventueel te vergoeden schade berust, hangt af van de vraag of hij er in casu in zal slagen de 
schadevergoedingsplicht op de ondervervoerder af te wentelen, waarover hieronder § 2.4. 
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afloop omtrent het al of niet slagen in het vereiste bewijs derhalve weinig ze
kerheid met betrekking tot de uitkomst terzake van schadevergoeding. Ach
terwege laten van een beroep op het andere rechtsregime zal in het algemeen 
plaats hebben wanneer men niet met een grote mate van waarschijnlijkheid 
van dat rechtsregime profijt zal hebben. In dat geval blijft, evenals wanneer 
men in het bewijs der voorwaarden niet slaagt, krachtens de hoofdregel van 
art. 2, lid 1 ,  eerste zin, de CMR van toepassing. Het is niet uitgesloten dat het 
in vele gevallen voor de vervoerder eenvoudiger en tenminste zo practisch kan 
zijn in de daarvoor in aanmerking komende gevallen rechtstreeks op de ont
heffingsgronden van het CMR-aansprakelijkheidsmodel een beroep te doen. 

Is men de bewijsfase eenmaal gepasseerd, dan juiche men niet te vroeg. Wat 
is immers het geval? Evenals wanneer men niet slaagt in het te leveren bewijs 
(of men in het geheel geen beroep op het recht van de onderliggende overeen
komst doet) , blijft de CMR van Verdragswege onverkort van kracht - zelfs al 
slaagt men in het gevorderde bewijs - wanneer het betreffende toepasselijk 
wettelijke of verdragsregime geen dwingendrechtelijk karakter bezit. Het be
hoeft geen betoog dat deze beperking van het door het cameleon-systeem te
weeggebrachte effect de onzekerheid op het onderhavige terrein slechts ver
groot65. Gelet op de hiervoor terzake van het systeem gemaakte opmerkingen, 
in het bijzonder ten aanzien van het niet op elkaar afgestemd zijn van de ver
voerregelingen, is deze slotzin van art. 2, eerste lid , een bron van verwarring. 
Een treffende illustratie van deze combinatie, te weten de strijd tussen de regel 
(art. 2, lid 1 ,  tweede zin) die het CMR-regime opzij schuift en de regel (art. 2, 
l id 1 ,  derde zin) die het CMR-regime weer doet herleven, treft men aan in de 
procedure inzake de "Duchess of Holland" , welke als volgt verliep . 

Een vervoerder die het transport van beladen voertuigen van Etten-Leur 
naar Liverpool op zich had genomen werd door de ladingbelanghebbende ter
zake van vertragingsschade aangesproken. De reden van de vertraagde afleve
ring van één der voertuigen was dat deze per vergissing niet was verscheept . 
De vervoerder vergoedde zijn cliënt schade ten bedrage van f 10 000, maar 
zijn aansprakelijkheidsassuradeur stelde zich op het standpunt dat de vervoer
der ingevolge art. 23 lid 5 slechts tot schadevergoeding tot beloop van de 
vrachtprijs (i .c .  f 1500) verschuldigd was. De vraag waar het in casu op neer 
kwam was of de vertraging was ontstaan tijdens het vervoer op andere wijze 
dan over de weg alsmede was voortgesproten uit een feit dat zich uitsluitend 
had kunnen voordoen tijdens en tengevolge var; het vervoer anders dan over 
de weg. Positieve beantwoording zou leiden tot toepassing van het zeevervoer
recht, wanneer het zeevervoerrecht althans op dit punt dwingend recht zou 
bevatten , weshalve f 10 000 verschuldigd zou zijn ,  ingevolge de door partijen 
getroffen regeling voor vertragingsschade; ontkennende beantwoording daar
entegen tot CMR-recht, met een dwingendrechtelijke maximum-aansprake
lijkheid tot f 1500 . De claim zweefde derhalve tussen wal (CMR) en schip 
(Cognossementsverdrag) . De Rechtbank oordeelde dat de vervoerder in het 
bewijs der in art. 2 genoemde voorwaarden was geslaagd en zich derhalve op 
het zeevervoerrecht kon beroepen. Het motief van de Rechtbank was dat het 
per vergissing niet vervoeren van het voertuig aan de zeevervoerder moest 
worden toegerekend66. Het feit dat de aansprakelijkheidsregeling voor vertra
gingsschade in het zeevervoerrecht regelend recht is (art. 477 WvK) , deed 

65 . Vgl. R. Rodière , BT 1973, p. 461 ,  sub 13; Dorrestein, nr 107. 
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hieraan volgens de Rechtbank niet af, omdat art. 477 WvK deel uitmaakt van 
het zeevervoerrecht (artt. 466-480 WvK) dat krachtens art. 517d WvK (oud) 
steeds van toepassing is op vervoer van goederen over zee van Nederlandse 
havens. 

De zwakke stee in de motivering van de Rechtbank werd in appèl door het 
Hof voortreffelijk aangewezen waardoor het fundament aan het vonnis kwam 
te ontvallen67. Het culpose feit viel volgens dit college niet binnen de voor
waarden van art. 2, lid 1 ,  tweede zin; derhalve moest de claim niet naar het 
zeevervoerrecht beoordeeld worden. De essentie van het arrest is gelegen in 
de hierboven aan de orde gestelde, door het Hof niet expressis verbis genoem
de, slotzin van het eerste lid: de Hague Rules bevatten geen dwingend recht 
vóór de periode van inlading. Indien al het culpose feit naar zeevervoerrecht 
zou mogen worden beoordeeld - quod in casu non - ,  dan nog zou de slotzin 
van art. 2, lid 1 ,  in casu het CMR-recht doen herleven wegens het niet dwin
gendrechtelijk karakter der Hague Rules vóór inlading van de goederen aan 
boord68. 

Concluderend kan hier reeds worden gesteld dat het systeem niet bevredigend 
werkt in de praktijk .  Het is dan ook te begrijpelijk dat de praktijk oplossingen 
in het kader van een uniform (in casu op grond van de hoofdregel: het CMR-) 
systeem zoekt: partijen spreken af dat de vervoerder geen beroep zal doen op 
het recht van de onderliggende vervoerovereenkomst69. Uit art. 41 CMR 
vloeit echter voort dat dergelijke afspraken niet kunnen verhoeden dat een 
belanghebbende, om welke reden ook, alsnog een beroep op een ander rechts
regime doet. 

Is het oordeel over de inhoud en het functioneren van de regeling negatief 
uitgevallen, wellicht valt zulks te compenseren met een positief oordeel over 
de overige aspecten ervan. Welke argumenten kunnen ter rechtvaardiging van 
de regeling worden aangevoerd? Deze vraag noopt ertoe een onderzoek in te 
stellen naar de wijze waarop een eventuele regresvordering van de wegver
voerder jegens de stapelvervoerder kan worden gerealiseerd; met de behande
ling van de onderlinge verhouding tussen de weg- en stapelvervoerder wordt 
deze paragraaf besloten. 

§ 2.4. Interne rechtsgevolgen. 

Het bestaansrecht van de Verdragsregeling nopens het stapelvervoer, welke in 
beginsel een verzwaring van de rechtspositie van de vervoerder meebrengt, 

66. Rb Rotterdam 9 . 1 . 1978, S&S 1979, 18 .  Als bijzonderheid kan worden opgemerkt dat de kwa
liteiten van weg- en zeevervoer in één persoon waren verenigd. Evenals de rechtbank paste Q.B .  
22.9 . 1980, (1980) 1 Lloyd's Rep. 200 (Thermo Engineers v. Ferrymasters) het zeevervoerrecht 
toe in een geval waarin de schade tijdens het oprijden van het voertuig op het schip was ontstaan; 
dientengevolge werd de schadevergoeding aan de hand van de Hague Rules vastgesteld. 

67. Hof 's-Gravenhage 19 . 12 . 1979, S&S 1980, 33; NJ 1981 ,  286; vgl. Loeff, a .w. ,  nr 308. Tot de
zelfde conclusie als het Haagse Hof kwam OLG Hamburg 15.9. 1983, VersR 1984, p. 534. In dit 
geval was het zeevervoerrecht niet dwingend omdat geen cognossement was afgegeven. 

68. Instemmend met het arrest Libouton 1982, p .  698. 

69. D. Koole, Aspecten van verzekering bij export, Deventer/Den Haag, 1979, p .  88. 
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heeft men verdedigd door te wijzen op de mogelijkheid regres te zoeken op de 
stapelvervoerder. In zoverre de vervoerder reeds op grond van art. 3 voor de 
door hem ingeschakelde hulppersonen aansprakelijk is, lijkt dit argument wei
nig overtuigend. De juridische metamorfose, hem krachtens de fictie van art. 
2, lid 1 ,  tweede zin, opgelegd, werkt uitsluitend extern. Indien en voorzover de 
wegvervoerder de schadevergoeding welke hij aan de afzender verschuldigd is 
op de stapelvervoerder kan verhalen lijkt er weinig of geen bezwaar tegen deze 
regeling aan te voeren. De regresmogelijkheid zou de discrepantie tussen het 
CMR- en het andere, dwingendrechtelijk toepasselijk rechtsregime, waaruit 
de voor de vervoerder nadelige gevolgen voortspruiten, opheffen 70. Een der
gelijke voorstelling van zaken is evenwel te simplistisch, onvolledig en derhal
ve onjuist11 . In welke gevallen doet de regres-mogelijkheid zich voor72? 

Regres komt in de eerste plaats in aanmerking indien de vervoerder er niet 
in slaagt zich tegenover de rechthebbende op het regime van de onderliggende 
vervoerovereenkomst te beroepen 73 ; daarbij is het hoogst onzeker of hij in 
zijn regresvordering jegens de stapelvervoerder op grond van de onderliggen
de vervoerovereenkomst zal slagen 74. In de tweede plaats komt regres in aan
merking wanneer de vervoerder weliswaar slaagt in het bewijs der voorwaar
den die hem in staat stellen zich te beroepen op het aansprakelijkheidsmodel 
van de onderliggende overeenkomst , maar zich binnen dat model vervolgens 
niet kan disculperen 75 . In dit geval wordt de discrepantie tussen de verschillen
de rechtssystemen opgeheven, maar is het niet geheel zeker of de wegvervoer
der in zijn regresvordering zal slagen. Materieel gezien lijkt zijn kans gun
stig76. In de derde plaats dient de mogelijkheid van regres zich aan in het geval 
de vervoerder in beginsel weliswaar zich op de toepasselijkheid van het andere 
rechtsregime kan beroepen maar dit recht niet dwingenrechtelijk blijkt te zijn .  
Ook dan blijft er sprake van discrepantie tussen het CMR- en  het andere aan
sprakelijkheidsmodel , in welk geval het evenmin zeker is of de vervoerder zal 
slagen in zijn regresvordering. 

Hiervoor bleek dat de rechtspositie van de wegvervoerder onder vigeur van 
art. 2 weinig zeker is. Die onzekerheid wordt door de regresmogelijkheid on-

70. Loewe, nr 56: " . . .  (toutefois) , ce responsabie doit pouvoir, par voie de recours, récupérer 
l'indemnité payée par lui, dans tous les cas ou Ie dommage n'est pas de son fait".  
Heuer, p .  175, spreekt ten deze over een garantie. Minder overtuigend drukt Drucksache 1 144, 
Deutscher Bundestag, 1959, p .  35, zich uit: "möglichst" .  

7 1 .  In deze trant evenzo Dorrestein,  nr  104. 

72. Het Verdrag regelt het regres niet; vgl. nt 4 hiervoor, nt 77 hierna. 

73. Rb Amsterdam 18. 1 . 1978, S&S 1978, 101 . 

74. De bewijslast ten aanzien van de door art. 2 vereiste voorwaarden houdt immers in beginsel 
geen verband met de bewijslastverdeling van het toepasselijke aansprakelijkheidsmodel. 

75 . Voor een geval dat deze situatie samenvalt met de eerste mogelijkheid, vgl. het vonnis in nt 73 
genoemd. 

76. Grofweg zou men immers kunnen stellen: als de wegvervoerder zich niet kan disculperen, kan 
de stapelvervoerder dit ook niet. Dit standpunt gaat er gemakshalve van uit dat verschillende 
jurisdictionele en processuele aspecten , solvabiliteit e .d . ,  welke buiten het bestek van art. 2 CMR 
liggen, geen spaak tussen het (regres)wiel steken. 
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voldoende gecompenseerd. Het Verdrag zelf rept in het geval van stapelver
voer met geen woord van regres. Rodière heeft ten deze een lans gebroken 
voor analoge toepassing van de regresregeling inzake het opvolgend vervoer 
(art. 37) , zij het op beperkte schaal77. Voor deze verdragsystematische opvat
ting voert hij geen argumenten aan . Op zichzelf lijkt tegen deze gedachte wei
nig in te brengen, maar het is de vraag of de bedoelde regeling, die overigens 
van regelend recht is, veel nut zal opleveren. Immers , zal ten aanzien van artt. 
37 e .v .  nagenoeg altijd de regresvordering eveneens naar CMR-recht worden 
beoordeeld, dit zal nimmer het geval zijn bij de regresvorderingen gebaseerd 
op aansprakelijkheid ingevolge art. 2, aangezien het toepasselijke recht van de 
onderliggende overeenkomst nooit CMR-recht kan zijn78. 

Per saldo kunnen we stellen dat toepassing van art. 2 CMR op een aantal be
zwaren van practische en juridisch-technische aard stuit, hetgeen onzekerheid 
teweegbrengt. Behalve de ingewikkelde redactie en opbouw van de regeling, 
is hieraan de omstandigheid debet dat het aan de regeling ten grondslag liggen
de cameleonsysteem in onvoldoende mate is uitgewerkt, zodat de bepaling 
een hecht fundament ontbeert. Mede gelet op de geringe bijdrage (te weten: 
slechts een deelaspect) aan het gecombineerd vervoer acht ik de wijze waarop 
art. 2 een zekere uitbreiding buiten het eigen traject tracht te geven, weinig 
gelukkig. 

§ 3. Ondervervoer (art. 3) . 

In een afzonderlijk Verdragshoofdstuk ondergebracht, bepaalt art. 3 dat de 
vervoerder aansprakelijk is voor de daden en nalatigheden niet slechts van zijn 
ondergeschikten maar ook van alle andere personen van wie hij zich voor de 
bewerkstelliging van het vervoer bedient19 . De rechtspositie van de vervoer
der wordt hierdoor verzwaard telkens wanneer hij ter uitvoering van zijn ver
plichtingen hetzij voor het geheel hetzij voor een gedeeltelijk traject de hulp 
inroept van een (onder )vervoerder met wie hij op eigen naam een vervoer
overeenkomst sluit. Art. 3 heeft dan ook niet zozeer de strekking de rechtspo
sitie van de ondervervoerder maar die van de hoofdvervoerder te regelen80. 
Reeds uit dien hoofde verdient art. 3 onze aandacht. Niettemin bevat deze 
bepaling op indirecte wijze een norm voor de rechtspositie van de onderver
voerder. 

77. R.  Rodière, BT 1973, p .  462, nrs 14-16. 

78. Te voorzichtig drukte de speciale werkgroep zich destijds uit (TRANS/152, TRANS/WP 9/32, 
10 mei 1955, p. 3, sub 13): "II a été entendu que les relations entre les transporteurs assurant 
partiellement Ie transport par un autre mode de transport sont régies par un contrat distinct qui 
n'est pas nécessairement soumis à la présente Convention". 
Juister was de inbreng van Zwitserse zijde (TRANS/WP 9/28, 24 januari 1955 , p .  3): "11 y a lieu de 
préciser que Ie contra! de transport entre Ie transporteur routier et ('exploitant de l'autre moyen de 
transport n'est pas régi par la convention". 

79. Over art. 3 CMR nader hoofdstuk 4,  § 5 .5 .  

80 .  In zoverre is  het minder juist om met Hili, nr 292, van een lacune in  de CMR te spreken: , ,  . . .  it 
is clear that there is a lacune concerning the status of subcontractors . . .  " . 
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Het is voor de ondervervoerder van groot belang te weten of hij onder de 
reikwijdte van art. 2, artt. 34 e.v.  of van geen van deze valt. Juridische kwalifi
catie van zijn status is beslissend voor het op hem van toepassing te verklaren 
recht. In dit verband zij er nogmaals op gewezen dat beide voornoemde rechts
gebieden (stapel- en opvolgend vervoer) altijd ondervervoer vooronderstel
len81 . Voor de opvatting dat art. 3 CMR beperkt zou zijn tot anderen dan ver
voerders , bestaat geen enkele grond82 . De betekenis van deze bepaling voor 
de rechthebbende is dat hij , ook indien het vervoer door anderen dan zijn we
derpartii werd uitgevoerd, laatstgenoemde aansprakelijk kan stellen83 .  Met 
de àr . deze ingeschakelde zelfstandige vervoerder(s) komt hij niet in con
tractuele rechtsbetrekking te staan84. 

Deze algemene regel wordt doorbroken door de Verdragsregeling nopens 
hot opvolgend vervoer (art. 34 e .v .) .  Onder in de volgende paragraaf te noe
men voorwaarden wordt de rechtspositie van de ondervervoerder op tweeërlei 
" 'Jze verzwaard85. Niet alleen ontstaat er, in tegenstelling tot art. 3 ,  een con

tractuele relatie tussen de rechthebbende en de ondervervoerder, tevens 
strekt de aansprakelijkheid van laatstgenoemde zich uit over trajecten waar
aan hij zelf part noch deel heeft , hetgeen - op het eerste gezicht86 - een riga
reuze wijziging in zijn rechtspositie meebrengt . Zoals in de volgende paragraaf 
zal blijken is de stap van art. 3 naar art. 34 de facto een geringe, de rechtsgevol
gen zijn echter onevenredig groot. 

81 .  In deze zin reeds LG Duisburg 10.5. 1968, EVR 1969, p .  979, dat art. 34 van toepassing ver
klaarde op de desbetreffende ondervervoerovereenkomst. Instemmend met deze beslissing, 
Heuer, p .  168, nt 582; afwijzend: Libouton 1973, p. 69, die er kennelijk aan voorbij gaat dat on
dervervoer voorwaarde is voor de toepasselijkheid van art. 34 CMR. In de hier verdedigde zin vgl. 
ook Dorrestein, nr 103, met beperking tot stapelvervoer. 

82. Een in dit opzicht opvallend vonnis werd gewezen door Ktg Rotterdam, 17. 1 1 . 1969, S&S 
1970, 98, waarin de rechter op grond van systematische en grammaticale interpretatie tot de con
clusie kwam dat art. 3 niet ( onder)vervoerders omvat en derhalve onder vervoerder in de zin van 
de CMR altijd de feitelijke vervoerder moet worden verstaan. Voor een juiste uitleg van art. 3 ,  
vgl. de  arresten van het Hof 's-Hertogenbosch 8 . 1 . 1970, NJ  1971, 49  en  Hof 's-Gravenhage 
9 . 1 . 1 970, S&S 1970, 97; in gelijke zin reeds overtuigend Rb Rotterdam 31 .1 . 1967, S&S 1967, 56; 
vgl. nog Rb Amsterdam 22.4 . 1981, S&S 1982, 116. In gelijke zin O.B. 5 .5 . 1975, (1975) 2 Lloyd's 
Rep. 502 en C.A. 16. 1 1 . 1976, (1977) 1 Lloyd's Rep. 346 (Ulster-Swift v. Taunton Meat). 

83. De aansprakelijkheid voor de ondervervoerder heeft uitsluitend betrekking op door de CMR 
geregelde rechtsvragen;  wanneer de ondervervoerder een verbintenis schendt die niet door het 
Verdrag wordt bestreken (bijv. niet uitvoeren van de overeenkomst) dient de aansprakelijkheid 
van de vervoerder voor de door de ondervervoerder gepleegde wanprestatie door het toepasselij
ke nationale recht te worden beoordeeld: BHG 9.2. 1979, VersR 1979, p. 445; EVR 1980, p. 84. 

84. Hili, nr 291 en EVR 1976, p. 198: "Th ere is no provision in CMR that a sub-contractor will be 
directly liable to the sender or any other claimant under the Convention". In die zin ook de in nt 82 
genoemde Engelse rechtspraak. 
Evenzo Rb Amsterdam 4.2. 1976, S&S 1956, 56 alsmede 21.4. 1981 ,  S&S 1982, 116. Vgl. ook het 
arrest van de Franse hoogste rechter, nt 87. 
Anders: Hof 's-Gravenhage 5 . 1 . 1979, S&S 1980, 10, waarover kritisch Dorhout Mees 8.83a als
mede Libouton 1982, p .  699. Een contractuele rechtsbetrekking tussen de rechthebbende en de 
"actual carrier" kan slechts de (Verdrag) wetgever bewerkstelligen; vgl. art. 1 sub 2 j Verdrag van 
Guadalajara; art. 10 Hamburg Rules; art. 34 CMR, hierna § 4. 

85. Voor de hoofdvervoerder verandert niets: OLG Hamburg 6 . 12. 1979, VersR 1980, p .  290. 

86. Hierover nader § 4. 
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Naast deze regel laat het Verdrag expressis verbis in art. 28 lid 2, de moge
lijkheid open dat de rechthebbende of een vervoerder, die niet in contractuele 
relatie met een latere vervoerder staat, een vordering ex lege tegen de onder
vervoerder instelt87. 

In de situatie waarin tussen rechthebbende en ondervervoerder een contrac
tuele of buiten-contractuele rechtsbetrekking tot stand komt zal de aansprake
lijkheid van de ondervervoerder aan de hand van het CMR-aansprakelijk
heidsmodel worden vastgesteld88 . Dit kan een verzwaring van zijn rechtsposi
tie betekenen, wanneer toepassing van het CMR-regimc, in vergelijking met 
het rechtstelsel dat zijn onderlinge rechtsverhouding met de hoofdvervoerder 
beheerst, tot een verruiming van aansprakelijkheid blijkt te leiden. Laatstge
noemde constatering is van belang aangezien de onderlinge rechtsverhouding 
veelvuldig door een ander dan het CMR-aansprakelijkheidsregime zal worden 
beheerst, hetzij nationaal , hetzij internationaal89. De afwikkeling van de on
derlinge rechtsbetrekking tussen hoofd- en ondervervoerder wordt slechts 
door het Verdrag geregeld wanneer laatstgenoemde de regio van artt . 34 e .v .  
binnentreedt. In het geval de ondervervoerder buiten de reikwijdte van de re
geling nopens opvolgend vervoer blijft , is over een eventuele regresvordering 
niets in het Verdrag geregeld90 . 

§ 4 .  Opvolgend vervoer (artt . 34-40) . 

§ 4. 1 .  Herkomst van de regeling. 

Evenals art. 3 vormt de regeling nopens opvolgend vervoer een afzonderlijk 
Verdragshoofdstuk. De artt. 34-40 hebben in de periode van de totstandko
ming van het Verdrag minder aanleiding tot discussie gegeven dan art. 2, hier
voor behandeld. De artt. 35-40 zijn uit de art. 49 e.v.  CIM afkomstig, zij het 
veel minder gedetailleerd. Art. 34 daarentegen is een novum en is, voor wat 
betreft de achterliggende gedachte, waarschijnlijk ontleend aan het Duitse 
recht91 . Aanvankelijk zag men weinig moeilijkheden met betrekking tot art. 

87. Vgl. Hili, nr 292; dezelfde , EVR 1976, p. 199, 200. Illustratief voor het hier gestelde is het 
door Cass. 21 .6 . 1982, BT 1982, p .  513 ;  Revue critique de droit international privé 1983, p .  77 
m.o.  Henri Batiffol gewezen arrest. Bij het transport van goederen van Frankrijk naar Iran waren 
drie vervoerders betrokken.  De eerste (Iraanse) vervoerder, die zijn opdrachtgever schadeloos 
gesteld had, zocht vervolgens verhaal op de derde (Duitse) vervoerder, die door de tweede (Fran
se) vervoerder was ingeschakeld. Het college besliste dat de Duitse vervoerder jegens de tweede 
vervoerder wanprestatie en jegens de eerste vervoerder een onrechtmatige daad had gepleegd. 

88. Vgl. art. 34 resp. art. 28 lid 2. 

89. Ten aanzien van art. 2 is dat altijd een ander rechtsregime, vgl. § 2.3 hiervoor. Ten aanzien 
van art. 34, vgl. Heuer, p. 169, 170. 

90. Vgl. hierboven , § 2.4. Vgl. OLG Düsseldorf 12.2. 1981 , VersR 1982, p. 302. 

9 1 .  § 432 van het Duitse HGB luidt: 
1 .  Übergibt der Frachtführer zur Ausführung der von ihm übernommenen Beförderung das Gut 
einem anderen Frachtführer, so haftet er für die Ausführung der Beförderung bis zur Ablieferung 
des Gutes an den Empfänger. 
2. Der nachfolgende Frachtführer tritt dadurch, dass er das Gut mit dem ursprünglichen Fracht

-> 
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34, maar dat beeld heeft zich niet weten te handhaven92. In de eerste concept
teksten is de gehele regeling reeds aan te treffen met nagenoeg gelijke redactie 
als de huidige tekst93. In 1955 trachtte de Nederlandse afgevaardigde, daarin 
gesteund door de IRU, de speciale werkgroep er toe te bewegen ter bescher
ming van de opvolgend vervoerder tevens een formeel criterium in de bepaling 
op te nemen94. De bedoeling van de Nederlandse delegatie was dat de eis van 
vermelding van naam en adres op het tweede exemplaar van de vrachtbrief 
(vgl. art. 35) als voorwaarde voor de aansprakelijkheid van de opvolgend ver
voerder zou gelden. Tijdens de slotzitting van de speciale werkgroep persi
steerde de Nederlandse afgevaardigde bij zijn opvatting de voorgestelde eis als 
voorwaarde op te nemen95 . Na de vaststelling van de regeling werden in een 
verklaring de beweegredenen daartoe uiteengezet . De essentie van de verkla
ring van de Nederlandse afgevaardigde was dat een tweede vervoerder in een 
onbillijke positie zou worden gemanoevreerd, aangezien laatstgenoemde 
veelal slechts een nationaal traject zal afleggen.  Ook in het geval hij - hetgeen 
voor partijen bij de originele vervoerovereenkomst onvoorzien was - de goe
deren overneemt teneinde "hulpdienst" te verrichten, zou hij ten onrechte 
volgens CMR-recht aansprakelijk worden gesteld dat hij wellicht niet kent en 
bovendien strenger is dan het nationale recht. Hiermee is niemand gediènd 
aldus de Nederlandse afgevaardigde96. 

Het enige effect dat het Nederlandse voorstel teweegbracht was, dat, verge
Ieken met de vorige conceptbepaling, als voorwaarde naast inontvangstne
ming van de goederen óók inontvangstneming van de (originele) vrachtbrief 
diende plaats te hebben97 . Men vraagt zich hierbij evenwel af wat - daargela
ten de merities der regeling - precies het effect is van de toevoeging vergele
ken met wat de Nederlandse afgevaardigde voor ogen stond. Op grond van de 

brief annimmt, diesem gemäss in den Frachtvertrag ein und übernimmt die selbstständige Ver
pflichtung, die Beförderung nach dem Inhalte des Frachtbriefs auszuführen. 
3. (regresregel) 

92. Libouton 1974, p. 529, nr 93: "La plus grande confusion règne sur la notion de "transporteur 
successif' au sens de I' artiele 34 de la CMR". 

93. Het aanvangsartikel (thans art. 34) luidde: "Si un transport régi par un contrat unique est 
executé par des transporteurs successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l'exécution 
du transport total, Ie second transporteur et chacun des transporteurs suivants, de par leur accep
tation de la marchandise , parties au contrat, aux conditions de la lettre de voiture, pourvu qu'il 
sache ou doive savoir, en acceptant Ja marchandise, que Ie transport total est régi par un tel con
trat". 
TRANS/WP 9/1 1 ,  Rev. 1, 8 januari 1952, p. 22. Gelijke tekst in TRANS/WP 9/22, 21 december 
1953, Appendix, p. 20. 

94. TRANS/152, TRANS/WP 9/32. 10 mei 1955, p .  14, nrs 64, 65. Vgl. Dorrestein, nr 294. 

95. TRANS/168, TRANS/WP 9/35 , 6 juni 1956, p. 24. nr 86. 

96. Document vorige noot, nr 87. Het rechtvaardigheidsgehalte der bepaling (derhalve de be
scherming van de vervoerder) wordt voldoende gewaarborgd door art. 6 lid 1k CMR, aldus Loe
we , nr 275, waarover Dorrestein , Beursbengel 1981 .  p. 9. 

97. Document nr 95 , nr 86; inontvangstneming van de vrachtbrief werd als volgt gemotiveerd: 
"pour préciser que cette responsabilité est assumée (cursivering door schrijver dezes) dès accepta
tion de la marchandise et de la lettre de voiture . . .  " . 
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Verdragsgeschiedenis zou men immers het. standpunt kunnen innemen dat , 
hoewel niet uit de tekst waarneembaar, inontvangstneming van goederen en 
vrachtbrief - welke laatste overigens niet verplicht is - wellicht een weerleg
baar vermoeden van aansprakelijkheid schept98 . Gaat men aan deze histori
sche notie voorbij dan is het uiteindelijke effect van de Nederlandse ego-trip 
een stap achteruit vergeleken met de vroegere tekst. Terwij l aanvankelijk als 
voorwaarde objectieve wetenschap voor in werking treden der bepaling werd 
gesteld, is de betreffende eis voor het blote feit van de inontvangstneming van 
de vrachtbrief verwisseld .  Op het belang van deze kwestie voor de praktijk 
komen we hierna in § 4 .2  terug. 

Tijdens de zogeheten revisie-conferentie in 1972 werd met geen woord van 
de regeling gerept , hoewel enige verduidelijking blijkens hierna te noemen 
rechtspraak en literatuur wel gewenst zou zijn geweest99 . 

§ 4.2. Toepasselijkheid van de regeling (artt. 34, 35) . 

Art. 34 stelt als voorwaarden voor zijn toepasselijkheid a .  dat het betreffende 
internationale vervoer voorwerp van één overeenkomst is , en b. dat de tweede 
en eventuele volgende vervoerder de goederen en de vrachtbriefvan zijn voor
ganger in ontvangst neemt. Een drietal vragen zijn gerezen naar aanleiding 
van de interpretatie van deze voorwaarden. 
1 .  Wanneer is er sprake van één enkele overeenkomst? 
2. Is tegen de achtergrond van het in art. 4 tot uitdrukking gebrachte vorm
vrije karakter van de internationale wegvervoerovereenkomst inontvangstne
ming van de vrachtbrief onder alle omstandigheden vereist? 
3 .  Wordt ook de vervoerder die niet zelf het vervoer verricht in de regeling 
betrokken? 

In deze sub-paragraaf wordt onderzocht op welke wijze rechspraak en doc
trine de hierboven geformuleerde vragen hebben beantwoord. 

1 .  Het is duidelijk dat de vraag of het betreffend internationaal vervoer voor
werp van één enkele overeenkomst is er een is van zuiver feitelijke aard. Aan 
dit vereiste heeft men weinig houvast omdat veel overeenkomsten mondeling 
worden gesloten. Uit de rechtspraak blijkt niet altijd duidelijk of aan deze 
voorwaarde (terecht) is voldaan 100. 

98. Vgl. de redactie van de formulering,  nt 91 . Dit zou overeenstemmen met de interpretatie van 
de Duitse regeling. waarbij de gedachte nauw aansluit; vgl. Helm, Frachtrecht, § 432 HGB, Anm. 
21: , ,die blosse Empfangname des Frachtbriefs genügt nicht; vielmehr gehört die Wille dazu . . .  " . 

99. De Nederlandse aversie tegen de regeling is thans terug te vinden in de Toelichting op art. 
8. 13. 2. 35 , p. 1481 .  waar de regeling "uiterst ingewikkeld en weinig duidelijk" wordt genoemd. 
In het Zweedse recht is de hoofdgedachte van de regeling geïncorporeerd in de nationale wetge
ving, (1978) 4 LMCLQ, p. 569. Het FIATA-Report stelt schrapping van de regeling nopens op
volgend vervoer voor, p. 27 . 

100. Vgl. Rb 's-Hertogenbosch 1 1 . 12. 1964, S&S 1967, 5: geen sprake van één enkele overeen
komst; de in het vonnis gememoreerde feiten wijzen overigens veeleer in een andere richting. 
Rb Amsterdam 16.4. 1975, S&S 1975, 81 :  géén opvolgend vervoer; uit de overwegingen die aan de 
uitspraak ten grondslag liggen blijkt zulks niet overtuigend. Als relevant feit werd genoemd dat 
tussen de tweede en derde vervoerder een vervoerovereenkomst op eigen naam gesloten werd 
welke als onderlastgeving diende te worden gekwalificeerd. Het is niet duidelijk waarom dit feit 
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Vanuit dit gezichtspunt blijkt, evenals bij het afbakeningsprobleem tussen 
de vervoer- en expeditie-overeenkomst, dat ook de toepasselijkheid van art. 
34 in dit opzicht een afbakeningsprobleem kent 101 • In een aantal procedures 
werd een beroep op art. 34 afgewezen omdat er van twee overeenkomsten 
sprake bleek te zijn 102 .  Een gevolg hiervan is dat het niet uitgesloten is dat in 
dat geval het Verdrag hetzij in het geheel niet van toepassing is op het feitelijk 
grensoverschrijdend vervoer wanneer beide overeenkomsten door het natio
naal recht worden beheerst 103, hetzij gedeeltelijk van toepassing is in combina
tie met nationaal recht104. Interpretatie van op het oog dezelfde overeenkom
sten kan derhalve tot toepassing van verschillende rechtsstelsels leiden . 

Ter afsluiting van deze (interpretatie-) problematiek kan men zich afvragen 
of de regeling nopens opvolgend vervoer mogelijkerwijs eveneens van toepas
sing is indien een ander voertuig dan in art. 1 lid 4 CMR bedoeld, wordt inge
zet. In § 1 werd gesteld dat afbakening tussen een gecombineerde en een inter
nationale wegvervoerovereenkomst een feitelijke kwestie is . Art. 34 ziet 
slechts op aaneengesloten wegvervoer. Uit dit standpunt volgt dat een stapel
vervoerder niet onder vigeur van art. 34 kan komen. Indien men deze opvat
ting huldigt dient men zich evenwel bewust te zijn van de mogelijkheid dat art. 
34 wél op de wegvervoerder, als wederpartij van de stapelvervoerder, van toe
passing kan zijn 105 .  

2. De tweede vraag - is  inontvangstneming van de (originele) vrachtbrief 
noodzakelijk voor de toepasselijkheid van art. 34? - lijkt op het eerste gezicht 
bij lezing van de tekst geen bestaansrecht te hebben. De hiervoor weergege
ven historische gegevens met betrekking tot de onderhavige bepaling leveren 
daarentegen wel enige stof tot twijfel over een positieve beantwoording van de 
vraag. Onder verwijzing naar art. 4 CMR opperde Hili, die zich uitvoerig met 
dit vraagstuk heeft beziggehouden, de mogelijkheid dat inontvangstneming 
van de vrachtbrief geen constitutief vereiste zou zijn. Twijfelde Hili aanvanke
lijk een beslissing te nemen 106, nadien kwam hij via systematische interpretatie 
tot de slotsom dat art. 34 als lex specialis aan het in art . 4 uitgedrukte beginsel 
derogeert 107 .  Het door Hili in tweede instantie ingenomen standpunt (uitgifte 

aan toepassing van art. 34 CMR in de weg zou staan. 
Rb Almelo 9 .6 . 1976, S&S 1978, 8: wel toepassing van art. 34. 

101 . Voor verwevenheid met het vraagstuk vervoer of expeditie en de rol van art. 34 CMR daarin: 
Rb Rotterdam 3 1 . 1 . 1967, S&S 1967, 56; 4. 1 1 . 1969, S&S 1970, 82; 5.4. 1974, S&S 1975, 53; Cass . 
25 . 1 . 1972, BT 1972, p. 148. 

102. Vgl. de uitspraken van Rb 's-Hertogenbosch (nt 100) en Rb Rotterdam 4 . 1 1 . 1969 S&S 1970, 
82; CA Paris 17.12. 1970, BT 1971 ,  p .  49; 2 1 . 1 . 1972, BT 1972, p. 64. 

103. Vgl. HR 16.3 . 1979, S&S 1979, 64; NJ 1980, 562, waarover hoofdstuk 2,  § 3 :  vgl. Precht/ 
Endrigkeit, p. 123. 

104. CA Paris 2 1 . 1 . 1972, vermeld in nt 102. 

105. Anders Rb Rotterdam 13.4. 1973, S&S 1973, 92. 

106. Hili, nr 290. 

107. Art. 35 verwijst naar artt. 8 en 9, niet (ook) naar art. 4; EVR 1976, p. 197/198, gevolgd door 
..... 
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en inontvangstneming van een vrachtbrief is een vereiste voor de toepasselijk
heid van art. 34) wordt door de schrijvers over nagenoeg de gehele linie ge
volgd 108 . De rechtspraak heeft over het algemeen - behoudens de hierna te 
noemen belangrijkste uitzonderingen - hetzelfde standpunt ingenomen, hoe
wel een aantal beslissingen terzake van het vereiste van de inontvangstneming 
van de vrachtbrief voor kritiek vatbaar zijn 109. 

Bezien we thans het vereiste van de inontvangstneming van de vrachtbrief in 
de historische kontekst . Zoals hiervoor werd gesteld zou men op grond van de 
in eerste instantie voorgestelde bewoordingen , ,pourvu qu'il sache ou doive 
savoir", zonder dat daarbij de eis van inontvangstneming van de vrachtbrief 
werd genoemd, de indruk kunnen krijgen dat de wetenschap, dat het in casu 
internationaal vervoer betreft onder één enkele overeenkomst, voor de toe
passing van art. 34 voldoende is 1 10• Omdat in deze opvatting het bestaan dus 
evenmin de inontvangstneming van de vrachtbrief vereist wordt, duid ik deze 
opvatting aan als de materiële leer. Hoewel het intreden van het rechtsgevolg 
aan de "conditions de la lettre de voiture" werd gekoppeld, houdt dit niet in 
dat hiermee een speciaal vereiste geïntroduceerd werd waarbij aan art. 4 werd 
gederogeerd. Deze opvatting welke leidt tot een aanzienlijke uitbreiding van 
de reikwijdte van art. 34 CMR vindt steun in de interpretatie van § 432 HGB, 
waaraan de bepaling nauw verwantschap vertoont l l l _ Realiseert men zich te
vens het moment waarop en de omstandigheden waaronder de definitieve re
dactie, die overigens geen materiële wijziging beoogde, tot stand kwam 112 ,  
dan lijkt de materiële leer te verkiezen boven de formele. In de literatuur is  de 
materiële leer op grond van historische gegevens slechts door Nickel-Lanz 
geopperd, maar overigens niet consequent verdedigd113. In de rechtspraak 
zijn op dit punt een aantal beslissingen van de Belgische rechterlijke instanties 
van belang. Stelde aanvankelijk de Rechtbank van Koophandel te Gent zich 
gemotiveerd op het materiële standpunt 11\ in een latere beslissing nam de-

A. C. Hardingham, (1978) 4 LMCLQ, p. 501 . 

108. Een uitzondering vormt Libouton 1982, p. 737 die zich tegen het formalistisch karakter van 
deze uitleg van art. 34 verzet; tegen de opvatting van Libouton heeft Putzeys, nr 288, nt 200/1 zich 
verzet. Laatstgenoemde schrijver wijst er nog op dat opvolgend vervoer als bedoeld in de zin van 
het Verdrag in de praktijk niet vaak voorkomt. 

109. Bijvoorbeeld Rb Rotterdam 13.4. 1973, S&S 1973, 93, waar ten onrechte op grond van de 
tweede vrachtbrief nationaal recht werd toegepast ; bekritiseerd door Libouton 1974, p. 529, met 
bijval van Dorrestein, nr 50. Cass. 15 .5 . 1972, BT 1972, p. 438, met kritiek annotator op p .  439. 

1 10. Zonder historische kontekst komt M. M. C.  J. M. de Nerée tot Babberich tot dezelfde con
clusie, Beursbengel 1982, p .  215. 

1 1 1 .  Vgl. hiervoor nt 91 en 98; K.  Endrigkeit , VersR 1969, p .  589 wijst nog op het verband met 
art. 30 Verdrag van Warschau. 

112 .  Zie hiervoor, § 4 . 1 .  

1 13 .  Nickel-Lanz, n r  199. Zie ook n t  108. 

1 14 .  Rb Kh Gent 27.9 . 1977, Ponet, p. 403. De Rechtbank liet nadrukkelijk de mogelijkheid open 
dat de kennis van de ondervervoerder omtrent het bestaan van de overeenkomst en voorwaarden, 
waaronder het vervoer moest plaatsvinden, ook - bij gebrek aan een vrachtbrief - uit andere 
elementen kon worden afgeleid. In casu leidde dit standpunt overigens niet tot toepassing van art. 
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zelfde instantie een tegenovergesteld standpunt in 115 .  Zonder motivering had 
reeds het Hofvan Beroep te Gent zich voor de toepasselijkheid van art. 34 van 
het ontbreken van een vrachtbrief niets aangetrokken 116. Een vaste koers 
blijkt evenmin aanwezig bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. 
Leerde dit college aanvankelijk 1 17 dat art. 34 niet derogeert aan art. 4 ,  in een 
latere beslissing verdedigde dit college uitdrukkelijk het tegenovergestelde 
standpunt 1 18 ,  terwijl in een daaropvolgend gemotiveerd vonnis opnieuw de 
eerste stelling werd aangehangen 119. 

In een recente beslissing heeft ook de Rechtbank van Koophandel te Brus
sel zich voor de materiële leer uitgesproken. Daartoe overwoog dit college als 
volgt: 

"Principieel is volgens de geest en de letter van het CMR-Verdrag welkdanig formalisme niet 
relevant om toepassing van het verdrag te bewerkstelligen; zulks blijkt zeer duidelijk uit artikel 4 
van het verdrag. Of er nu een vrachtbrief voorhanden is of niet, zo gauw een bepaald transport 
voldoet aan de omschrijving ex art. 1 van het verdrag, moet dit laatste toepassing krijgen, niette
genstaande ieder andersluidend beding. 
Er is geen enkele reden om met betrekking tot artikel 34, op dat punt, een andere zienswijze te 
huldigen. Dit impliceert dat de afwezigheid van een vrachtbrief, toepassing van art. 34 niet per se 
uitsluit: een andere opvatting zou erop neerkomen "opvolgend vervoer" te promoveren tot een 
zakelijk contract dat alleen kan tot stand komen door afgifte van de vrachtbrief; het zou betekenen 
dat partijen, niettegenstaande hun wil daartoe, hoe dan ook van de regeling van "opvolgend ver
voer" zouden uitgesloten worden bij gebreke aan vrachtbrief. Men ziet niet in op welk motief 
zulke rigiditeit zou steunen. De overdracht van de vrachtbrief is beslist een middel waaruit de 
integratie in het oorspronkelijke contract door de "opvolgende" vervoerder kan afgeleid worden, 
maar het is niet de enige mogelijke blijk van "opvolging" 120 . 

Vergelijkt men beide standpunten met elkaar dan pleit historische interpre
tatie voor de materiële , grammaticale voor de formele leer; de systematische 
levert voor beide een argument op 121 . Het komt me voor dat het historische 
argument op zichzelf genomen overtuigender is 122. Om tweeërlei reden meen 

34. Zie ook Rb Kh Brussel, hierna in de tekst geciteerd. 

1 15 .  Rb Kh Gent 2 1 . 1 1 . 1978, Pon et. p. 403. Pon et laat de lezer in het ongewisse of er enige, en zo 
ja, welke motivering in dit ongepubliceerde vonnis voor deze volte face werd gegeven. 

1 16. Hof van Beroep Gent. 20. 1 1 . 1975, EVR 1976, p. 23 1 .  

1 17. Rb Kh Antwerpen 16.4. 1975 , EVR 1975. p .  548. In een eerdere beslissing 17.2.1974 leerde 
het college in overeenstemming hiermee: "bovendien blijkt uit de tekst en economie van de arti
kelen 34 tot en met 40 CMR-Wet dat het transport door , ,opvolgende vervoerders" de overdracht 
en de inontvangstname der goederen tussen de vervoerders veronderstelt". (EVR 1975 , p. 5 1 1 ) .  

1 18. Rb K h  Antwerpen 3.4. 1977, EVR 1977. p .  4 1 1 .  Ook uit een eerdere beslissing d.d. 
20.6. 1975, EVR 1975 , p .  540. zou men dit standpunt - zij het minder stellig - af kunnen leiden. 
Blijkens een mededeling van Libouton 1982, p .  737 bleek de Rechtbank al overstag in een vonnis 
van 25.3 . 1976. 

1 19 .  Rb Kh Antwerpen 16.4. 1978. Ponet. p. 404. 

120. Rb Kh Brussel 6.4. 1984, EVR 1984. p .  431 (441).  

121 .  Dat systematische interpretatie , onder verwijzing via art. 35 naar artt. 8 en 9.  doorslagge
vend zou zijn voor het formele standpunt, zoals D. J .  Hili in tweede instantie meent, acht ik niet 
overtuigend . Art. 4 heeft immers in de discussie bij de onderhandelingen geen enkele rol ge
speeld. 
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ik dat niettemin het pleit ten gunste van het formele criterium dient te worden 
beslecht. In de eerste plaats zou men bij het loslaten van enig formeel vereiste 
nog minder of in het geheel geen houvast meer hebben om tot toepasselijkheid 
van art. 34 te geraken, hetgeen de rechtsonzekerheid zou doen toenemen en 
de enige rechtsbescherming, die het formele criterium aan de ondervervoer
der biedt, zou ontnemen. Hieraan gaat het Brussels college voorbij . In de 
tweede plaats kan men niet stellen dat de rechtspraak ook maar enigszins de 
neiging vertoont de materiële leer te prefereren, laat staan zich in die richting 
begeeft , zodat men van een bovendrijvende mening zou kunnen spreken 123 . 
Dit laatste geldt temeer indien men in aanmerking neemt dat het materiële 
standpunt slechts in een beperkt aantal , deels ongepubliceerde, vonnissen van 
rechterlijke instanties in één land is neergelegd124 . Het halfslachtig beleid van 
dezelfde instanties komt de geloofwaardigheid van de door hen een aantal ma
len ingenomen en weer verlaten materiële leer bepaald niet ten goede. 

3. Een derde complicatie met betrekking tot de toepasselijkheid van artt 34 
e .v .  betreft de vraag of onder eerste of opvolgend vervoerder in de zin van 
genoemde bepaling uitsluitend degene begrepen wordt hij die zelf het trans
port ten uitvoer brengt of ook degene die zich tot vervoer verbindt maar dit 
door een ander laat uitvoeren. Het antwoord op de vraag schijnt duidelijk uit 
de tekst van artt. 36 en 37 af te lezen. In eerstgenoemd artikel blijkt een actie te 
kunnen worden ingesteld tegen de "vervoerder, die het deel van het vervoer 
bewerkstelligde", in het tweede artikel blijkt een regresvordering mogelijk op 
"vervoerders , die aan de uitvoering van de vervoerovereenkomst hebben 
deelgenomen" .  Dit heeft sommigen er kennelijk toe gebracht te stellen dat 
voor de toepasselijkheid van de regeling zowel de eerste als de volgende ver
voerder(s) zelf feitelijk moeten hebben vervoerd 125 . In de rechtspraak komt 
de controverse scherper naar voren dan in de literatuur. Op het gemakshalve 
eng te noemen standpunt dat voor toepassing van artt. 34 e .v .  slechts vervoer
ders, die zelf het vervoer ten uitvoer brengen, in aanmerking komen stellen 
zich vooral een aantal rechterlijke instanties in Nederland126. Daarentegen 
bleken rechters in Engeland 127 en Duitsland 128 geporteerd voor een ruimere 

122. De geschiedenis met betrekking tot het Nederlandse amandement leert overigens dat histo
rische reconstructie tegenstrijdigheden op kan leveren. 

123. Het beroep door Libouton 1982, p. 737, ter verdediging van zijn voorkeur voor het materiële 
standpunt, op een "dominante" rechtspraak, is niet houdbaar. 

124 . Van het door Libouton vermelde Italiaanse arrest wordt de inhoud niet meegedeeld. 

125 . Nadrukkelijk Libouton 1974, p. 529, lH' 94; Loewe, nr 276; Rb Amsterdam 4.3. 1981 ,  S&S 
1982, 19, met beroep op (aan de advocaat van gedaagde ontleende? vgl. Dorrestein, nr 294) histo
rische gegevens. 

126. Ktg Rotterdam 17. 1 1 . 1979, S&S 1970, 98; Hof Leeuwarden 22.5 . 1 974, S&S 1977, 41; Rb 
Amsterdam, vgl. vorige nt alsmede 16.4. 1975, S&S 1975, 81 ;  21 .4 . 1982, S&S 1982, 116 ;  Anders 
wellicht Rb Arnhem, 8 . 1 . 1981 , S&S 1982, 75. 

127. Q.B 5 .5 . 1975, (1975) 2 Lloyd's Rep. 502, met beroep op art. 1 CMR (p. 508); C.A.  
16 . 1 1 . 1976, ( 1977) 1 Lloyd's Rep. 346 (Ulster-Swift v .  Taunton Meat); Q .B .  20. 10. 1977, (1978) 1 
Lloyd's Rep. p. 281 (SGS-Ates v Grappo) ; Q .B .  22. 1 1 . 1979 (1980) 2 Lloyd's Rep. 279 (Walek v .  
Chapmann and Bali); Q .B .  6 .3 . 1981 ,  1981 (2) Lloyd's Rep. 106; C.A.  16.7. 1981 ,  (1981) 2 Lloyd's 
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opvatting te weten dat ook die vervoerders , die niet zelf het transport uitvoe
ren, onder vigeur van art. 34 vallen, terwijl hun collega's in België129 en 
Frankrijk 130 verdeeld zijn .  

Wij kiezen ten deze voor het ruime standpunt en wel om de volgende rede
nen. In de eerste plaats is er geen reden om ten aanzien van het begrip vervoer
der een inhoudelijk enger begrip te hanteren dan waartoe op grond van artt. 1 
en 3 CMR werd geconcludeerd. Art. 34 moet van deze artikelen niet worden 
losgekoppeld. Uit genoemde artikelen blijkt dat een vervoerovereenkomst 
niet meebrengt dat de vervoerder zelf het feitelijk vervoer verricht, terwijl art. 
34, gelijk hierboven werd betoogd, ondervervoer vooronderstelt. Verdragssy
stematische benadering dient hier voorrang te krijgen boven een eventuele 
grammaticale interpretatie van bepaalde passages in artt. 36 en 37. In de twee
de plaats komt het beroep op laatstgenoemde passages ons niet overtuigend 
voor. Art. 37 regelt , zoals we hieronder in § 4.4 nader zullen zien, de onderlin
ge verhouding tussen de opvolgende vervoerders in tegenstelling tot de exter
ne regel van art. 3 dat onder meer bepaalt dat de vervoerder instaat voor de 
door hem ter uitvoering van de vervoerovereenkomst ingeschakelde onder
vervoerders 131 . Dat ter vaststelling van de draagplicht in de onderlinge ver
houding de vervoerder, die niet zelf een gedeelte van het vervoer heeft "be
werkstelligd" de dans ontspringt, is logisch en in overeenstemming met de in 
art. 36 neergelegde beperkte mogelijkheid van het instellen van een vordering 
tegen de kring der opvolgende vervoerders. Deze visie strookt tevens met art. 
37 sub c, waarover nader § 4 .4 .  Tenslotte realisere men zich dat art. 37 slechts 
regelend recht is (vgl. art. 40) . Het tweede hier naar voren gebrachte argument 
anticipeert op de hierna uiteen te zetten kernaspecten van de Verdragsrege
ling nopens opvolgend vervoer. In de navolgende paragrafen wordt deze rege
ling eerst nader bezien vanuit de positie van de rechthebbende (§ 4.3) , daarna 
in de onderlinge verhouding tussen de vervoerders (§ 4 .4) .  

§ 4.3. Externe rechtsgevolgen (art. 34, 36) . 

De regeling nopens opvolgend vervoer strekt tot voordeel van de rechtheb-

Rep. 402 (Cummins v. Davis Freight) . 

128. OLG Dusseldorf 8 .5 . 1969, EVR 1970. p. 446; OLG Karlsruhe 7 .12. 1979, VersR 1980, 
p .  877, met beroep op Helm, Frachtrecht, ad art. 3 CMR (bedoeld is art. 34). Helm zelf spreekt 
echter, niet geheel duidelijk, over analoge toepassing; LG Saarbrücken 22.8. 1980, VersR 1981 ,  
p.  423. 

129. Voor het enge standpunt heeft zich nadrukkelijk uitgesproken: 
Rb Kh Antwerpen ,  17.2. 1974, EVR 1974, p. 504; 3.4. 1977, EVR 1977. p. 41 1 ;  
Voor het ruime: 
Rb Kh Brussel, 28.2. 1975, EVR 1975, p. 419; Hof van Verbreking, 30.5. 1980, EVR 1983, p. 79; 
vgl. ook M. M. C. J. M. de Nerée tot Babberich, Beursbengel 1982, p. 216. 

130. In Frankrijk heeft de Cass. zich zowel op het ruime standpunt (15 . 1 . 1972, BT 1972, p .  148) 
als op het enge ( 15 .5 . 1972, BT 1972, p. 438) gesteld. 
De volgende instanties hebben zich eveneens op het enge standpunt gesteld: 
CA Agen 29.6. 1981,  BT 1981 ,  p. 433; Tr. gr. inst. Metz, 10 . 1 1 . 1981 ,  BT 1982, p. 38; Tr. gr. inst. 
Valence, 18. 1 1 . 1981 ,  BT 1982, p. 2 1 1 .  

131 .  Het FIAT A-Report, p .  8 ,  verduidelijkt dit enigszins, door art. 3 aan te vullen in  die zin dat 
� 
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bende 132 . Naast zijn directe wederpartij , de hoofdvervoerder, komt deze te
vens in contractuele relatie te staan met de elkaar opvolgende ( onder)vervoer
ders133 . Indien de daartoe vereiste voorwaarden vervuld zijn wordt de onder
vervoerder geacht te zijn toegetreden tot de overeenkomst die zijn principaal 
of diens voorganger met de afzender sloot. Het belangrijkste rechtsgevolg van 
de regeling is dan ook dat de ondervervoerder van Verdragswege in rechtsver
houding komt te staan met de rechthebbende 134. Hij vormt met zijn voor- en 
achterman(nen) als het ware een eenheid, met solidaire aansprakelijkheid 
voor de uitvoering van de oorspronkele vervoerovereenkomst over het gehele 
traject 135• Deze verzwaring van de rechtspositie van de ondervervoerder, die 
hem wegens zijn intrede in de rechtsorde van art. 34 wordt opgelegd, is tame
lijk rigoureus136. Intussen lijkt enige terughoudendheid op zijn plaats met het 
verbinden van (te) vérgaande rechtsgevolgen aan de geschetste situatie. De 
aldus verruimde aansprakelijkheid wordt namelijk niet onbelangrijk gerelati
veerd. 

1 .  In de eerste plaats beperkt art. 36 de actieradius van de rechthebbende 
tot de eerste vervoerder 137, de laatste vervoerder en de vervoerder die het deel 
van het vervoer bewerkstelligde in de periode waarin het feit dat het verlies, de 
beschadiging of de vertraging heeft veroorzaakt zich heeft voorgedaan. Niet 
tegen elk der opvolgende vervoerders kan een vordering worden ingesteld. 
Wanneer derhalve een ondervervoerder geen eerste of laatste vervoerder is èn 
slaagt in het bewijs dat de schade zich niet heeft voorgedaan op zijn traject, 
dan ontspringt deze de dans der externe aansprakelijkheid 138. De vraag rijst of 
deze , , vluchtweg" ook openstaat voor de laatste vervoerder indien hij , evenals 

na de "agents and servants" met zoveel woorden de "carriers" worden genoemd. 

132. Vgl. § 1 hiervoor. 

133. Art. 34 veronderstelt altijd ondervervoer: § 1 hiervoor; Helm, Frachtrecht, § 432 HGB, 
Anm. 3; Heuer, p. 160; D. J. Hili, EVR 1976, p. 198; Precht/Endrigkeit, p. 124; vgl. voorts de 
Engelse rechtspraak, nt 127 hiervoor. 

134. In Ulster-Swift v. Taunton Meat wordt gesproken over een in vergelijking met het Engelse 
recht "artificial statu torycontract", waarover A. C. Hardingham, 1978, ( 5) LMCLO p. 502/503. 

135. K. Endrigkeit, VersR 1969, p. 589: "Gesammtschuldnerische Haftung"; Rodière , p. 351 ,  
n r  133; Nickel-Lanz, nr 202; Hof van Beroep Antwerpen 10. 12.1983 , EVR 1983, p .  309. 

136. De uitbreiding van de aansprakelijkheid voor het gehele traject kan, zekerwanneer men zèlf 
slechts een sluitstuk(je) in de keten vormt, hard aankomen: vgl. Rb Kh Antwerpen 28.3 . 1966, 
EVR 1966, p. 708; Cass. 19 . 1 . 1976, BT 1976, p. 149; Hof van Beroep Brussel 26.4. 1983, EVR 
1983, p .  3 1 1 ;  Hofvan Beroep Antwerpen 14.12. 1983, EVR 1983, p .  809. Vgl. Pon et, p .  404; Do
nald, nr 12; Clarke , nr 54. 

137. Dat is natuurlijk geen uitbreiding (zie art. 3), treffend geïllustreerd door OLG Hamburg 
6 .12 . 1979, VersR 1980, p. 290. 

138. Dit gelukte de vervoerder Furtrans in het geval beslist door O.B.  20. 10. 1977 (SGS-Ates v. 
Grappa), (1978) 1 Lloyd's Rep. ,  281 , waarin vier vervoerders, waarvan drie tevens ondervervoer
ders, een rol speelden. De aangesproken vervoerder wist aan te tonen dat hij niet de laatste ver
voerder was, en evenmin de vervoerder op wiens traject de schade was veroorzaakt. Deze uit
spraak riep bij A. C. Hardingham meer vragen op dan hij beantwoordde, (1978) 5 LMCLO, 
p. 504. 
In een ander geval slaagde de sub-contractor er niet in aansprakelijkheid te voorkomen: O.B.  

-> 
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de zojuist genoemde tussenvervoerder, bewijst dat de schade niet op zijn tra
ject is veroorzaakt . De vraag is opgeworpen door Rodière die haar negatief 
heeft beantwoord 139. Loewe huldigt een tegenovergestelde opvatting140. In 
deze controverse vraagt men zich af of, en zo ja ,  in welke mate, het regresrecht 
zoals geregeld in art. 37 - meer in het bijzonder sub c, hierna in § 4.4 toege
licht - hier als argument kan dienen. Aanvaardt men dit laatste argument, 
hetgeen meebrengt dat de laatste vervoerder in het hier aan de orde gestelde 
geval niet draagplichtig zal zijn,  dan zal men geneigd zijn ook in dat laatste 
geval de laatste vervoerder van de "Gesammthaftung" ingevolge art. 36 te 
ontslaan. Wij concluderen evenwel niet tot dit standpunt. Het belang van de 
rechthebbende dat in casu bestaat in een gemakkelijk vindbare en aanspreek
bate debiteur is van hogere orde dan het mogelijke resultaat waartoe men op 
basis van een onderlinge rechtsverhouding tussen vervoerders komt. Een te
genovergestelde opvatting zou het door art. 34 ingeroepen rechtsgevolg in 
strijd met zijn strekking te zeer reduceren. 

2. Een tweede beperking, zo niet van uit materieel dan toch uit practisch 
oogpunt bezien, van het beginsel van solidaire aansprakelijkheid ligt in het 
verlengde van de eerste beperking en betreft een aspect van jurisdictionele 
aard. De slotzin van art. 36, die in een latere fase is toegevoegd, bepaalt dat de 
vordering tegelijkertijd tegen verschillende van deze vervoerders kan worden 
ingesteld 141. Men dient zich hierbij evenwel te realiseren dat de vordering, die 
tegen verschillende vervoerders tegelijkertijd wordt ingesteld , binnen de reik
wijdte van de door art. 31 lid 1 sub a. en b. gestelde grenzen alsmede binnen de 
verjaringstermijn (art. 32) dient te blijven. Daagt men de vervoerders voor 
één forum, dan dient dit wel een forum te zijn dat bevoegd is kennis te nemen 
van de vorderingen tegen elke individuele opvolgend vervoerder. Dit zal zich 
eerder voordoen in de onder art. 31 lid 1 sub b, geregelde gevallen dan in die 
geregeld in art. 31 lid 1 sub a 142. De wijze waarop art. 31 wordt toegepast toont 
aan dat in de praktijk van een reële beperking van aansprakelijkheid sprake 
is 143. 

3. Een derde relativering betreft de omstandigheid dat de aansprakelijk-

5 .5 . 1975 (Ulster-Swift v. Taunton Meat) 1975(2), Lloyd's Rep. 502, beroep verworpen in C.A. 
16. 1 1 . 1976, (1077) 1 Lloyd's Rep. 346. 

139. Rodière, p. 351 ,  nr 131,  met een beroep op de CIM en het (proces-)belang van de rechtheb
bende; het laatste argument acht ik overtuigender dan het eerste, omdat het aansluit bij de strek
king van de regeling nopens opvolgend vervoer. Vgl. Precht/Endrigkeit, p. 126. 

140. Loewe, nr 280: "11 serait injuste et dépourvu de sens de vouloir intenter une action, dans ce 
cas (nl. in het geval van voorafgaand verlies van goederen) contre Ie transporteur qui, selon l'in
tention des parties, aurait dû effectuer la livraison mais qui, en fait, n'a jamais lui-même reçu la 
marchandise". 

141. Vgl. daarover de kritische opmerkingen van de Zwitserse afgevaardigde,  die jurisdictionele 
problemen voorspelde, TRANS/152, TRANS/WP 9/32, 10 mei 1955. Men stelde deze destijds 
gerust met de verzekering dat het desbetreffende forum, voor het geval de actie "tegelijkertijd" 
zou worden ingesteld, bevoegd dient te zijn binnen het door art. 31 aangegeven kader. 

142. Vgl. Loewe, nr 281 .  

143. Veel schrijvers gaan aan genoemde beperking voorbij , bijvoorbeeld Precht/Endrigkeit, 
p .  126; Nickel-Lanz, nr 202 in fine; Dorrestein,  nr 297: "Maar de rechthebbende behoeft zich niet 
tot een keuze te beperken ;  hij mag ze desnoods allemaal tegelijk aanspreken". De gedachte die 

__" 
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beid van de ondervervoerder jegens de rechthebbende wordt beperkt tot die 
voor schade veroorzaakt door verlies, beschadiging en vertraging . 144 

Worden derhalve door art. 36 op bovengenoemde wijze de rechtsgevolgen van 
het door art. 34 in het leven geroepen solidariteitsbeginsel extern beperkt, art. 
37 reduceert de rechtsgevolgen intern nog verder, zoals hierna worden aange
toond. 

§ 4.4. Interne rechtsgevolgen (artt. 37-40) . 

In tegenstelling tot het stapelvervoer regelt het Verdrag de onderlinge verhou
ding tussen de opvolgende vervoerders . De regeling is in grote lijnen aan de 
CIM ontleend. Juist omdat elke regresvordering, wanneer daarbij meerdere 
partijen betrokken zijn, sterke gelijkenis met een stoelendans vertoont, die
nen de spelregels zo duidelijk mogelijk te zijn .  Helaas voldoet de onderhavige 
regeling niet aan deze eis ; integendeel, ze is gecompliceerd145. Deze stelling 
zal in het hierna volgende worden toegelicht. 

Art. 37 heeft betrekking op de vraag op welke vervoerder, indien één der 
vervoerders zich jegens de rechthebbende van zijn (externe) schadevergoe
dingsplicht heeft gekweten, uiteindelijk de draagplicht van de schadevergoe
ding rust. In beginsel is dat de vervoerder, door wiens toedoen de schade werd 
veroorzaakt (art. 37, sub a) 146. (Men neemt doorgaans aan dat met deze passa
ge gedoeld wordt op schadevergoeding zoals deze conform artt. 17 e .v .  is vast
gesteld 147 . )  Art. 37, sub b is hierop een logische aanvulling. Genoemde twee 
bepalingen zijn derhalve op het individualiteitsbeginsel gebaseerd. Wanneer 
men daarentegen omtrent de schade-oorzaak geheel in het duister tast brengt 
het solidariteitsbeginsel mee dat de collectieve lasten in de verhouding tot hun 
individuele lusten over de vervoerders worden verdeeld (art. 37, sub c) . Inte
ressant is de vraag onder welke omstandigheden deze laatste bepaling moet 
worden toegepast. Hoe verhouden het individualiteits- en collectiviteitsbegin
sel zich tot elkaar? Het antwoord hierop hangt af van de wijze waarop men art. 
37, sub c interpreteert. Kan een vervoerder, teneinde aan de collectieve 
draagplicht te ontkomen, volstaan met het bewijs dat in zijn (individuele) ver
voerperiode de schade zich niet heeft voorgedaan of heeft kunnen voordoen 
(zgn. negatief bewijs) of moet hij tevens aantonen waar de schade zich wèl 
heeft voorgedaan (zgn . positief bewijs)? Zowel Rodière als Nickel-Lanz ant
woorden in eerstgenoemde zin148 .  In deze zienswijze vindt art. 37 , sub c der-

achter deze passage schuil gaat, staat op gespannen voet met zijn opvatting over de beperkte 
rechtsmacht welke uit art. 31 CMR voortvloeit. Hierover nader hoofdstuk 7. 

144. Vgl. Dorrestein, nr 296, die een aantal bedenkingen tegen de regeling als zodanig oppert. 
Anders: Nickel-Lanz, nr 202. 

145. Muth-Glöckner art. 37, anm. 2; Hili, Freight Forwarders, nr 293; Dorrestein, nr 300. 

146. Voor een curieus beroep op art. 37 CMR, waar het een ordinaire cessie betrof, vgl. Rb Rot
terdam, 5.4. 1974, S&S !975 , 53. 

147. Rodière , p. 532, nr 135; Loewe , nrs 283, 284; enigszins afwijkend Nickel-Lanz, nr 203. 

148. Als vorige nt. 
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halve slechts toepassing in het geval geen enkele vervoerder er in slaagt, hetzij 
negatiefhetzij positief te bewijzen waar de schade zich heeft voorgedaan 149 . 

Bij toepassing van art. 37, sub c wordt verder als maatstaf ter verdeling van 
de last de door ieder genoten beloning gehanteerd . Uit bovenstaande vloeit 
voort dat op dezelfde wijze aan het collectiviteitsbeginsel neergelegd in art. 38 
(solvabiliteit) gestalte wordt gegeven 150. Het aldus gevonden resultaat redu
ceert het solidariteitsbeginsel in aanzienlijke mate en is in overeenstemming 
met het hierboven verdedigde standpunt dat een vervoerder , die niet zelf het 
vervoer heeft verricht, zonder bezwaar onder de regeling nopens opvolgend 
vervoer kan worden begrepen, aangezien een dergelijke vervoerder zich in 
beginsel via art. 37, sub a jo.c aan de collectieve draagplicht kan onttrekken 
en evenmin ingevolge art. 36 kan worden aangesproken. Deze conclusie wordt 
door de rechtspraak bevestigd 151 . 

Nog op andere wijze brokkelt de eenheidsgedachte af, wanneer men be
denkt dat de regresvordering niet noodzakelijkerwijs op basis van het CMR
aansprakeli jkheidsmodel behoeft te worden afgewikkeld 152. Het toepasselijke 
rechtsregime hangt af van de tussen de vervoerders gesloten (onder )vervoer
overeenkomst 153 . Een bevestiging van deze stelling treft men aan in art. 40 dat 
de regresregeling grotendeels - als enige uit het Verdrag - als regelend recht 
aanduidt 154. 

149. In dit verband is het van belang nauwkeurig de door artt. 8 en 9 gegeven aanwijzingen in acht 
te nemen. 
In een geval waar een opvolgend vervoerder op art. 37, sub c een beroep deed, zou zulks hem dan 
ook amper profijt opleveren, aangezien hij zelf95% van de vracht had genoten ,  Q .B .  22. 1 1 . 1979, 
(1980) 2 Lloyd's Rep. 279 (Walek v. Chapmann and Bali). 

150. Rodière, p .  352, nr 136. Anders Nickel-Lanz, die in dit geval de "onschuldige" vervoerder 
wèl mee laat dragen. Dit lijkt me inconsequent. 

151 .  In twee regres-procedures werd uitgesproken dat op degene die niet zelf feitelijk had ver
voerd geen onderlinge bijdrageplicht rustte; bijgevolg kwam deze geheel voor rekening van hun 
sub-contractors: Q .B .  6 .5 . 1981 ,  (1981) 2 Lloyd's Rep. 106; C.A. 16.7. 1981 ,  (1981) 2 Lloyd's 
Rep. 402 (Cummins v. Davis Freight), alsmede Hof van Verbreking 30.5 . 1980, EVR 1983, p. 79; 
vgl. Clarke, nr 55.  

152. Loewe, nr 289; Heuer, p .  169. 

153. Voor een geval waarin de onderlinge overeenkomst parallel liep aan het CMR-aansprake
lijkheidsmodel, zie Q .B .  22. 1 1 . 1979 ( 1980) 2 Lloyd's Rep. 279, (Walek v. Chapmann and Bali). 
De regresvordering van de eerste vervoerder tegen de ondervervoerder terzake van schade ont
staan ten gevolge van een defect in de aanhangwagen werd op grond van art. 17 lid 3 CMR toege
wezen. In het onderliggende contract was eveneens een clausule opgenomen dat de ondervervoer
der (in casu: sleper) zijn wederpartij zou vrijwaren terzake van schade tengevolge van een even
tueel mankement aan het voertuig. Pikant detail: de trailer was door de hoofdvervoerder aan de 
ondervervoerder ter beschikking gesteld! Opmerkelijk is het vonnis van de Rb Arnhem 8 . 1 . 1981 ,  
S&S 1982, 75 : hoewel art. 34  niet met zoveel woorden van toepassing was verklaard werd de re
gresvordering van de vervoerder jegens degene, die zijn tractor te diens behoeve ter beschikking 
had gesteld, bij gebreke van een ander aanknopingspunt, rechtstreeks op art. 37 gebaseerd. De 
Rechtbank kwam hiertoe, omdat hij de terbeschikkingstellingsovereenkomst zo nauw aan een 
vervoerovereenkomst verwant achtte dat deze voor wat betreft de uitvoering ervan als vervoer 
diende te worden beschouwd; vgl. hoofdstuk 2, § 4 .5 . 1 ,  nt 254. 

154. Art. 40 is ontleend aan art. 53 CIM, dat toestaat over de gehele linie van het opvolgend 
vervoer te derogeren . Ten onrechte stelt Loewe , nr 288, dat vervoerders aan art. 39 1id 2, kunnen 
derogeren. 
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Inmiddels wordt het toch al niet eenvoudige art. 37 verder vertroebeld door 
het dwingendrechtelijke art. 39155. Deze bepaling geeft een aantal regels van 
procesrechtelijke en jurisdictionele aard welke ter afwikkeling van de onder
linge vereffeningsprocedure in acht dienen te worden genomen. 

Bezien we eerst art. 39 lid 2. Voor een vervoerder die aan zijn externe scha
devergoedingsverplichting heeft voldaan en zich vervolgens wenst te verhalen 
op zijn collega-vervoerder geldt de jurisdictieregel van art. 3 1 lid 1 ,  sub a 156. 
Tegenover het wegvallen van de in art. 31  lid 1 sub b gestelde regel staat ten 
behoeve van de regres zoekende vervoerder de bepaling dat hij zijn vordering 
kan instellen voor het bevoegd gerecht van het land waarin één der betrokken 
vervoerders zijn woonplaats, etc. heeft 157, hetgeen niet hetzelfde gerecht 
hoeft te betekenen. Bij deze uitbreiding dient men wel in aanmerking te ne
men dat art. 39 lid 2, - anders dan art. 31 lid 1 ,  sub a - spreekt over een 
bevoegd gerecht. Het is dan ook op z'n minst twijfelachtig of deze regel in de 
praktijk eenvoudig zal kunnen worden gerealiseerd . We hebben niet de in
druk dat de nationale jurisdictie-regels daarop ingesteld zijn 158. 

Een volgende complicatie bij de uitoefening van het regresrecht wordt ver
oorzaakt door het eerste lid van art. 39, dat bepaalt dat de vervoerder degene 
op wie hij verhaal zoekt vooraf behoorlijk de gelegenheid moet hebben gebo
den zich reeds in de door de rechthebbende jegens de thans regres zoekende 
vervoerder aangespannen hoofdzaak te voegen 159 . Wanneer men derhalve als 
eerste of opvolgend vervoerder als enige door de rechthebbende terzake van 
schadevergoeding wordt aangesproken terwijl de kans op regres jegens colle-

155. Vgl. Precht/Endrigkeit , p. 130. Men vraagt zich af wiens belang met deze dwingendrechteli j
ke bepaling wordt gediend. Het komt me voor dat de bepaling onnodig inbreuk maakt op de con
tractsvrijheid tussen vervoerders onderling. 

156. De jurisdictie-regel van art. 31 lid 1 b, vervalt omdat hier geen belang van de rechthebbende 
in het geding is. 

157. In een geval dat de Engelse (eerste )vervoerder een regresvordering instelt tegen een Neder
landse opvolgend vervoerder brengt zulks mee dat de Engelse rechter onbevoegd is. Terecht werd 
beslist dat onder "betrokken vervoerders" niet degene werd begrepen die verhaal zoekt. De om
standigheid dat de hoofdvordering op deze wijze procedureel van de regresvordering wordt losge
koppeld kan, evenmin als de redactie van het artikel ( :  de vervoerder kan zulks doen) daaraan iets 
veranderen: Q.B.  6 .5 . 1981 , (1981) 2 Lloyd's Rep. 106; C.A. 16.7. 1981 , (1981) 2 Lloyd's Rep. 402 
(Cummins v. Davis Freight). Vgl. Clarke, nr 55. 

158. Enig pessimisme is wel op z'n plaats. Art. 39 lid 2 legt de landen de volkenrechtelijke ver
plichting op de in die bepaling aangeduide rechtsmacht in de nationale procesorde te concretise
ren. We stoten hier op een problematiek die in hoofdstuk 7 aan de orde wordt gesteld. 

159. Een poging daartoe mislukte in de ingewikkelde procedure welke werd berecht door Q.B.  
20. 1 1 . 1973, (Tatton v.  Ferrymaster Ltd . ) ,  EVR 1974, p .  167 en waarin werd beslist dateen Franse 
ondervervoerder door een Engelse hoofdvervoerder conform art. 39 lid 1 ,  in kennis was gesteld 
van de hoofdprocedure, met het gevolg dat wanneer de Engelse vervoerder de Franse vervoerder 
vervolgens in Frankrijk zou aanspreken, deze laatste zich niet meer betreffende de eventueel vast
gestelde schadevergoeding tegenover de Engelse vervoerder zou kunnen verzetten. De moeilijk
heid van een dergelijk geval is dat deze regel niet parallel loopt aan art. 39 lid 2. Art. 39 lid 1 is, 
anders dan art. 39 lid 2, geen jurisdictieregeL Het resultaat van de uitspraak is in zoverre onbevre
digend dat de aansprakelijkheid van de ondervervoerder jegens de hoofdvervoerder in de hoofd
procedure niet kon worden onderzocht. Het probleem kan grotendeels worden voorkomen wan
neer de rechthebbende de opvolgend vervoerders en bloc voor het gerecht zou dagen. 
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ga's niet uitgesloten moet worden geacht, doet men er verstandig aan alle col
lega-vervoerders van een en ander behoorlijk in kennis te stellen op straffe van 
het risico op tegenspraak van degene(n) , op wie in een later stadium verhaal 
gezocht zal worden, te stuiten . 

Tenslotte verklaart art. 39 lid 3 de leden 2 en 3 van art. 32 van toepassing en 
is op de verjaringsregel van art. 32 een nadere modificatie aangebracht betref
fende het moment waarop de verjaring begint te lopen (art. 39 lid 4) . Dit laat
ste kan een belangrijke uitbreiding van de door vervoerders als gebruikelijke 
termijn worden beschouwd160. Evenals de rechtsbetrekking tussen de recht
hebbende(n) en opvolgende vervoerders ex art. 36 qua omvang beperkt is tot 
schadevergoeding ingevolge artt. 17 e.v.  - zie hiervoor § 4.3 - geldt dit even
eens voor de uitoefening van het onderlinge regres 161 . 

160. Hierover hoofdstuk 8, § 8. 

161 . Vgl. Q .B .  1 . 1 1 . 1976 (1977) 1 Lloyd's Rep. 411 (Muller v. Laurent Transport): vorderingen 
terzake van alle mogelijke andere verplichting vallen buiten de reikwijdte van het Verdrag. 
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Hoofdstuk 4 

Aansprakelij kheid van de vervoerder. 

§ 1 .  Inleiding. 

Il faut s'efforcer d'appliquer la 
formule de la CMR sans se laisser in

t1uencer par de telles définitions na
tionales ou par Ie sens que les doc
trines et jurisprudences nationales 

attribuent à de telles formules 1 •  

De kern van de CMR bestaat, evenals dit het geval is bij andere verdragen op 
het terrein van het vervoerrecht, uit bepalingen die de'aansprakelijkheid van 
de vervoerder regelen. Onderwerp van dit hoofdstuk zijn dan ook allereerst de 
artikelen 17 en 18 CMR terwijl de overige artikelen van het centrale vierde 
Verdragshoofdstuk, welke betrekking hebben op de berekening en omvang 
van de schadevergoeding, in het volgende hoofdstuk aan de orde zullen wor
den gesteld. 

Het leeuwedeel van de CMR-doctrine en -rechtspraak heeft betrekking op 
de toepassing van de kernartikelen 17 en 18 die voor de praktijk het belang
rijkst zijn .  Aan de hand van het op genoemde bepalingen gebaseerd aanspra
kelijkheidssysteem vindt verdeling van de aan het transport verbonden risico's 
over de bij het vervoer betrokken partijen plaats. In de praktijk blijkt dit sys
teem niet vlekkeloos te functioneren . Uiteenzetting van het door het Verdrag 
gehanteerde aansprakelijkheidsmodel kan het best plaats vinden door de ver
schillende aspecten ervan aan de orde te stellen. 

Voor een rechtvaardige verdeling van transportrisico's, bestaande uit be
schadiging en verlies van de goederen, alsmede voor vertraging in de afleve
ring, is inzicht in de grondslag van de aansprakelijkheid onontbeerlijk (§ 2) ; 
eveneens in de wijze waarop het aansprakelijkheidsproces zich in rechte vol
trekt (§ 3) . 

Vaak wordt het zo voorgesteld alsof het eerste aspect uitsluitend voorwerp 
van doctrinaire beschouwing is, terwijl het tweede meer de belangstelling ge
niet van de rechtspraktizijn .  Een dergelijke voorstelling van zaken kan toch 
niet anders dan oppervlakkig worden genoemd. Veeleer dient de verweven
heid tussen beide exponenten van het aansprakelijkheidsmodel te worden be
nadrukt. Aard en inhoud van de vervoerovereenkomst bepalen tot welke pres
taties de vervoerder gehouden is . Vrij algemeen wordt de opvatting gehuldigd 
dat de voornaamste verplichting van de vervoerder, te weten aflevering van de 
goederen in de staat waarin hij deze ontvangen heeft, als een resultaatsverbin
tenis moet worden gekwalificeerd. De enige betekenis hiervan schijnt te zijn 
dat genoemde kwalificatie als grondslag voor èe bewijslastverdeling moet die
nen . De veelal sterk dogmatisch gekleurde beschouwingen over de grondslag 
van de aansprakelijkheid kunnen dan ook niet los worden gezien van de plaats 
en functie van het bewijs der relevante schade-oorzaken en omstandigheden 
waaronder de schade zich heeft voorgedaan. Dit laatste noopt ertoe na te gaan 

1. Loewe, nr 153. 
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in welke mate het bewijs (vermoeden) een rol speelt in het proces ter vaststel
ling van de vervoerdersaansprakelijkheid en meer in het bijzonder op welke 
wijze daaraan door middel van de verdeling van de bewijslast gestalte is gege
ven2. De verdeling van de aan het transport verbonden risico's tussen vervoer
der en ladingbelanghebbende staat borg voor een rijk geschakeerd recht
spraak- en doctrine-arsenaal. De pogingen die in het verleden in het werk zijn 
gesteld deze risico's naar één zijde te verschuiven, waarmee een eind aan de 
geschillen zou kunnen worden gemaakt, hebben tot nu toe geen succes gehad3.  
Zolang door de verzekeringspraktijk commerciële vervoersbelangen bij zowel 
vervoerders als belanghebbenden gelocaliseerd worden, zal men van proces
sen inzake (CMR-)vervoerdersaansprakelijkheid verzekerd blijven4. De op
stellers van de CMR hebben zich - anders dan de wens van de Nederlandse 
afgevaardigde, waarover nader § 4, - bij het klassieke verdeelpatroon aange
sloten en uiteindelijk het aansprakelijkheidsmodel van de CIM bijna geheel 
overgenomen. Historisch onderzoek kan de motivering van deze keus aan het 
licht brengen, hetgeen van belang kan zijn voor de interpretatie van de bepa
lingen 17 en 18 (§ 4)5. 

Is op deze wijze het theoretisch , processueel en historisch kader van de aan
sprakelijkheid van de vervoerder toegelicht, vervolgens dient te worden on
derzocht op welke wijze het systeem in de praktijk functioneert (§ 5) .  Dit ver
eist onderzoek naar de omstandigheden welke schade, verlies en/ of vertraging 
tengevolge hebben en die een belangrijke ( causaliteits-)rol spelen in het door 
het Verdrag gehanteerde aansprakeli jkheidsmodel. Hoewel uiteenzetting van 
deze begrippen in dit verband verdedigbaar zou zijn, verdient het uit oogpunt 
van functionaliteit alsmede in verband met de inhoud van het navolgende 
hoofdstuk ,  waarin de berekening en de omvang van de schade(vergoeding) 
aan de orde zal worden gesteld, de voorkeur daartoe over te gaan in genoemd 
hoofdstuk. Aansprakelijkheidsstelling of -ontheffing blijkt het resultaat van 
een proces te zijn waarvan een voor de vervoerder succesvolle afloop groten
deels afhangt van het in beginsel al of niet in staat zijn inzicht te verschaffen 
omtrent de feitelijke schade-toedracht. Zeer veelvuldig is de rechter te hulp 
geroepen de door het Verdrag aangereikte risicoverdeelsleutel te hanteren. 
Het beeld dat zo in de loop der jaren door rechtspraak en doctrine is gevormd, 
wordt in kaart gebracht. Hierbij dient tevens aandacht te worden geschonken 
aan de aansprakelijkheid van de vervoerder voor degenen van wier diensten 
hij ter uitvoering van de vervoersovereenkomst gebruik maakt (art. 3) . 

2. H. Roesch, VersR 1976, p. 71 1 :  "Es kommt vielmehr allein darauf an, dass der Frachtführer 
sich van einer ihm in Art. 17 Abs. 1 CMR auferlegten Haftung durch den Beweis befreien kann, 
dass der jeiweiligen Schaden durch Umstände verursacht worden sei, die er nicht vermeiden und 
deren Folgen er nicht abwenden konnte". 

3. Vgl . hierover "The essenrial role of marine cargo insurance in foreign trade" ,  uitgave vanwege 
"International Union of marine insurance" ,  Zurich 1975. Zie eveneens, in het kader van de 
WOW, J. W. Wurfbain, Goederenvervoer over de weg, Zwolle 1984, p. 36/37. 

4. Zie daarover, in het kader van de WOW, J. W. Wurfbain, Goederenvervoer over de weg, 
Zwolle 1984, p. 36/37. 

5. Vgl . bijvoorbeeld HR 18 .5 .1979, S&S 1979, 73; NJ 1980, 574. De Hoge Raad motiveerde zijn 
beslissing - waarover nader in § 5 .4.3 - door middel van de historisch-verdragsvergelijkende 
interpretatiemethode. 
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Een bijzonderheid in het vervoer- en derhalve ook CMR-recht is dat de aan
sprakelijkheidsregeling niet het vervoercontract in zijn totaliteit beheerst, 
maar slechts een bepaalde periode. Belangrijk voor de vervoerder is nu exact 
te weten gedurende welke periode van de overeenkomst zijn rechtspositie 
door het CMR-aansprakelijkheidssysteem wordt geregeld (§ 6) . Het Verdrag 
beperkt de aansprakelijkheid voor schade, verlies en vertraging tot de in art. 
17 lid 1 genoemde periode, van het ogenblik van de inontvangstneming van de 
goederen tot het ogenblik van de aflevering ervan. Wanneer begin- en eind
punt van deze periode niet met voldoende mate van zekerheid kunnen worden 
vastgesteld, kan zulks tot fricties met andere (nationale) rechtssystemen aan
leiding geven6. Ook bij de vraag naar de duur van de aansprakelijkheidsperio
de zijn bewijsregels van belang. Deze hebben betrekking op zowel het begin 
(artt. 8, 9) als op het einde van die periode (art. 30) . 

§ 2 .  Grondslag van de aansprakelijkheid. 

Art. 17 lid CMR bepaalt dat de vervoerder gedurende de periode dat de goe
deren zich onder zijn hoede bevinden aansprakelijk is voor verlies en bescha
diging van de goederen alsmede voor vertraging in de aflevering ervan. Men 
zou dit de hoofdregel van het aansprakelijkheidsmodel kunnen noemen. In 
het tweede lid worden vervolgens een aantal omstandigheden genoemd welke 
de vervoerder van de hem opgelegde aansprakelijkheid kunnen ontheffen: de 
ontheffingsregel. In de volgende leden van art. 17 alsmede in art. 18 wordt 
verder uiteengezet op welke wijze aan het aansprakelijkheidsmodel gestalte 
wordt gegeven, dat wil zeggen hoe vermelde hoofd- en ontheffingsregel zich 
jegens elkaar verhouden, hetgeen in de hierna volgende paragrafen aan de 
orde zal worden gesteld. 

In de praktijk blijkt dat het gros der moeilijkheden welke zich hebben voor
gedaan met betrekking tot het goederenvervoer aan het spanningsveld tussen 
de zojuist genoemde regels kan worden toegeschreven. Het CMR-aansprake
lijkheidsmodel maakt daarop, getuige de overvloedige jurisprudentie op dit 
onderdeel van het Verdrag, geen uitzondering. De discussies omtrent de ver
voerdersaansprakelijkheid in zowel rechtspraak als doctrine concentreren 
zich voor een belangrijk deel rondom het vraagstuk op welke grondslag deze 
aansprakelijkheid berust 7. In deze discussie wordt een grote plaats ingenomen 
door theoretisch-dogmatisch getinte beschouwingen, welke niet los gezien 
kunnen worden van de ontwikkelingen die zich de laatste decennia op het ter
rein van het aansprakelijkheidsrecht in het algemeen hebben voorgedaan. 
Een onderzoek naar de grondslag waarop de aansprakelijkheid berust heeft 
tot doel de inhoud van de verbintenis welke voortvloeit uit de vervoerovereen-

6. Over deze problematiek nader hoofdstuk 5 .  
Over de vraag of en in  hoeverre andere schadevergoedingsacties door het  nationale recht worden 
beheerst, vgl. H. Roesch, Der Betriebs- Berater 1980, p. 812: Haftet der Strassenfrachtführer in 
Fallen positiven Vertragverletzung vertraglich auch über die Bestimmungen der KVO und CMR 
hinaus? 

7. Ramberg, p .  223, onderscheidt niet minder dan vijf verschillende typen. Het verschil in de 
grondslag der aansprakelijkheid acht hij de voornaamste oorzaak van de diversiteit tussen de be
staande vervoerrechtsstelsel (p. 247) . Vgl. ook K. Grönförs, RabelsZ 1978, p. 697. 
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komst nader te bepalen, hetgeen van belang is met het oog op de door art. 17 
lid 2 geboden ontheffing van aansprakelijkheid. Evenmin als het Verdrag zich 
bezighoudt met het omschrijven van het begrip, de aard, de totstandkoming 
en het tenietgaan van de vervoerovereenkomst, laat het zich uit over de uit 
deze overeenkomst voortspruitende verbintenis(sen). Slechts de chronologi
sche, feitelijke afwikkeling van het transport wordt beschreven (artt. 4-16) , 
terwijl in de artt. 17-30 de vaststelling, berekening en afwikkeling van de scha
devergoedingsplicht ter vervanging van de hoofdverbintenis worden geregeld. 
Men kan derhalve stellen dat de CMR, in navolging van andere verdragen, 
allerlei kwesties van overeenkomstenrecht buiten beschouwing heeft gelaten 
en zich beperkt heeft tot het belangrijkste rechtsgevolg van het tekortschieten 
ten aanzien van de meest essentiële uit de overeenkomst voortvloeiende ver
bintenis. Nu de overeenkomst van vervoer als zodanig wordt voorondersteld8 
kan men slechts op indirecte wijze constateren wat de inhoud van de verbinte
nis van de vervoerder is. De hoofdverplichting van de vervoerder, waarvan 
niet-nakoming de aansprakelijkheid van de vervoerder in het leven roept , be
vat , naar thans als regel van vervoerrecht onbetwist vaststaat, twee elementen: 
zowel het behoud als de aflevering der goederen9. (Voor deze aansprakelijk
heid bestaat geen uniform typologische term. De in Duitsland vaak gehuldigde 
term Obhutshaftung duidt slechts op één element van de vervoerdersplicht ter 
onderscheiding van de Verspätungshaftung 10.) 

In het spanningsveld tussen de hoofd- en ontheffingsregel zijn in het bijzon
der twee elementen te ontdekken. Men kan hierbij de nadruk leggen op de 
inhoud van de verbintenis dan wel op de omstandigheden, die tot ontheffing 
van aansprakelijkheid leiden. Bij dit laatste element krijgt de plaats van het 
bewijs en de bewijslast de nadruk, waarover nader in § 3 .  Hiertegen bestaat 
geen bezwaar op voorwaarde dat men beide elementen niet van elkaar loskop
pelt. De discussie inzake het karakter van de vervoerdersaansprakelijkheid is 
in ons land lange tijd bepaald door de studie van Ph. A. N. Houwing, aan wie 
wordt toegeschreven de onderscheiding inspannings- en resultaatsverbintenis 
in ons recht te hebben geïntroduceerd 11 , welke sindsdien algemeen ingebur
gerd schijnt te zijn 12. Aangezien Houwing, die met deze studie zowel de door 
zijn vader voorgestane leer van de subjectieve overmacht (inspanningsleer) als 
ook de bestrijders van deze leer bekritiseerde 13, de vervoerovereenkomst als 

8. Voor wat betreft de voorwaarden voor de toepasselijkheid van het Verdrag, vgl. hoofdstuk 2. 

9. Vgl. hoofdstuk 2, § 4.2. Zie ook Royer, p. 228; Wachter, p. 1 1 1 ;  Dorrestein, nr 197; dezelfde 
in Met eerbiedige werking (Hij mans van den Bergh-bundel), Zwolle 1973, p. 342. Korthals Altes/ 
Wiarda, p. 25 , p. 29, p. 73; Van Oven, nr 125 ; Loeff, nrs 191-193; Rodière, Sirey, nr 493; Dalloz, 
nr 208; Helm, Frachtrecht, § 425 HGB, Anm. 69 nr, nr 70. Vaststellingswet boek 8 NBW art. 
8.2. 1 .2 jo. MvT p. 16. Voor een hiervan afwijkend model is gekozen bij het personenvervoer; vgl. 
R. Cleton, AA 1981 ,  p. 249. Vgl. schrijver dezes WPNR (1977) 5402; Goederenvervoer over de 
weg, Zwolle 1984, p. 2/3. 

10. Helm, Haftung, p .  93 ; Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 2, Anm. 24; Heuer, p. 67, p. 129. 

1 1 .  G. J. Scholten, RM Themis 1983, p .  182, heeft op goede gronden zijn bedenking tegen deze 
zienswijze geopperd. 

12. Ph. A. N. Houwing, De inhoud van de verbintenis en de overmacht, WPNR (1953) 4316-
4324. De in deze studie gemaakte onderscheiding gaat terug op Demogue. Voor een samenvatting 
van Houwings belangrijkste gedachten,  zie Royer, p. 168 e .v . ;  Korthals Altes/Wiarda, p. 75176. 
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voorbeeld van een resultaatsverbintenis noemde, kan het dan ook niet be
vreemden dat in ons land verschillende schrijvers op het terrein van het ver
voerrecht genoemde studie in hun beschouwingen hebben betrokken 14 .  Ver
dieping in Houwings gedachtengang moge op zichzelf genoemen nuttig zijn, 
het is echter de vraag of de door Houwing gehanteerde onderscheiding die 
helderheid heeft gebracht welke eraan wordt toegeschreven. Om verschillen
de reden is het raadzaam het belang van genoemde onderscheiding te relative
ren, er althans geen wonderen van te verwachten op het terrein van het aan
sprakelijkheidsrecht in het algemeen en dat van het vervoerrecht in het bijzon
der15. 

Terecht heeft Scholten recentelijk nog opgemerkt dat het profijt voorname
lijk in zijn historische kontekst moet worden geplaatst16 en Schoordijk kan 
worden toegegeven dat er onvoldoende grond bestaat bedoeld onderscheid 
zonder meer als criterium voor de bewijslastverdeling te laten functioneren 17 . 

13 .  Zie hiervoor Asser-Rutten I ,  p. 250. 

14. Royer, p .  168 e.v.  Zie ook Wachter, p .  109; Dorrestein, nrs 53, 197; Korthals Altes/ Wiarda, 
p .  27, p .  75/76; A. van Oven, in zijn bijdrage in Recht door zee (Schadee-bundel), Zwolle 1980, 
p .  142. 

15. Houwings terminologie en opvatting zijn dan ook niet onbestreden gebleven. Op goede gron
den stelt Van Opstall, p. 70, dat het onderscheid theoretisch heel wat eenvoudiger te maken is dan 
het in de praktijk is toe te passen. Voorts is op de onderscheiding kritiek geleverd door 
G. H. A. Schut in zijn oratie Presteren en garanderen, Zwolle 1965, p. 6-8; P. Zonderland, Inde
ling, uitlegging en regeling van overeenkomsten, Groningen 1976, p. 41 e.v. I. P. Michiels van 
Kessenich-Hoogendam, Beroepsfouten, Zwolle 1982, p. 13. 
De meest fundamentele kritiek is evenwel afkomstig van H. C. F. Schaardijk,  aanvankelijk in 
Bouwrecht 1969, p. 65 e.v .  ("De onderscheiding is onhoudbaar en dient uit de handboeken te 
verdwijnen", p. 77); daarna breed uitgewerkt in Het algemeen gedeelte van het verbintenissen
recht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer 1979, p. 183-193, p. 207-209: "Noch mater
ieelrechtelijk noch bewijsrechtelijk valt er tussen resultaat- en inspanningsverbintenissen te on
derscheiden" (p. 189). Terecht waarschuwt Schoordijk voor etikettering, schematisme en auto
matisme. Volgens Schoordijk staat Houwings gedachtengang onderzoek naar de interpretatie der 
overeenkomst in de weg. Van Opstall, p. 70, nt 2 tekent hierbij aan dat Schoordijk voor wat be
treft de gevolgen voor de bewijslast uitgaat van de leer der bewijslastverdeling naar redelijkheid, 
hetgeen voor het geldende recht onzeker is, en voor wordend recht onjuist (hierover nader § 3) .  
Instemmend met Schoordijks betoog kwam van G.  E.  Langemeijer, WPNR (1983) 5597, die ove
rigens het belang van de controverse sterk relativeert. 
In zijn monografie "Resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen", Zwolle 1982, pleit 
J. D. A. den Tonkeiaar eveneens voor een relativering van h.:t onderhavige onderscheid. Zijn 
conclusie is evenwel enigszins ambivalent. Op één en dezelfde p. 80 stelt hij enerzijds dat er geen 
practische waarde aan moet worden toegekend, anderzijds dat het onderscheid gemakkelijk is en 
vaak verhelderend werkt. Voor een gelijksoortige kritiek, vgl. M. A. M. C. van den Berg, 
WPNR (1983) 5647. Zie ook de kritische notities van G.  J .  Scholten, RM Thernis 1983, p .  182, die 
voor wat betreft het nut van het onderscheid voor de bewijslast herhaalt hetgeen hij eerder had 
gesteld in "2000 weken rechtspraak" (Wijckerheld-Bisdom-bundel) , Zwolle 1978, p .  88. J .  van 
der Meer, (1984) WPNR 5706, p. 459 is eveneens van mening dat de dogmatische onderscheiding 
meer kwaad dan goed doet in het vervoerrecht. Tenslotte zij vermeld dat W. M. Kleyn e .a . , 
schrijvend over het medisch behandelingscontract, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 1980, p. 147 
e .v . ,  nog een tussenvariant op het onderscheid bepleiten. 

16. RM Themis 1983, p. 184 .  

17.  Zo bijvoorbeeld voor het vervoerrecht, Dorhout Mees, nr  8 . 13 ;  Van Oven, nr  125 ; Loeff, nrs 
191-193; A. van Empel, Overmacht, Zwolle 1981 , p. 48, 57. Over de bewijslastverdeling hieron
der nader in § 3 .  
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Daargelaten de juistheid ervan, is deze methode in ieder geval overbodig voor 
het CMR-aansprakelijkheidsmodel. Art. 18 regelt immers expressis verbis de 
bewijslastverdeling. Het door Houwing geponeerde materiële onderscheid 
tussen de constructies contractsdoel en contractsinhoud brengt ons niet ver
der, aangezien voor de CMR onbetwist vaststaat dat de inhoud van de niet 
uitgedrukte hoofdverbintenis de kwalificatie resultaatsverbintenis rechtvaar
digt, maar de vraag, waarop het aankomt, te weten hoever in concreto de reik
wijdte van de bovengenoemde ontheffingsregel van art. 17 lid 2 zich uitstrekt, 
niet beantwoordt. 

Ook om andere redenen acht ik het niet geboden Houwing te volgen. Im
mers de vraag dringt zich op of het tij van genoemd onderscheid in het Neder
lands verbintenissenrecht niet aan het keren is 18. In de op het terrein van het 
vervoerrecht gewezen arresten bedient de Hoge Raad zich althans niet van het 
begrip resultaatsverbintenis 19. In een van deze arresten legt het college overi
gens heel duidelijk verband tussen de (niet-)aansprakelijkheid van de vervoer
der en de bewijslast: 

"Voor de niet-aansprakelijkheid van de vervoerder is dan niet voldoende dat hij op het punt van 
het door hem in te zetten materiaal en personeel gepresteerd heeft waartoe hij krachtens de over
eenkomst verplicht was. Hij zal tevens hebben te bewijzen dat bij een zodanige inzet van materiaal 
en personeel een zorgvuldige vervoerder ( . . .  ) de schadeoorzaak niet had kunnen vermij den of de 
gevolgen daarvan verhinderen"20. 

Voorts is het riskant de leer van Houwing, gericht op een zuiver nationale 
overmachtsconceptie, als toetssteen voor een internationaal aansprakelijk
heictsmodel te gebruiken21 . Een dergelijke methode kan immers een autono-

18. Aanleiding tot het stellen van deze vraag is het arrest van de Hoge Raad d.d. 7 .5 . 1976, NJ 
1977, 63 nt G.J .S .  Opvallend is dat de Hoge Raad die voorheen met het betreffende onderscheid 
opereerde in een aantal belangrijke arresten - welke genoemd worden door A. van Oven in zijn 
hiervoor genoemde bijdrage in "Recht door zee" - van een resultaatsverbintenis niet repte hoe
wel zulks voor de hand lag; vgl . H.  A. M. Aaftink, RM Themis 1977 , p.  416 en H. C. F. Schoor
dijk ,  a .w. ,  p. 189/190, die voorspelt: "Het arrest zal zijn sporen nalaten." 

19 .  HR 30.6 . 1978, S&S 1978, 76; NJ 1980, 168; HR 19.2 . 1982, S&S 1982, 57; NJ 1982, 402, beide 
met annotatie van Wachter. 
Ook in het algemeen verbintenissenrecht volgens het NBW wordt de onderscheiding niet opgeno
men; vgl. daarover G. J. Scholten, RM Themis 1983, 184. 

20. Het in vorige nt als tweede genoemde arrest. Met deze overweging vernietigde de HR het 
arrest van het Amsterdamse Hof d.d. 5 . 12. 1980, S&S 1981 , 97 waarin werd gesteld dat de vervoer
der tot niet méér verplicht was dan het inzetten van voldoende materiaal en personeel. In dit arrest 
anticipeerde de HR op de door de WOW overgenomen CMR-ontheffingsregel. In een volgende 
( obiter dictum-) overweging werkte de HR de bewijsopdracht nog nader uit. Het arrest toont 
duidelijk aan dat van een zorgvuldig vervoerder meer verwacht wordt dan veelal op grond van het 
begrip "redelijkerwijs" wordt gesuggereerd, onder meer door Claringbould, p. 79. Zie bijvoor
beeld Clarke, nr 78. Het is dan ook misleidend hier van subjectieve overmacht te spreken,  zoals 
Dorhout Mees en Van Oven doen. Het in vergelijking met art. 17 lid 2 CMR aan art. 20 lid 1 WOW 
toegevoegd adjectief "zorgvuldig", dat ook in § 429 HGB voorkomt, valt te betreuren. Zoals 
hierna zal blijken is men in Duitsland unaniem van mening dat de CMR een zwaardere aansprake
lijkheid voor de vervoerder meebrengt dan § 429 HGB. 

21 . Vgl. de kritiek welke F. Van der Feltz aanvoerde tegen de methode van Royer, RM Themis 
1962, p. 572. In dezelfde zin Korthals Altes/Wiarda, p. 77, p. 136; Claringbould, p. 79. Anders 
Dorrestein,  nr 203 alsmede in Beursbengel 1983, p. 121 , hetgeen strookt met zijn visie over de 
verhouding van de CMR tot nationaal recht, waarover hoofdstuk I ,  p. 38. 
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me uitleg van deze belangrijke regel van eenvormig vervoerrecht in de weg 
staan. 

Tenslotte is een kernpunt in Houwings betoog dat met het feit van het be
schadigd of niet (tijdig) arriveren van de goederen de wanprestatie vaststaat22. 
De strijd over de juistheid van deze (omstreden) opvatting is, daargelaten het 
voor de praktijk het te verwaarlozen belang ervan, voor ons onderzoek niet 
relevant. De vraag of ook wanneer de vervoerder een beroep op een recht
vaardigingsgrond kan doen van wanprestatie kan worden gesproken blijft bui
ten het gezichtsveld van het Verdrag. Art. 17 beperkt zich immers , zoals hier
boven reeds vermeld, tot het belangrijkste rechtsgevolg van het niet-nakomen 
van de verbintenis . 
Rechtspraak- en doctrinevergelijking alsmede historisch onderzoek dienen 
hier de juiste richting te wijzen. 

Anders dan in ons land heeft men in Duitsland de onderhavige problematiek 
niet benaderd vanuit bovengenoemde invalshoek (vloeit uit de vervoerover
eenkomst een inspannings- of resultaatsverbintenis voort?) , maar heeft men 
de discussie toegespitst op de dieper liggende vraag op welke grondslag de aan
sprakelijkheid van de vervoerder berust . In wezen betreft het hier evenwel, 
hoezeer de terminologie een andere is, inhoudelijk dezelfde discussie. De 
vraag laat zich aldus formuleren: moet de vervoerdersaansprakelijkheid als 
Gefährsdungshaftung of als Verschuldenshaftung met omgekeerde bewijslast 
worden aangemerkt23? 

Eerstgenoemde opvatting wordt gehuldigd door de meeste Duitse schrij
vers24, terwijl het tweede standpunt wordt ingenomen door Helm en - in 
diens voetspoor - Heuer25. Hoewel van weerszijden is toegegeven dat het 
strijdpunt van voornamelijk theoretische aard is, zijn de discussie en de daarin 
naar voren gebrachte argumenten van wezenlijk belang, omdat het inzicht 
biedt in de wijze waarop het CMR-aansprakelijkheidsmodel wordt geïnter
preteerd. 

Roesch trekt als woordvoerder van degenen die de CMR-aansprakelijkheid 
als Gefährdungshaftung aanduiden een parallel met een aantal andere ver
voerrechtstelsels waarbij de afwijking met § 429 HGB in het oog springt26. Hij 
beroept zich voor zijn visie op de Duitse memorie van toelichting op de CMR-

22. Houwing, a.w. , nrs 1, 14, 15 ;  in dezelfde zin Dorhont Mees, nt 17 hiervoor en nadrukkelijk 
Royer, p. 170, p. 184 en p. 228. Eveneens Dorrestein , nr 197; Korthals Altes/Wiarda, p. 73; Van 
Oven, nr 126; Van Empel, p. 7; Anders: Asser-Rutten, I, p. 164 en Van Opstall, p. 9 1 .  Art. 6 . 1 .  
8 .2 .  vervangt het woord wanprestatie door de  neutrale term tekortkoming, zonder daarbij te  on
derscheiden naar de eventuele aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond; hierover Van Em
pel, a .w. ,  p .  14. 

23 . Helm, Haftung, p.  102 e .v . ;  Frachtrecht , Art. 17 CMR, Anm. 3;  Groth, p .  36. 

24. Precht/Endrigkeit, p. 85 ; Muth-Glöckner, Art. 17, Anm. 1 ;  H. Roesch, VersR, 1976, p .  707-
7 1 1 .  

25 . Helm, Haftung, p.  105 ; Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 66; Art. 17 CMR, Anm. 4 .  Heuer, 
p. 5 1 .  Hofmann in VersR 1976, p. 1151 neemt een tussenstandpunt in. 

26. § 429 (1)  HGB luidt: Der Frachtführer haftet für den Schaden, der durch Verlust oder Be
schädigung des Gutes in der Zeit von den Annahme bis zur Ablieferung oder durch Versäumung 
der Lieferzeit entsteht, es sei denn, dass der Verlust, die Beschädigung oder die Verspätung auf 
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goedkeuringswet27• Hieruit leidt Roesch af dat krachtens art. 17 CMR een 
zwaardere aansprakelijkheid op de vervoerder rust dan die welke hem door 
§ 429 HGB, waarin Verschuldenshaftung is neergelegd, wordt opgelegd28• 
Het verschil tussen de genoemde typen aansprakelijkheid treedt naar voren op 
het punt van de bewijslast: kan de vervoerder ter ontheffing van zijn aanspra
kelijkheid krachtens § 429 HGB volstaan met het bewijs dat hij noch degene 
voor wie hij aansprakelijk is schuld hebben aan het ontstaan van de schade, 
van de vervoerder onder de CMR (evenals CIM, Verdrag van Warschau en de 
daarmee corresponderende Duitse nationale regelingen) wordt een zwaarder 
bewijs verlangd. Deze vervoerder moet ter ontheffing van aansprakelijkheid 
bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een omstandigheid die door hem 
noch door degene voor wie hij aansprakelijk is was te vermijden. De laatste, 
hier - verkort - weergegeven opvatting wordt, behalve door genoemde 
schrijvers, openlijk gedeeld door het Bundesgerichtshof. Dit college stelde dat 
het met de aansprakelijkheid als neergelegd in art. 17 CMR 

"nicht nur urn eine dem § 429 HGB entsprechende Verschuldenshaftung mit umgekehrten Be
weislast handelt; denn es genügt nich dass der Frachtführer die Vermutung eines ihm zurechenba
ren Verschuldeos widerlegt ; vielmehr muss er gegebenenfalls darlegen und nach Art. 18 CMR 
beweisen dass der Schaden auch bei Anwendung der äussersten nach den Umständen möglichen 
Sorgfalt nicht hätte abgewendet werd können"29. 

Anders dan Roesch en het Bundesgerichtshof stellen Helm en Heuer zich op 
het standpunt dat de CMR-aansprakelijkheid als Verschuldenshaftung met 
omgekeerde bewijslast moet worden getypeerd30. Dit standpunt betekent 
overigens niet dat deze aansprakelijkheid met § 429 HGB op één lijn kan wor
den gesteld. In vergelijking met deze bepaling geldt dat het CMR aansprake
lijkheidsregime de vervoerder een verscherpte zorgvuldigheid oplegt waarin 
de maatstaf van de , ,äussersten wirtschaftlich zumutbaren Sorgfalt" wordt ge
hanteerd, hetgeen volgens Helm correspondeert met de hiervoor geciteerde 
overweging van het BGH31 . Genoemde maatstaf stamt oorspronkelijk uit het 

Umständen beruht, die durch die Sorgfalt ei nes ordentlichen Frachtführers nicht abgewendet wer
den konnten. 

27. Deutscher Bundestag, Drucksache 1 144, p .  40. 

28. VersR 1976, p .  708. 

29. BGH 28.2. 1975, NJW 1975, p. 1598; hierover goedkeurend Libouton 1982, p. 714.  Reeds 
eerder in deze zin BGH 21 . 12. 1966, NJW 1967, p. 499, één van de eerste arresten over de CMR: 
"Es handelt sich bei der Haftung des Frachtführers nach Art. 17 CMR urn eine Gefährdungshaf
tung, . . .  (p. 500). Een andere variant op dit thema luidt: " . . .  ein besonderes gewissenhafter 
Frachtführer bei Anwendung der aüssersten ihm zumutbaren Sorgfalt" (BGH 5 .6. 1981 , VersR 
·198 1 ,  p. 1030; EVR 1982, p. 301 . )  

� Deze arresten zijn eveneens van belang voor een andere , hiermee nauw samenhangende, con
troverse, of, en zo ja, in welke mate de ontheffingsregel van art. 17 lid 2 CMR aan het Duitse 
begrip , ,höhere Gewalt" equivalent is ; over deze kwestie, waarvoor historisch onderzoek noodza
kelijk is, hierna § 4 .  

30.  Vgl. nt 25 hiervoor. 

3 1 .  Helm, Haftung, p. 36. p. 42, p. 102, p. 109; Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 2 1 ;  Anm. 66; 
Art. 17 CMR, Anm. 5; Heuer, p. 52. 
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Duitse spoorwegrecht en moet volgens deze schrijvers derhalve aan het op dat 
terrein ontwikkelde en geldende zorgvuldigheidscriterium worden getoetst32. 
Per saldo staat de CMR-aansprakelijkheid in de visie van Helm en Heuer tus
sen de Verschuldenshaftung zoals geregeld door § 429 I;IGB enerzijds en de 
Gefährdungshaftung anderzijds in33 . 

Verdere relativering van de standpunten wordt in de hand gewerkt doordat 
een andere hiermee nauw samenhangende controverse betreffende een moge
lijke equivalentie tussen de ontheffingsregel naar CMR- en Duits recht is op
gelost. Werd aanvankelijk het standpunt verdedigd dat beide begrippen in
houdelijk konden worden gelijkgeschakeld, thans neemt men in Duitsland al
gemeen aan dat de formulering welke de CMR bezigt meer gevallen van over
macht bevat dan het Duitse begrip "höhere Gewalt" toelaat34. Bedenkt men 
tenslotte dat beide visies gemeenschappelijk hebben dat de volle nadruk valt 
op het te leveren bewijs ,  dan kan men gevoeglijk concluderen dat het belang 
van het theoretisch verschil miniem35 of zelfs nihil36 is. 

In Zwitserland leren Edis en Aisslinger dat de aansprakelijkheid van de ver
voerder krachtens art. 17 CMR als een Gefährdungshaftung moet worden 
aangemerkt37. 

De relativering van de hier gememoreerde controverse tussen de in de Duit
se literatuur gehuldigde opvattingen vindt steun in de uitvoerige rechtsverge
lijkende studie van Zachert, die tot de volgende conclusie komt: 

"Die oben aufgezeigten rechtstheoretische Unterschiede zwischen einerseits vermuleter Ver-

32. Helm, Haftung, p. 4 1 ;  Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 5; Heuer, p. 53. 

33. De vooral terminologische controverse kan wellicht mede verklaard worden door Helms af
keer van het gebruik van de term Gefährdungshaftung op het terrein van het privaatrecht, welke 
hij uitvoerig motiveert in Haftung, p. 103 nt 513;  Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 4. 

34. Aanleiding tot gedachte van gelijkschakeling is een passage uit Nanassy, p. 535, waar gesteld 
wordt dat de nieuwe formule van art. 27 lid 2 CIM (welke identiek is aan art . 17 lid 2 CMR) geen 
wezenlijke verandering inhoudt ten opzichte van de voorheen gebezigde term "höhere Gewalt". 
Vgl. ook Nanassy-Wick, p.  188; Wiek, p. 245. De Duitse memorie van toelichting sloot zich bij 
deze lezing aan: BT-Drucksache 1 144, p. 40: "Nach der Entstehungsgeschichte war dabei nicht 
beabsichtigt, an dem früheren Rechtszustand etwas zu änderen'-' . Deze opvatting is weerlegd door 
D. Becker, Die Haftung der Eisenbahn na eh nationalem und internationalem Frachtrecht, Berlin 
1968, p. 1 1 11112. Zie eveneens Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 4 en de daar genoemde 
literatuur. 
Op deze materie komen we terug in § 4 hierna. 

35. Helm, Haftung, p.  106-11 1 ;  Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 4: "Die Frage ist über
wiegend van theoretischer Bedeutung da die Ergebaisse weitgebend mit der hier vertretene Auf
fassung übereinstimmen". 

36. H. Roesch , VersR 1976, p .  7 1 1 :  "Denn Für die Rechtspraxis dürfte es irrelevant sein, ob die 
Frachtführerhaftung nach art. 17 Abs. 1 CMR nun im Hinblick auf die Haftungsbefreiungsmö
glichkeit nach Art. 17 Abs. 2 CMR Gefährdungshaftung ader Verschuldenshaftung ist. Es kommt 
vielmehr allein darauf an, dass der Frachtführer si eh van seiner ihm in Art. 17 Abs. 1 CMR aufer
legten Haftung durch den Beweis befreien kann dass der jeweilige Schaden durch Umstände ver
ursacht worden sei, die er nicht vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte". 

37. Edis, p. 99: "Die Frachtführerhaftung in der CMR ist als reine Gefährdungshaftung nor
miert". Ook gebruikt hij daarvoor de term Kausalhaftung. Deze term wordt ook gebezigd door 
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schuldenshaftung ( . . .  ) und anderseits der einen Gefährdungshaftung ( . . .  ) sind, wie das praktische 
Ergebnis lehrt, nicht zu überschätzen"38• 

De juistheid van deze constatering voor ons onderwerp wordt bevestigd wan
neer we de situatie ib Frankrijk nader bezien, waar vooral Rodière zich met 
het onderhavige vraagstuk heeft beziggehouden. Zijn benadering van de pro
bleemstelling vertoont in hoge mate gelijkenis met die der Duitse schrijvers, 
zij het dan ook dat hier de terminologie een andere is. Rodière onderscheidt 
typologisch de volgende modellen: "présomption de faute" en "présomption 
de responsabilité"39. In de eerste categorie kan de vervoerder volstaan met het 
bewijs dat hij voldoende zorg heeft betracht. De aansprakelijkheid van de ver
voerder krachtens de CMR behoort volgens Rodière tot de (zwaardere) cate
gorie "présomption de responsabilité"40, in welk geval hij slechts dan van aan
sprakelijkheid wordt bevrijd wanneer hij een oorzaak aantoont die hem niet 
toe te rekenen valt. 

Evenals in Duitsland blijkt dat ook in Frankrijk het belang van het onder
scheid wordt gehanteerd met het oog op het verschil in bewijslast. Met name 
treedt dit verschil aan het licht in het geval dat de schadeoorzaak onbekend is 
gebleven41 .  Nadat Rodière de vervoerovereenkomst heeft getypeerd, stelt hij : 

"I! ne suffit pas que Ie voiturier émette une hypothése et l'étaye par les arguments plus séduisants. 
I! droit établir la cause du dommage et qu'elle ne lui est pas imputable"42. 

In vergelijking met de situatie in Duitsland is met het oog op de interpretatie 
van art. 17 lid 2 CMR eveneens van belang dat Rodière van oordeel is dat de in 
dit artikel uitgedrukte formule in meer gevallen door de vervoerder met succes 
kan worden ingeroepen dan wanneer hij zich zou trachten te disculperen op 
basis van het nationale recht43· 44• 

Aisslinger, p .  64,  81 ,  82.  Zie voor het Zwitserse recht over het onderscheid tussen Kausal- en 
Verschuldenshaftung, A. Keiler, Haftpflicht im Privatrecht, Bern 1971 ,  p .  32 e.v. en p.  373 e.v. 

38. U. Zachert, Gefärdungshaftung und Haftung aus Verschulden im deutschem und französi
schen Recht, Frankfurt/Berlin 1971 ,  p. 194. Deze monografie behandelt de theorieën die in beide 
landen te berde zijn gebracht. Ondanks de per land verschillende benaderingswijzen komt men 
veelal tot gelijke beoordeling en waardering van de ontwikkelingen die zich op dit deel van het 
privaatrecht hebben voorgedaan. 

39. Rodière, Sirey, nr 537; Dalloz, nr 223. Vgl. ook DMF 1978, p. 455. 

40. Daarmee bevindt de vervoerder onder de CMR zich in het gezelschap van zijn collega's onder 
de CIM, Brussels Cognossementsverdrag en nationale (Franse) transportwetgeving. Voor de 
luchtvervoerder pleegt Rodière de eerste (lichtere) categorie te reserveren ;  Dalloz, nr 251 .  In 
gelijke zijn :  J. L. Magdelénat, Le fret aérien, Montreal/Paris 1979, p. 124. Voor een kritische 
beschouwing over de door Rodière bepleite onderscheiding, vgl. schrijver dezes, Recht door Zee, 
(Schadee-bundel) Zwolle 1980, p. 95/96, en de daar genoemde literatuur. Als Rodière ook Put
zeys, nr 653 e .v. 

41. Vgl. voor het zeevervoer bijvoorbeeld DMF 1978, p. 455. 

42. Sirey, nr 527, nr 543; vgl. Dalloz, nr 223. 

43. Sirey, nr 528, nr 542. Volgens Rodière gelden de tot de "force majeur" behorende elementen 
imprévisibilité en insurmontabilité slechts in verzwakte mate. Vgl. Dalloz, nr 235, nt 3. Het Franse 
hoogste rechtscollege besliste eveneens, in een opzienbarend arrest d.d. 27 . 1 . 1981 ,  BT 1982, 

--> 
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De opvatting van Rodière wordt gedeeld door Loewe45 en Nickel-Lanz. 
Laatstgenoemde wijst er overigens op dat de opstellers aanvankelijk uitgingen 
van het concept présomption de faute46. 

In rechtsvergelijkend opzicht is de constatering van Ridley van belang dat de 
aansprakelijkheid van de vervoerder onder de CMR een middenpositie in
neemt tussen de aansprakelijkheid van de common en private carrier en der
halve niet aan het nationale recht gekoppeld is47. Evenzeer van belang is dat 
Clarke, evenals Rodière, de opvatting huldigt dat onvoorzienbaarbeid door 
art. 17 lid 2 CMR niet wordt vereist48. 

Overziet men de resultaten van de rondgang langs het sterk terminologisch- en 
theoretisch-getinte vraagstuk betreffende de grondslag van de vervoerder
saansprakelijkheid dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het belang van 
genoemde, per natie verschillende, onderscheidingen minimaal is. Omdat 
voorts veel van de feitelijke omstandigheden van de te beslissen rechtsgeschil
len afhankelijk is, zij men voorzichtig met het trekken van algemene conclu
sies49. Gelet op de inhoud van de hierboven in hoofdlijnen weergegeven 
(woorden)strijd lijkt er voldoende reden aanwezig de aandacht van de grond
slag van de aansprakelijkheid af te wenden om deze vervolgens te richten op 
de aan onderhavige problematiek inherente factoren van bewijsrechtelijke 
aard. 

Meermalen is er , zoals hierboven reeds bleek en in de hierna volgende para
graaf nog duidelijker naar voren zal komen, op gewezen dat het uiteindelijk 

p. 219 dat voor art. 17 lid 2 CMR het vereiste imprévisibilité niet geldt. In hoeverre deze uitspraak 
afwijkt van het Franse recht, vgl. A. Sériaux, Rec. Dalloz 1982, p. 1 10-1 14 die de uitspraak uit 
dien hoofde aan een kritische beschouwing onderwerpt. 

44. Over de gelijkenis en verschillen in overmachtsconcepties in het algemeen, zie E. H. Kaden, 
Zufall und höhere Gewalt in Deutschen, Schweizerischen und Französischen Recht, RabelsZ 
1967, p. 606-631 ,  waarin hij tot de conclusie komt dat tussen de per land gebezigde overmachts
concepties onderling aanzienlijke onderscheidingen bestaan. In de praktijk bestaat de neiging de
ze formulering te vervangen door formuleringen welke de materiële vereisten duidelijker uitdruk
ken. Ramberg, p. 226, geeft daarentegen als zijn oordeel te kennen dat hem van onderscheid 
tussen de Duitse, Franse en Engelse overmachtsconcepties nauwelijks is gebleken. 

45. Loewe, nr 153. 

46. Nickel-Lanz, nr 126, nr 129. 

47. J. Ridley, The law of the Carriage of Goods by Land, Sea & Air, London 1982, p.  61. Over de 
inhoud van de begrippen common en private carrier, pp. 7, 20. Vgl. eveneens 0. Kahn-Freund, 
p. 197; Clarke, nr 66; Putzeys, nr 742. 

48. Clarke , nr 78, die ten onrechte nog van mening is dat die eis in de Franse rechtspraak integraal 
is vereist. Deze opvatting is overruled door Cass. 27. 1 . 1981 , BT 1981 , p. 219, waarover nader § 5 .  

49 .  Zo stelt R. Wijffels, EVR 1976, p .  229 dat rechters in  Nederland, Noord-België en Noord
Duitsland minder streng voor de vervoerder zijn dan overige rechters; Clarke, nr 78, stelt dat 
België en Duitsland streng zijn ,  maar Korthals Altes/Wiarda,  p. 136 menen daarentegen dat de 
rechters in België en Frankrijk er minder strenge overmachtsopvattingen op na houden dan hun 
collega's in Duitsland. De laatste mening is, zoals ook nog in § 5 zal blijken, het minst juist. De 
hevige verontwaardiging over het rigide CMR-aansprakelijkheidssysteem, zoals vertolkt door het 
FIATA-Report, p. 2, lijkt me te ongenuanceerd. 
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aan komt op het ten processe vereiste bewijs50. 
De oplossing van de probleemstelling vertoont nauwe verwantschap met de 

ontwikkeling die op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht in het alge
meen te signaleren is. Ook daar blijkt ontegenzeglijk een nauw verband te 
bestaan tussen de grondslag, de aansprakelijkheid in het algemeen en het ope
reren met de bewijslast. De techniek van het (her)verplaatsen van de bewijs
last is een niet te verwaarlozen element gebleken in één van de belangrijkste 
ontwikkelingen die zich deze eeuw op het terrein van het vermogensrechtelijk 
privaatrecht hebben voorgedaan, t .w. de verschuiving van de grondslag van de 
aansprakelijkheid in die zin dat naast het element schuld in sterke mate mede 
de risico-gedachte als grondslag van aansprakelijkheid ging functioneren51 . In 
wezen gaat het hierin om het creëren van een rechtsgrond waarop men schade
factoren tengevolge van bepaalde in het leven geroepen risico's redelijkerwijs 
kan toerekenen. In een groot aantal gevallen voltrok de vaststelling van aan
sprakelijkheid zich door middel van omkering van de bewijslast52. Deze ont
wikkeling, welke nog volop in ontwikkeling lijkt, vond tevens plaats in ons 
omringende landen 53. 

Vergelijking tussen deze ontwikkeling en de hierboven gememoreerde 
stand van zaken ten aanzien van de grondslag van vervoerdersaansprakelijk
heid in het algemeen en de plaats van de bewijslastverdeling in het bijzonder 
vertoont een sterke gelijkenis. Men zij intussen behoedzaam met het trekken 
van conclusies. In de eerste plaats kan er op gewezen worden dat het aanspra
kelijkheidsmodel zoals dat in het vervoerrecht gehanteerd wordt reeds uit de 
vorige eeuw stamt en grosso modo niet wezenlijk is veranderd. Vervolgens 

50. Vgl. K. Grönfors, RabelsZ 1978, p. 201 :  "Wie gross ist aber wirklich der Unterschied zwi
schen diesen beiden Typen von Haftungsregeln? Nicht so wesentlich, wie man vielleicht im ersten 
Augenblick annehmen machte. Alles hängt davon ab, welche Anforderungen man an der Entla
stungsbeweis bei der Verschuldenshaftung stellt" .  In dezelfde zin Helm, Haftung, p. 106: "Gera
de die Beweisregelung ist sehr oft für die Haftung entschiedend und kann daher nicht ausser acht 
gelassen worden" .  

5 1 .  Over deze ontwikkeling: Vgl. G.  E. Langemeyer, De gerechtigheid in  het Nederlands ver
mogensrecht, Zwolle 1983, p. 70 e.v. ; A. van Oven in zijn meergenoemde bijdrage aan "Recht 
door Zee", p. 1 18. Vgl. ook het instructieve artikel van G. H. A. Schut, WPNR (1969) 5045. 
Genoemde ontwikkeling betreft voor een belangrijk gedeelte het wettelijk aansprakelijkheids
recht, maar is ook aan het contractuele aansprakelijkheidsrecht niet voorbijgegaan, vgl. 
G. H. A. Schut, RM Themis 1978, p. 394 naar aanleiding van art. 6 . 1 .9.4 boek 6 NBW en J. M. 
van Dunné, NJB 1980, p. 668 e.v. Laatstgenoemde betoogt dat het verschil in delictuele en con
trartuele aansprakelijkheid minder scherp wordt. 

52. Vgl. E. von Caemmerer, Das Verschuldensprinzip in rechtsvergleichenden Sicht, RabelsZ. 
1978, p. 15;  J. Esser, Die Grundlagen und Entwicklung der Gefährdungshaftung, München 1969; 
deze schrijver ziet als het drijvend motiefvoor Gefährdungshaftung "die regelmässig unbefriedig
de Beweislastfrage hinsichtlich der Konkreten Ursach und der Gründe des Versagens (p. VIII). 
In gelijke zin G. Walter, Freie Beweiswürdigung, Tübingen 1979, p .  247/248. 

53. Enige buitenlandse literatuur: de in vorige noot genoemde J. Esser, E. von Caemmerer, a .w. ;  
E. Deutsch, VersR 1971 ,  p .  1 e .v . :  Methode und Konzept des Gefährdungshaftung; dezelfde , 
Haftungsrecht, Algemeine Lehren, Köln 1976; K. Larenz, Lehrbuch des Schuldsrecht, 11, Mün
chen 1977, p. 677 e .v . :  G. Viney, La déclin de la responsabilité individuelle, Paris 1965; A. Tune, 
International encyclopedia of comparative law, Introduetion Vol. XI, Chap. 1 ;  A. M. Bonoré , 
Causation and Remoteness of dammage, Internatio_!lal encyclopedia of comparative law, Vol. XI, 
Chap. 7; E. M. W. Stark, Einige Gedanken zur Entwicklung des Haftpflichtrechts, Jubiläumaus
gabe VersR 1983, p. 66 e.v. 
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dient men te bedenken dat wegens de mogelijkheid van overleg tussen partijen 
de invloed van bovengeschetste ontwikkeling in het aansprakelijkheidsrecht 
op de contractuele aansprakelijkheid geringer is dan op aansprakelijkheid bui
ten overeenkomst54. Zo blijkt uit de systematiek van de CMR de functie van 
het bewijs ten opzichte van de transportrisico's. Via het scheppen van een op 
ervaringsregels gebaseerd causaliteitsvermoeden beoogt men deze risico's bij 
voorbaat te verdelen55 . De bij het vervoer betrokken partijen kunnen deze 
risico's in hun beleid verdisconteren; het risico is via de bewijslastverdeling in 
het aansprakelijkheidsmodel ingebouwd, zodat men kan stellen dat het trans
portrisico via het bewijsrisico nader wordt geëffectueerd56. De stabilisatie van 
dit op economische motieven gebaseerde aansprakelijkheidsmodel dient ge
waarborgd te blijven. Dit model zou in gevaar kunnen komen wanneer men de 
overwegingen welke in sterke mate aan bovengenoemde ontwikkeling in het 
algemene aansprakelijkheidsrecht hebben bijgedragen op het terrein van het 
vervoerrecht zou introduceren. In het hierna volgende wordt afzonderlijk aan
dacht besteed aan de bewijsrechtelijke elementen in het CMR-aansprakelijk
heidsmodel. 

§ 3. Belang van het bewijs .  

D e  weg van de (theoretische) discussie over de grondslag van de aansprake
lijkheid naar het vaststellen van een concrete schadevergoedingsplicht loopt 
via de onmisbare schakel van het bewijsrecht. Concretisering van het mate
riële recht geschiedt via de bewijsrechtelijke elementen als bewijsmiddelen, 
bewijslast(verdeling) en bewijswaardering; anders gezegd, (materieel) gelijk 
hebben is nog niet (formeel) gelijk krijgen57. Wie evenwel mocht menen, nu 
de schijnwerper van de grondslag van aansprakelijkheid is afgewend en op het 
bewijsrecht wordt gericht, dat daarmee tegelijkertijd het terrein van de theo
rievorming wordt verlaten, komt - zoals aanstonds zal blijken - bedrogen 
uit. 

Uit de rechtspraak blijkt dat omtrent de plaats van het bewijs in het systeem 
van het CMR-aansprakelijkheidsmodel in de praktijk nog geen volledige 
klaarheid is gekomen58. Ook sommige schrijvers achten op dit punt niet alles 
even duidelijk59• 
Het CMR-aansprakelijkheidsmodel is uit materiële (art. 17) en bewijsrechte-

54. Vgl. G. H. A. Schut, RM Themis 1978, p. 394-397. 

55.  Clarke, nr 82. 

56. Vgl. M. L. Kan, Bewijslast en bewijswaardering, Amsterdam 1921 ,  p. 83. Ook vanuit be
wijsrechtelijk oogpunt kan men stellen dat bewijslast als bewijsrisico kan worden gekwalificeerd, 
vgl. H. Thessing, De grondslagen van de bewijslast in de civiele procedure, Den Haag 1961 ,  p. 5 1 .  

5 7 .  Zie voor de betekenis van het bewijs in het recht het mooie opstel i n  Geschriften van 
H. Drion, Deventer 1982, p. 171 e.v. 

58. Zo stelt bijvoorbeeld Justice Donaldson in Ulster-Swift v. Taunton Meat Haulage (1975) 1 
Lloyd's Rep. 506 ten aanzien van art. 18 lid 2: "This I find a very curious paragraph" en in appèl 
Justice Megaw (1977) 1 Lloyd's Rep. 351 :  ,; . . .  the elaborate wording and the complexity of the 
articles (17 and 18) do not provide a direct or a well-suffaced road to the destination". 
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lijke (art. 18) elementen opgebouwd. De samenhang tussen deze bepalingen 
mag niet uit het oog worden verloren. De vraag welk in concreto te leveren 
bewijs van de vervoerder vereist wordt kan tot een van de belangrijkste pro
blemen van de aansprakelijkheid ingevolge de CMR worden gerekend60• De 
vervoerder is van zijn aansprakelijkheid ontheven indien hij zich van de inge
volge art. 18 lid 1 opgelegde zware bewijslast weet te kwijten. Verlichting van 
deze bewijslast wordt hem door art. 18 lid 2 verleend in het geval de vervoer
der een door art. 17 lid 4 genoemde omstandigheid kan aantonen, aangezien 
deze omstandigheid, gelet op de overige omstandigheden van het geval, als 
oorzaak van de schade wordt aangemerkt. Op zijn beurt staat het aan de recht
hebbende te bewijzen dat genoemde omstandigheid niet (volledig) als oorzaak 
van de schade kan gelden. 

Met de procesrechtelijke techniek van de bewijslast(herverdeling) bevindt 
men zich op een omstreden materie van het recht62. De opstellers van het Ver
drag hebben - in navolging van andere vervoerrechtelijke verdragen - ge
tracht deze problematiek uit te bannen door een afzonderlijke bepaling no
pens de bewijslast op te nemen (art. 18) en deze dwingendrechtelijk voor te 
schrijven (art. 41 lid 2) . Kan in het algemeen op grond van de formulering van 
een rechtsregel de verdeling van de bewijslast worden afgelezen, het Verdrag 
laat daarover in art. 18 geen enkele twijfel bestaan63. De bewijsopdracht die 
art. 18 lid 1 op de vervoerder legt vloeit rechtstreeks voort uit de aqnsprake
lijkheid ingevolge art. 17 lid 1 .  Zoals in de vorige paragraaf geconstateerd is dit 
rechtsgevolg de belangrijkste reden de hoofdverplichting van de vervoerder 
als resultaatsverbintenis aan te duiden. Art. 18 lid 2 bewerkt het omslagpunt in 
de bewijs- en daarmee in de rechtspositie van de vervoerder via de introductie 
van het causaliteitsvermoeden gebaseerd op de omstandigheden genoemd in 
art. 17 lid 4. Hoe sneller dit omslagpunt zich ten behoeve van de vervoerder 
aandient, des te meer wordt in wezen het karakter van de overeenkomst als 
resultaatsverbintenis uitgehold64. 

Men zou de vraag kunnen opwerpen of art. 18 lid 2 wel noodzakelijk is, 
aangezien het daar uitgesproken vermoeden niet anders is als een redenering, 

59. Dorrestein, nr 210; Korthals Altes/Wiarda, p .  140. Anders Clarke, nr 83: "the pattem for
med by the cases is surprisingly clear". 

60. D. Glass, EVR 1979, p .  71 1 ,  nt 46. 

6 1 .  (vervallen). 

62. Zo stelde reeds H. J. Scheltema, Bewijsrecht, Zwolle 1939, p .  44: "De vraag naar de verde
ling van de bewijslast is één van de moeilijkste problemen van het bewijsrecht, zoo niet van het 
civiele recht in zijn geheel". In gelijke zin: D. J. Veegens, Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke 
zaken, I, Zwolle 1973, p. 76; Pitlo/Hidma, Bewijs en verjaring, Arnhem 1981 ,  p. 321 ;  
M.  J .  P .  Verburgh, Verdam-bundel, Deventer 1971 ,  p .  359; B .  M .  Maassen, Beweismasspro
bleme in Schadenersatzprocess, Köln 1975, p. 125 noemt het bewijsrecht ronduit chaotisch en 
pleit voor algehele herziening. Hij noemt op p.  135 de omkering van de bewijslast in het vervoer
recht verward. 

63. D. J. Veegens, a.w. , p . 85 , p. 94; P. Neleman , AA 1980, p. 515 . Deze opvatting is gebaseerd 
op de conclusie waartoe M. J .  P. Verburgh in zijn oratie "De Bewijslastverdeling in de zestiger 
jaren", Zwolle 1970, kwam: de bewijslastverdeling vloeit voort uit de materiële rechtsverhouding. 

64. Vgl. Van Oven, nr 127; zo reeds in AA 1971 ,  p. 334. 
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gebaseerd op feiten, die zijn aangedragen door degene die met het bewijs be
last is65 .  Een dergelijke redenering is evenwel onlosmakelijk verbonden aan 
de waardering van die tot bewijs aangedragen feiten en onttrekt zich groten
deels aan onze waarneming66. Deze redenering (anders gezegd: het vermoe
den) wordt nu als het ware gepositiveerd in art. 17 lid 4 en derhalve van feite
lijk tot wettelijk vermoeden "gepromoveerd"67 .  Teneinde elke twijfel dien
aangaande uit te sluiten is een regeling nopens de bewijslastverdeling in het 
Verdragsysteem geen overbodige luxe68 . Zodoende fungeert art . 18 lid 2 CMR 
in de praktijk als centrale bepaling tot ontheffing van aansprakelijkheid van de 
vervoerder69. Het verbaast dan ook niet dat, naast het historisch en dogma
tisch beladen art. 17 lid 2, art. 18 lid 2 de meest beproefde bepaling uit het 
CMR-aansprakelijkheidssysteem blijkt te zijn. De in art. 18 lid 2 geboden mo
gelijkheid bewerkstelligt dat de vervoerder op betrekkelijk eenvoudige wijze 
ontheffing van de zware aansprakelijkheid ingevolge art. 18 lid 1 kan verkrij
gen. Op eigen kracht zou hem dat veelal niet of slechts met veel inspanning 
gelukken. Dat de in art. 17 lid 4 vermelde omstandigheden doorgaans met het 
adjectief "bevoorrecht" worden aangeduid is dan ook ten volle gerechtvaar
digd70 . 

In de praktijk blijkt nog een grote dosis onzekerheid over de toepassing en 
werking van art. 18 lid 2 te bestaan 71 .  Niet valt in te zien op welke wijze de 

65. D. J. Veegens, a .w. ,  p .  53 ; Pitlo-Hidma, p. 21 en p.  97 e .v . ;  M. L. Kan, a .w . ,  p. 121 e .v . ;  
B .  M.  Maassen, a .w. ,  p .  62,  69 ,  132,  135. 
Over dit vermoeden in het vervoerrecht zie laatstelijk H. K. Köster, Res ipsa loquitur en de eis 
van voldoende opheldering, in Recht door Zee, (Schadee-bundel) , p. 133. In 2000 weken recht
spraak (Wijckerheld Bisdom-bundel) Zwolle 1978, p. 9 1 ,  merkt G. J. Scholten op dat de bewijs
lastverdeling mede op basis van de goede trouw en het vermoeden plaats vindt. 

66. Bewijswaardering is vooral in Duitsland de laatste jaren onderwerp van onderzoek geweest: 
naast het hiervoor genoemde werk van B .  M. Maassen (1975) valt te wijzen op H. J. Musielak, 
Die Grundslagen der Beweislast im Zivilproces, New York/Berlin, 1975; G. Walter, Freie Be
weiswürdigung, Tübingen 1979. 
Pleit Maassen voor een meer objectieve, mathematische theorie als reactie op het vigerende sub
jectieve criterium, Walter daarentegen laat zien dat de trend naar een subjectieve benaderingswij
ze doorzet. Relativering van de in het Duitse recht in zwang geraakte formule "aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid" door rechterlijke subjectieve overtuiging (freie Überzeugung) 
vindt voortdurend plaats. 
Voor België, vgl. M. Storme, De bewijslast in het Belgische privaatrecht, Gent 1972. 

67. D. J. Veegens, a .w. ,  p .  51-53. 

68. Anders Vaststellingswet boek 8 NBW, MvT, p. 158 ad art. 8-2-10.6. De minister motiveert 
het achterwege laten van een bepaling als art. 18 lid 1 CMR dat de bewijslastverdeling uit het 
systeem voldoende duidelijk naar voren komt. Op p. 159 (ad art. 8-10-2.8 en 8-10-2.9) verklaart 
de minister het stelsel van wettelijk vermoedens de jure eveneens overbodig, gelet op de hier te 
lande bestaande rechterlijke vrijheid. Deze vrijheid bestaat wellicht niet in andere landen, aldus 
de minister. Voor wat betreft het wegtransport acht ik het overnemen van art. 18 lid 2 CMR (in art. 
22 lid 1 WOW) naast het niet-overnemen van art. 18 lid 1 CMR ongelukkig; vgl. WPNR (1977) 
5403. 

69. Het verband tussen de grondslag van de aansprakelijkheid en het opereren met het causali
teitsvermoeden in combinatie met de bewijslast wordt gesignaleerd door G. Walter, a .w. ,  p. 232: 
"In allen Fällen der Gafährdungshaftung ist somit eine Beweismassreduzierung hinsichtlich der 
Kausalität gerechtfertigt". 

70. Zo bijvoorbeeld Heuer, p. 9 1 ;  Dorrestein, nr 210. Anders Putzeijs, nr 678. 
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opstellers deze onzekere factor hadden kunnen voorkomen 72. Het probleem is 
immers niet zozeer van vervoerrechtelijke als wel van bewijsrechtelijke aard. 
Op dit punt is, gegeven de beoogde verdeling van transportrisico's, het maxi
male gedaan 73. 

Onder welke voorwaarde brengt art. 18 lid 2 het voor de vervoerder gunstige 
effect? Van de vervoerder wordt geëist te bewijzen dat de schade waarvoor hij 
aansprakelijk gesteld wordt, het gevolg heeft kunnen zijn van een of meer bij
zondere gevaren welke inherent zijn aan de in art. 17 lid 4 genoemde omstan
digheden. Niet alleen uit de formulering van art. 17 lid 4 en art. 18 lid 2 blijkt 
dat het bewijs sterk op de betreffende casus moet zijn toegesneden, maar 
eveneens dat slechts een betrekkelijk lage graad van bewijs wordt gevor
derd74. 

Het door art. 18 lid 2 gevorderde bewijs 75 beweegt zich tussen twee polen. 
Enerzijds is het, wil de vervoerder het zo begeerde omslagpunt bereiken, on
voldoende indien hij volstaat met het aantonen van de in art. 17 lid 4 genoem
de bijzondere omstandigheden. Anderzijds wordt soms het bewijs van ge
noemde omstandigheden verzwaard in die zin dat de vervoerder de causaliteit 
tussen bedoelde omstandigheden en de schade moet aantonen. Beide polen 
dienen zorgvuldig vermeden te worden. Daarvan is de rechtspraktijk niet al
tijd voldoende doordrongen geweest 76. Kennelijk aangemoedigd door de 
tekst van art. 18 lid 2 heeft men getracht de vervoerder ook in die gevallen van 
de voor hem gunstige regel te laten profiteren, wanneer het theoretisch niet 
uitgesloten moest worden geacht dat de schade op één der in art. 17 lid 4 ge
noemde omstandigheden kon worden teruggevoerd. Op duidelijke wijze heb
ben een aantal rechterlijke colleges zich tegen deze opvatting verzet door er op 

7 1 .  D. Glass, EVR 1979, p. 71 1 ,  nt 46: "Much ofthe difficulty exercising the continental courts is 
caused by the problem of how much content to infuse into the words "establishes . . .  in the circum
stances of the case, in art. 18(2)". 

72. Over de door Dorrestein ,  nr 210 en in diens voetspoor Korthals Altes/Wiarda, p .  140, gele
verde kritiek op de plaatsing van het bewijsartikel na de "bijzondere gevaren", hierna in § 4. 

73. Dit gaat wellicht niet op voor art. 18 lid 4, ten aanzien waarvan men zich onvoldoende de 
implicaties met de voorafgaande regels bewust is geweest. Vgl. hierover de - eveneens in § 4 aan 
de orde te stellen - kritische uitvoerige analyse van D. Glass, EVR 1979, p. 687 e.v. 

74. Vgl. D .  J .  Veegens, a.w., p. 47 e.v. In het zeevervoerrecht onder het Brussels Cognosse
mentsverdrag is over de verhouding tussen materiële en formele elementen in Rules 111 en IV het 
nodige gezegd; vgl. i .h .b .  Royer, hoofdstukken 111 en IV. Interessant is met name dat men, on
danks de verschillende historische achtergrond van dit Verdrag in vergelijking met continentale 
verdragen als CIM en CMR, aanneemt dat de bewijslast van de vervoerder in relatie met de in art. 
469 lid 1 en lid 2 a-p genoemde omstandigheden ,  op dezelfde wijze verlicht wordt als die welke 
volgens art. 18 lid 2 CRM jo. 28 lid 2 CIM op de vervoerder rust: Royer, p. 284; Korthals Altes/ 
Wiarda, p. 203 ; Loeff, nr 244, nr 268. Anders: R. P. Cleveringa, Zeerecht, Zwolle 1961 ,  p. 446-
452. 

75. Het in art. 18 lid 2 genoemde "aantonen" stelt minder eisen aan de vervoerder dan het krach
tens art. 18 lid 1 gevorderde bewijs, Loewe, nr 106; D. Glass, EVR 1979, p. 695. 

76. Helm, Art. 18 CMR, Anm. 13 laat zich wel heel somber uit: "Die internationale Rechtspre
chung zu diesem Problem ist wenig aufschlussreich, da die Rechtsordnungen in den Einzelheiten 
des Beweisrechts schon im grundsätzlichen keine Übereinstimmung zeigen" . Anders: Clarke, nr 
83 (vgl. nt 59 hiervoor) . 
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te wijzen dat het niet gaat om hetgeen theoretisch mogelijk is dan wel om dat
gene wat op grond van concrete feiten waarschijnlijk is 77• Vanuit deze invals
hoek kan wellicht worden verklaard dat sommige uitspraken, ter bestrijding 
van de opvatting dat op grond van art. 18 lid 2 zou kunnen worden volstaan 
met het aantonen van een theoretische mogelijkheid, de balans weer naar de 
andere zijde doen overhellen door weer zoveel bewijs van feiten te eisen dat de 
beoogde verlichting ten aanzien van het causaliteitsbewijs te niet wordt ge
daan78. 

Is ten faveure van de vervoerder het omslagpunt eenmaal bereikt, dan kan 
de rechthebbende op zijn beurt dit effect trachten ongedaan te maken door te 
bewijzen dat de schade niet aan de door de vervoerder aangevoerde omstan
digheden zijn toe te schrijven. Hiervoor is, blijkens art. 18 lid 2, tweede zin, 
weer het "normale" bewijs vereist 79. Het uitsluitend stellen en bewijzen door 
de dat (ook) andere oorzaken de schade hebben veroorzaakt hoeft er niet per
sé toe te leiden dat de vervoerder niet langer van zijn eerdergenoemde bevoor
rechte situatie zou kunnen blijven profiteren. Het staat aan de rechthebbende 
te bewijzen dat de door de vervoerder aangevoerde omstandigheden in het 
geheel of ten dele niet de desbetreffende schade hebben kunnen veroorzaken. 
Een dergelijk bewijs zal in de praktijk veelal gepaard gaan met het bewijzen 
van andere schade-oorzaken, welke in beginsel voor risico van de vervoerder 
komen. De vervoerder kan dan alsnog trachten aan zijn aansprakelijkheid te 

77. Zie voor een vergeefs beroep van de vervoerder op de in art. 17 lid 4 genoemde omstandighe
den bijvoorbeeld de volgende rechtspraak, Rb. Dordrecht 22.12 .1971 ,  S&S 1972, 50: de vervoer
der kan niet volstaan met vage beweringen. 
Hof 's-Hertogenbosch 5 . 1 . 1979, NJ 1979, 527: de concrete gevaren dienen niet op theoretische, 
maar op feitelijke oorzaken teruggevoerd te worden. 
OLG Frankfurt am Main 8.7. 1980, VersR 1981 , p. 85: "Zur Darlegung der Transportgefahr i .S .  
von Art. 18 Abs. 2 CMR genügt nicht nur die Aufzeichnung der theoretischen Möglichkeit oder 
die alleinige Tatschenbehauptung. Vielmehr müssen die tatsächlichen Umstände unstreitig sein 
oder bewiesen werden, aus denen sich die Gefahr ergibt". 
CA Lyon 7 . 10. 1976, BT 1977, p .  85: "i! ne suffit pas une allégation gratuite". 
CA Nîmes 29. 10. 1980 BT 1981 , p .  256: "mais attendu que la preuve du vice de la marchandise doît 
être positive et résulter d'une constation matérielle certaine et non d'une simp ie affirmation". 
Evenzo: CA Paris 3 . 1 1 . 1970, BT 1971 ,  p .  213; CA Paris 29.4. 1972, BT 1972, p .  194. 
Vgl. Heuer, p .  113 ;  Libouton, 1973, p. 50; Loewe, nr 170; Rodière, Sirey, nr 527 alsmede BT 
1974, p .  290, nr 81 .  D. Glass, EVR 1979, p .  695; Nickel-Lanz, nr 135; Clarke, nr 83; Groth, 
p .  6 1 .  

78. Met name i s  zulks het geval ten aanzien van de  veelvuldig ingeroepen grond genoemd in  art. 
17 lid 4 sub c. (behandeling, lading etc. van de goederen door de afzender) . 
OLG Schleswig 30.8 . 1978 VersR 1979, p. 141 :  (Die Darlegungslast) "wird aber nicht schon da
durch genügt, dass der Frachtführer nur eine theoretische Möglichkeit aufzeigt, wonach der Scha
den durch eine unsachgemässe Verladung entstanden sein kann. Vielmehr muss er - wie sonst bij 
Erschütterung eines prima-facie-Beweises - den Beweis für Fehler beim Beladen erbringen. Ist 
dieses Beweis geführt, dann wird vermutet . . .  ". 
In gelijke zin: OLG Düsseldorf 13 . 1 . 1972, VersR 1973, p .  178; Kammergericht, 13.3. 1980, VersR 
1980, p. 948. 

79. Op grond van practische overwegingen acht R. Züchner, VersR 1967, p .  1028, het billijk aan 
dit bewijs evenwel niet al te zware eisen te stellen. 
Uit dien hoofde hebben zowel D. Glass, EVR 1979, p. 697 als Clarke, nr 83 hevige kritiek uitge
oefend op de rechterlijke beslissingen inzake Ulster-Swift v. Taunton Meat Haulage (waarover § 
5 .4.4 hierna), waarbij de vervoerder ten onrechte aan het kortste eind trok, door van hem ondanks 
de bewoordingen van art. 18 lid 2 een probatio diabolica te eisen. In Engeland wordt in het bewijs
recht als criterium gehanteerd "the balance of probabilities", vgl. Clarke, nr 82. 
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ontkomen door bijvoorbeeld een beroep op (het voor hem zwaardere) art. 17 
lid 2 te doen. Levert de rechthebbende slechts gedeeltelijk tegenbewijs ,  dan 
blijft de vervoerder profiteren van zijn gunstige rechtspositie, voorzover de 
door de rechthebbende aangevoerde oorzaken de door de vervoerder ge
noemde omstandigheden onverlet laten. Het gevolg daarvan is dat de schade 
ingevolge art. 17 lid 5 over partijen zal worden verdeeld in de mate waarin de 
door beide aangevoerde oorzaken tot de schade hebben bijgedragen80. De af
weging van (mogelijke) oorzaken welke de schade hebben veroorzaakt, waar
toe de rechtstoepasser blijkens art. 18 lid 2 jo .  17 lid 5 kan worden genood
zaakt, is een subtiele aangelegenheid . De geboden ruimte gelegen tussen de 
hierboven genoemde polen zal de rechter al motiverend dienen te benutten . 
De rechterlijke beslissingen zijn derhalve even rijk geschakeerd als de in de 
praktijk voorkomende casuïstiek. 

Het is daarom wenselijk dat de rechter met het oog op gevalsvergelijking 
zich zoveel mogelijk op de hoogte zal trachten te stellen van uitspraken van 
collega's in andere landen. Bij deze zuiver bewijsrechtelijke problematiek 
dient men overigens niet uit het oog te verliezen dat er tal van andere, min of 
meer toevallige , factoren een rol spelen in het tot stand komen van een rech
terlijke uitspraak, die ogenschijnlijk het streven naar een uniform aansprake
lijkheidsmodel in de weg staan81 . 

Uit het bovenstaande blijkt dat de knelpunten in het systeem van de CMR met 
name betrekking hebben op de vraag welke concrete bewijslast ingevolge art. 
18 lid 1 op de vervoerder rust en waar het omslagpunt van het door art. 18 lid 2 
uitgedrukte bewijsvoordeel voor de vervoerder exact ligt82. De macht van de 
Verdragsopstellers reikt niet verder dan het aansprakelijkheidssysteem en in 
het bijzonder de bewijslastverdeling van dwingend recht te verklaren (vgl. art. 
41 lid 2) . Tegelijkertijd wordt in de sleutelbepaling van de bewijslastverdeling 
(art. 18 lid 2: "gelet op de omstandigheden van het geval") de rechter veel 
vrijheid gelaten. De operationalisering van het systeem geschiedt uiteindelijk 
door partijen en rechters . In § 5 wordt nagegaan op welke wijze de rechters 
zich van deze taak hebben gekweten. Daarvoor is het noodzakelijk kennis te 
hebben omtrent de ontstaansgeschiedenis van het aansprakelijkheidssysteem. 

§4. Herkomst van het systeem. 

Het doel van deze paragraaf is na te gaan welk licht een onderzoek naar het 
ontstaan van het CMR-aansprakelijkheidsmodel op de grondslag van het mo
del kan werpen. 

Het rechtsvergelijkende Unidroit-rapport, dat aan de basis van de CMR-

80. Vg. Heuer, p. 1 14,  1 15 ;  Nickel-Lanz, p. 15 1 ;  Clarke, nr 84. 

81 .  Zo heeft G. J. Scholten in het kader van de problematiek van de bewijslastverdeling terecht 
gewezen op het belang van de feiten in de gang van een procedure, 2000 Weken rechtspraak (Wijc
kerheld Bisdom-bundel), Zwolle 1978, p. 90. 

82. Door D. Glass, EVR 1979, p .  687 raak getypeerd als "The Divided heart of CMR". 
B. M. Maassen, a.w. , p .  62, wijst op de moeilijke tussengevallen van in casu het materiële (art. 17 
leden 2 en 4) en het processuele recht (art. 18 leden 1 en 2) . 
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onderhandelingen stond, poneerde de stelling dat op het domein van de àan
sprakelijkheid van de vervoerder in het destijds geldende recht in hoofdzaak 
twee systemen van zich deden spreken 83 .  Het ene systeem zou worden geken
merkt door absolute aansprakelijkheid met een beperkt aantal ontheffings
gronden (het zgn. Franse systeem)84. Het andere (Duitse) systeem, dat meer 
in het voordeel van de vervoerder is , zou zijn gebaseerd op het beginsel van 
schuld, zij het met omkering van de bewijslast85. Hoewel de dichotomie alsme
de de indeling der landen86 mij te schematisch, te ongenuanceerd voorkomen, 
komt de strekking ervan duidelijker naar voren, te weten de invloed van de 
"théorie du risque" in het eerste model87• Hoe dit ook zij , het eerste door de 
tripatiete commissie opgestelde ontwerp blijkt uit te gaan van het tweede sys
teem: de aansprakelijkheid van de vervoerder berust op schuld (negligence) ,  
met omkering van de  bewijslast88 . Dat men hierin blijkbaar een belangrijk 
verschil zag met bijvoorbeeld de CIM is al een indicatie dat bovengenoemde 
tweedeling niet overtuigend was. Een discussie over de grondslag en uitwer
king van het aansprakelijkheidssysteem, met alle nodige verwarring van dien, 
kon dan ook niet uitblijven. Het verslag vermeldt daarover: 

"Une échange de vues extrêmement serrée a eu lieu sur les principes que devrait consacrer la 
convention sur Ie contract de transport routier international dans la domaine de la responsabilité 
du transporteur"89. 

Vermeldenswaard is dat op dezelfde bijeenkomst door de Nederlandse dele
gatie een ware stormloop tegen het traditionele aansprakelijkheidsmodel , dat 
wordt gekenmerkt door een verdeling van transportriciso's over de vervoerder 
en de ladingbelangheb bende, werd ondernomen. Als belangrijkste motief om 
het destijds en thans nog steeds vigerende patroon te vervangen gold dat het 
traditionele systeem, volgens de Nederlandse delegatie , te zeer uitgaat van te
genstrijdige belangen van de bij het vervoer betrokkenen. Hoewel reeds in 
eerste instantie de opstellers niet bijster enthousiast op de voorstellen van Ne
derlandse zijde reageerden en daarentegen het veel minder originele Belgi
sche voorstel, de CMR qua aansprakelijkheid af te stemmen op de CIM, volg-

83. UDP 1948, Carriage by road - Doe 1, Rome maart 1948. 

84. P. 21 .  Tot de invloedssfeer van dit systeem behoren België, Nederland, Italië, Luxemburg, 
Portugal, Roemenië, Spanje en Engeland. 

85. Tot het Duitse systeem rekende Unidroit Zwitserland en de Scandinavische landen. 

86. Sinds het "nieuwe zeerecht" van Molengraaff dient Nederland toch eerder in het Duitse dan 
in het Franse systeem te worden geplaatst. En of het Duitse systeem destijds zo "subjectief" was 
valt te betwijfelen zoals hierna uit de geschiedenis rondom het begrip overmacht zal blijken. Men 
zij overigens voorzichtig met het indelen in categorieën. Zo onderscheiden Korthals Altes/Wiar
da, p. 12, 13 acherp tussen een Angelsaksisch en een continentaal systeem. De vraag is of een 
dergelijk onderscheid houdbaar is; vgl. K. Grönförs, RabelsZ 1978, p. 702. 

87. Over het verloop van deze theorie in Frankrijk,  zie W. Vogt, Die Entwicklung der Responsa
bilité sans faute in der neueren französichen Lehre und Rechtsprechung, Berlin 1975. 

88. TRANS/WP 9/1 1 ,  10 oktober 1949, Nickel-Lanz, nr 126; alsmede E/ECE/TRANS/SCI/1 16,  
30 april 1951 ,  p. 6 .  

89 . E/ECE/TRANS/WP 9/13, 1 mei 1950, p. 12.  
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den, werd Nederland de gelegenheid geboden zijn voorstellen uit te werken en 
toe te lichten in een nota90. 

De voornaamste punten uit het voorstel waren de volgende. In de eerste 
plaats zou de regeling minder dan voorheen behoren uit te gaan van privaat
rechtelijk tegenstrijdige belangen. Het inzicht dat het gezamenlijk belang van 
de bij het vervoer betrokken partijen voorop staat diende door te breken. In 
de tweede plaats wees de nota er op dat het schadevergoedingssysteem in de 
traditionele vervoerregelingen steunt op het gebrekkig middel van de recon
structie van feiten welke de schade hebben veroorzaakt, hetgeen niet slechts 
onpractisch, maar ook veelal onbillijk zou zijn. Tenslotte zou het traditionele 
aansprakelijkheidsmodel te veel van de machtssituatie van partijen afhanke
lijk zijn .  Daarvoor in de plaats bepleitte het voorstel91 de introductie van een 
schadevergoedingssysteem, waarvan de kern is dat alle denkbare schaden 
worden verdeeld in categorieën en waarin vervolgens wordt aangegeven wie 
voor welk percentage van elke categorie het risico draagt92. 

De nota werd vervolgens ter beoordeling aan een commissie van deskundi
gen voorgelegd93. Het secretariaat van de Europese Commissie had inmiddels 
in een uitvoerige nota het Nederlandse voorstel bestreden94; eveneens had de 
afgevaardigde van de Internationale Kamer van Koophandel zijn oordeel over 
de nota aan de deskundigen-commissie doen toekomen 95. Deze deskundigen 
stelden zich achter de fundamentele kritiek van het Secretariaat op het Neder
landse voorstel op96. Terwijl het Nederlandse project op een zijspoor gezet 
werd, besloot men op de reeds ingeslagen weg van het traditionele aansprake
lijkheidsmodel voort te gaan en in het in 1950 te Pallanza opgestelde ontwerp, 
waarin gekozen was voor een model dat het midden hield tussen de (oude) 
CIM en de Hague Rules, bij te sturen in de richting van de resultaten van de 

90. TRANS/WP 9/16. 22 december 1950. 

9 1 .  TRANS/WP 9/16, Annexe. 

92. Het voorstel gaat, blijkens H. Schadee, NJB 1967, p. 156, terug op Dijkmans van Gunst en is 
ook te berde gebracht bij de onderhandelingen ter voorbereiding van een binnenvaartverdrag. 
Het alternatief fenomenologisch systeem vertoont enige gelijkenis met het zgn. barema-stelsel dat 
wordt toegepast in sommige takken van het schadeverzekeringsbedrijf; vgl. Rapport van de stu
diecommissie verkeersaansprakelijkheid, deel 2 (vergoeding van zaakschade), 's-Gravenhage 
1980. 

93 . E/ECE/TRANS/SCI/116, 30 april 1951 ,  p .  2. 

94. E/ECE/TRANS/SCI/116, Annexe, p .  1-8. 

95. Annexe, p .  9 en 10. 

96. Document als nt 93, p. 2-5. Men vraagt zich af door welke motieven de Nederlandse delegatie 
werd gedreven. Hoewel niet kan worden ontkend dat het voorstel elementen bevat welke nadere 
bestudering, ook thans nog, verdienen, moet het toch van meet af aan luce clarius geweest zijn dat 
de kans op aanvaarding van het voorstel minimaal was. Naast originaliteit en moed kan indiening 
van het voorstel , gelet op het revolutionaire karakter ervan alsmede op de omstandigheden waar
onder het ter tafel werd gebracht , enige naïviteit niet worden ontzegd. Het voorstel komt neer op 
een deprivatisering van het vervoercontract en beschouwt het gehele "vervoergebeuren" als een 
"service social", waarbij mogelijke schadelijke gevolgen via een forfaitair systeem over de bij het 
vervoer betrokken belanghebbenden worden verdeeld. Schadee leek, anders dan Dorrestein, ge
porteerd voor nadere bezinning op een dergelijk systeem (NJB 1967, p. 298). 
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jongste CIM-revisieconferentie te Wengen, waarop tot een nieuwe, thans nog 
vigerende versie van de overmachtsbepaling was besloten (vg. art. 27 lid 2 
CIM)97. In het eerstvolgende ontwerp, opgesteld te Rüdesheim in 1956, na de 
CIM-revisiebijeenkomsten te Wengen (februari 1951) en Montreux (mei/april 
1951) treffen we dan ook de volgende formule aan: de vervoerder is ontheven 
van aansprakelijkheid wanneer hij bewijst dat de schade werd veroorzaakt 
(onder meer) door 

, ,circonstances que Ie transporteur ne pouvait pas éviter et aux consequences desqueUes il ne pou
vait pas obvier"98 

De voorzitter van de quadrapartite commissie, de Zweed Bagge, verant
woordde deze overname, behalve met een beroep op de voorafgaande bespre
kingen waarin voorkeur voor het CIM-model tot uitdrukking werd gebracht, 
door de volgende toelichting: 

"Comme la nouvelle salution est plus claire et satisfait mieux aux exigences juridiques que l'an
cienne rédaction ,  il conviendra dans la mesure du possible d'adopter cette solution". 

Het getuigt van eerlijkheid dat hij hieraan in één adem aan toevoegde: 

"II serait cependant à désirer que la signification de l'expression "des circonstances que la trans
porteur ne pouvait pas éviter . . .  " soit éclaircie"99• 

Vervolgens vestigde hij er de aandacht op - hetgeen later een belangrijk gege
ven zal blijken te zijn - dat genoemde formule naar de letter het element , ,on
voorzienbaarheid" niet impliceert , waarna hij de aanbeveling deed te onder
zoeken of dit inderdaad de bedoeling van de ontwerpers van de formule was. 
De door Bagge gewenste verduidelijking is in het verdere verloop der onder
handelingen nimmer gekomen. Men krijgt veeleer de indruk dat men, zoals 
dat op internationale - diplomatieke - bijeenkomsten pleegt te gaan, de door 
Bagge aangeroerde onduidelijkheid in de voorgestelde formule op de koop 
toenam en in ieder geval prefereerde boven het ontwerp van een nieuwe for
mulering. 

Zoals hieronder zal blijken is nadien over de door Bagge aangestipte ondui
delijkheid diepgaand verschil van mening gerezen. Of, wellicht is het juister te 
stellen dat in wezen de bestaande controverse aangaande het begrip "höhere 
Gewalt" , welke men nu juist met behulp van de nieuwe formule had trachten 
te elimineren, zich in een nieuwe gedaante voortzette. 100• 

97. Zie daarover hoofdstuk 1, § 2. Verder E/ECE/TRANS/SCI/1 16, p. 5, 6. 

98. TRANS/WP 9/1 1 ,  Rev. 1, 8 januari 1952, p. 16. De bewijsregel is in deze fase nog niet afge
zonderd van het materiële recht . Dat is voor wat de CIM betreft naar een mededeling van Bagge 
(in onderhavig document, p. 2) pas gebeurd in oktober 1951 te Bern. Ook de IR U-condities volg
den dit spoor: E/ECE/TRANS/WP 9/16, Annexe 2 p. 6 en Annexe 3, p. 4. 

99. Document vorige noot, p .  2. 

100. Deze geschiedenis vertoont een treffende parallel met wat in Nederland als de "chronische 
controverse" in het vervoerrecht werd aangeduid. Destijds verving immers Molengraaff de term 
overmacht door de passage "een voorval dat de vervoerder redelijkerwijze niet heeft kunnen 
voorkomen of aanwenden". (Molengraaff-bundel, Zwolle 1978 p.  595.)  De parallel is weer min-
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In een volgend ontwerp werd de bewijsregel van het materiële (huidige) art. 
17 lid 2 losgekoppeld en als afzonderlijke bepaling in art. 18 opgenomen 10:· 102. 
De zaak was hiermee echter nog niet beklonken: in cauda venenum. 

Een speciale werkgroep breidde in april 1955 de aansprakelijkheidsregeling 
met twee leden uit103. Het eerste lid regelde de aansprakelijkheid voor onder
geschikten 104. Van meer gewicht was, direct volgend op de ontheffingsregel , 
de tweede bepaling, welke thans in art. 17 lid 3 te vinden is (aansprakelijkheid 
voor gebrekkigheid van het voertuig) 105. Motieven voor deze aanvullingen 
werden niet gegeven. De eerste bepaling heeft sterke verwantschap met art. 39 
CIM en art. 20 Verdrag van Warschau. Wat betreft de tweede toevoeging wel
ke andere Verdragen, die model voor de CMR hebben gestaan, niet kennen, 
kan, gelet op de plaats van de toegevoegde bepaling, worden gesteld dat men 
de nieuwe overmachtsformule een ruimere inhoud had toegedacht dan eer
tijds het begrip "höhere Gewalt" bezat. Als toelichting hierop moge het vol
gende dienen. 

In de periode na de CIM-revisie-bijeenkomst te Wengen (1951) waarop de 
nieuwe overmachtsformule van art. 27 lid 2 CIM (art. 17 lid 2 CMR) was opge
steld, was de discussie over de inhoud van de formule op gang gekomen en tot 
de opstellers der CMR doorgedrongen. Met de toevoeging van art. 17 lid 3 ,  
waardoor een beroep op een (verborgen) gebrek van het voertuig wordt uitge
sloten, wordt impliciet te kennen gegeven dat andere factoren binnen het be
drijf van de vervoerder in beginsel wèl als ontheffingsgronden in de zin van art. 
17 lid 2 in aanmerking komen. Een bevestiging van dit standpunt valt af te 
leiden uit de reactie op de redactie van de nieuwe overmachtsformule van 
Duitse zijde, daarin slechts gesteund door Oostenrijk, waarin werd verzocht 
de "omstandigheden" in de overmachtsformule nader aan te vullen met de 
woorden , ,extérieures à l'exploitation". De strekking van het voorstel was dui
delijk :  de alsdan gewijzigde formule zou daarmee inhoudelijk zijn terugge
bracht tot hetzelfde enge criterium als voorheen werd toegeschreven aan het 
begrip "höhere Gewalt" in de CIM106. Voor alle zekerheid hebben de opstel
lers kennelijk deze reeds in zwang zijnde interpretatie van de nieuwe formule, 

der opvallend als men bedenkt dat Molengraaff inspiratie vond in § 429 van het Duitse 
HGB. Evenmin als de nieuwe CIM-formule vermocht Molengraaffs ontwerp de bestaande twijfel 
geheel weg te nemen. De zekerheid welke de Hoge Raad pas bij arrest van 30.6 .1978, S & S 1978, 
76; NJ 1980, 168 kon geven, kwam, - salva reverentia - enigszins als mosterd na de maaltijd: 
boek 8 NBW had inmiddels de koers verlegd; vgl. nog A. van Oven, Recht door zee (Schadee
bundel), p. 139 e.v. 

101 .  De Engelse vertaling bevat overigens nog de termen "negligence" (thans: "wrongful act or 
neglect"),  en "circumstances over wich the carrier had no control" (thans: "circumstances which 
the carrier could not avoid") . 

1?2 .  A�ders dan Dorrestei?, nr 210 en Korthals Altes/Wiarda, p. 140 kan ik in deze loskoppeling 
mets dmsters of onsystematisch ontdekken, temeer daar art. 17 lid 4 reeds verwijst naar de bewijs
regel. 

103. TRANS/WP 9/32, 10 mei 1955 , Annexe 1, p. 10. 

104. "Le transporteur est responsabie du fait de ses représentants ou de ses préposés, agissant 
dans l'exercise de leur functions, comme de son propre fait." 

105. Hiermee werd hetzelfde systeem gevolgd als ten onzent bijvoorbeeld in art. 811 WvK; vgl. 
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welke gepropageerd werd door V on N anassy, op dit punt willen weerspreken. 
Deze gezaghebbende auteur leerde dat het element "van buitenaf komend" 
weliswaar naar de letter niet uit de nieuwe formule was af te leiden ,  maar dat 
dit er niet aan in de weg stond het onderhavige element er niettemin in te le
zen; zulks met zoveel woorden te vermelden was volgens V on Nanassy onno
dig, aangezien een van binnen het bedrijf opkomende schadecoorzaak in het 
algemeen als een omstandigheid kon worden aangeduid die als afwendbaar 
moet worden beschouwd107. Deze opvatting, waarover aanstonds nader, be
rust voor een groot gedeelte op de zienswijze dat uit de beraadslagingen die tot 
het aanvaarden van de nieuwe formule hebben geleid, kan worden afgeleid dat 
men slechts een formele en geen materiële wijziging beoogde 108. 

Frappant was tenslotte de poging van Nederlandse zijde - aangemoedigd 
door het schipbreuk lijden van het Duitse voorstel? - tijdens de slotzitting om 
de nieuwe overmachtsformule in een aan de Duitse visie tegenovergestelde 
richting te interpreteren. Het voorstel daartoe luidde aan de zinsnede , ,de ver
voerder kan zich niet aan zijn aansprakelijkheid onttrekken door een beroep 
te doen op gebreken van het voertuig" in het (thans) derde lid van art. 17 toe te 
voegen: "behalve in de omstandigheden voorzien in art . 17 lid 2" 109. 

Aanvaarding van dit voorstel zou tot gevolg hebben gehad dat onder bepaal
de omstandigheden een gebrek van het voertuig weer wèl tot ontheffing van 
aansprakelijkheid zou kunnen leiden, namelijk wanneer de vervoerder in dit 
opzicht geen verwijt zou treffen. Het voorstel werd verworpen en de bepaling 
vervolgens nog iets aangescherpt110. Het in het vorige ontwerp ingevoerde 
(destijds) tweede lid (aansprakelijkheid voor ondergeschikten) bleek tenslot
te in een afzonderlijk artikel 3 ,  tevens als een afzonderlijk hoofdstuk II , te zijn 
ondergebracht 11 1 . 

Zo blijkt uit deze historische beschouwing dat de opstellers voor de keuze van 
het aansprakelijkheidsmodel het CIM-model hebben verkozen boven een 
aanvankelijk eigen ontwerp. Hierbij heeft de raadgeving van Belgische zijde 
een belangrijke rol gespeeld: niet alleen werd van genoemde zijde geadviseerd 
de CIM te volgen, maar ook nam België met andere landen destijds het initia
tief de CIM op het cruciale punt van de overmachts conceptie te wijzigen 112. 
De Nederlandse voorstellen, die aanvankelijk van een geheel ander aanspra-

daarover de meergenoemde bijdrage van A. van Oven in "Recht door zee". 

106. Eenzelfde poging was van Duitse zijde in het werk gesteld op de CIM-revisie van 1952; vgl. 
Boudewijnse, p .  169. 

107. Nanassy, p .  534. 

108. Vgl. Deutsche Bundestag, Drucksache 1 144, p. 40. 

109. Na het woord "exciper" in de Franse tekst werd voorgesteld toe te voegen: "que dans les 
conditions preuves au paragraphe (thans) 2"; TRANS/WP 9/35, 6 juni 1956, p .  14. A. van Oven 
("Recht door zee", p .  145) acht dit standpunt typerend voor de hier te lande bestaande hardnek
kigheid van het misverstand omtrent het begrip overmacht in het zee- en binnenvaartrecht. 

1 10.  TRANS/WP 9/35, p. 14. 

1 1 1 .  Volgens Dorrestein, nr 109, geschiedde zulks naar aanleiding van vragen van de Nederland
se afgevaardigde. 
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kelijkheidssysteem uitgingen, waarin een bepaalde interpretatie van de nieu
we overmachtsformule werd bepleit , bleken daarentegen op een fiasco uit te 
lopen. 

Alvorens bepaalde conclusies uit de hier vermelde historische gegevens te 
trekken, in het bijzonder ten aanzien van de in art. 17 lid 2 neergelegde onthef
fingsregel ,, dient men na te gaan wat de ratio was van. de vervanging van de 
destijds bestaande term , ,höhere Gewalt" in het internationale spoorwegrecht 
door de formulering die men sinds 1952 in art. 27 lid 2 CIM en van meet af aan 
in art. 17 lid 2 CMR aantreft . 

Dit noopt ertoe enige aandacht te schenken aan de opvatting van V on Na
nassy, zoals beschreven in de passages op p .  515-517 en p. 531-537 van zijn 
boek. Zoals reeds gezegd legt deze auteur, op grond van de betreffende docu
menten van de beraadslagingen welke hebben geleid tot de partiële rivisie van 
de CIM in 1952, er de nadruk op dat het in casu slechts om een formele wijzi
ging ging en niet zozeer om inhoudelijke verandering 113• Deze opvatting zou 
meebrengen dat de aansprakelijkheid van de vervoerder gebaseerd blijft op 
Gefährdungshaftung. De vervoerder zou zich in deze visie slechts van aanspra
kelijkheid kunnen ontheffen in het geval van "höhere Gewalt" en niet voor 
, ,niederes Zufall" .  De kern van het probleem vond zijn oorsprong in de ver
schillende opvattingen over het begrip "höhere Gewalt". Langzamerhand 
was de heersende opvatting geworden dat "höhere Gewalt" uit vier elemen
ten bestond. De oorzaken welke schade teweegbrengen dienden van buiten 
het bedrijf afkomstig, buitengewoon en onvoorzienbaar te zijn; bovendien 
moesten de oorzaken en hun schadelijke gevolgen onafwendbaar zijn 1 14 . Deze 
vier elementen zijn volgens Von Nanassy door de nieuwe CIM-formule niet 
geëlimineerd. Vandaar zijn conclusie dat de nieuwe formule niet veel winst 
zou opleveren, integendeel, de verscheidenheid aan meningen zou doen toe
nemen 115 .  Dit laatste moge met name in het spoorwegrecht aanvankelijk het 
geval geweest zijn, voor wat betreft de CMR is zijn voorspelling niet uitgeko
men. Uit het historisch onderzoek is gebleken dat men het interpretatiepro
bleem tijdig heeft gesignaleerd en ondervangen. Bovendien is de lezing van de 
historische feiten door Von Nanassy door anderen bestreden. In dit bestek 
wijs ik slechts op de korte, heldere uiteenzetting over deze kwestie door Bec
ker 116. Deze schrijver wijst erop dat de opvatting van Von Nanassy wel ge
deeld werd door een aantal deelnemers aan de desbetreffende conferentie 

1 12. Nanassy, p. 515 ;  p. 531 . Nanassy/Wick, p. 188; Boudewijnse, p. 166. 

1 13 .  Nanassy, p .  516. Aan de destijds door V on Nanassy gehuldigde opvatting wordt ook thans 
nog door J. Wiek, de bewerker van genoemd boek, onverkort vastgehouden; Wiek, p. 245-247. 
Laatstgenoemd boek is minder geschikt ter beoordeling van het geschil omdat de tekst verder uit 
zijn historische kontekst is losgemaakt en ook overigens veel ongenuanceerder is. Zie voor een 
summier overzicht van de ten tijde van de CIM-revisieconferentie gehuldigde opvattingen, Bou
dewijnse, p. 166-169. 

1 14. Nanassy, p. 532. In de omvangrijke literatuur waarin het begrip "höhere Gewalt" te berde 
wordt gebracht, treft men de volgende omschrijving aan: Eine aussergewöhnliches - nicht in dem 
in Frage stehenden Betrieb entstehendes, sondern in diesem Sinne - von aussen kommendes, 
regelmässig unvorhersehbares, au eh durch vernünftigerweise zu erwartende, wirtschaftlich zu
mutbare Sorgfalt nicht abwwendendes Ereignis, das auch nicht wegen seines Häufigkeit in Kauf 
genommen werden muss; Becker, p. 109; Muth-Glöckner, Art. 17, Anm. 3. 

1 15 .  P. 536. 
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maar anderzijds door een groot aantal deelnemers ook niet. De lezing van V on 
Nanassy blijkt volgens Becker onjuist 117• 

Wat hiervan ook zij , voor ons komt een ander argument, waar V on Nanassy 
en Wiek geheel aan voorbij gaan, meer gewicht toe . De opvatting van laatstge
noemde schrijvers gaat te zeer voorbij aan de intentie van de opstellers van de 
nieuwe overmachtsformule : de ontwikkeling van het begrip overmacht los te 
weken uit één bepaalde nationale conceptie . Een dogmatisch zo beladen term 
als "höhere Gewalt" is immers te staren derhalve ongeschikt voor de ontwik
keling van het recht in de internationale praktijk. Behalve Becker hebben ook 
andere schrijvers dit argument belicht en als hun mening te kennen gegeven 
dat de rechtsontwikkeling meer gebaat is met een meer beschrijvende onthef
fingsregel. Hiermee wordt tevens de mogelijkheid tot autonome verdragsin
terpretatie geboden 1 18. Behalve door Muth 1 19 wordt dit aspect duidelijk be
licht door Loewe: 

"I! fa ut s'efforcer d'appliquer la formule de la CMR sans se laisser influencer par de telles défini
tions nationales ou par Ie sens que les doctrines et jurisprudences nationales attribuent à de telles 
formules" 120• 

In dezelfde geest laat Rodière zich uit, die daarbij nog wijst op het belang hier
van met het oog op de uitleg van het Verdrag in Angelsaksische landen 121 . 

De juistheid van de zienswijze van de hier genoemde schrijvers lijkt te wor
den bevestigd door het feit dat zowel rechtspraak als doctrine art. 17 lid 2 CMR 
hebben losgeweekt van de - destijds geldende - Duitse opvatting zoals ge
propageerd door V on N anassy en Wiek 122. 

Hoezeer enige correctie van het standpunt van V on Nanassy zowel uit histo
risch oogpunt als uit het oogpunt van uniform recht moet worden toegejuicht, 
de nuchterheid gebiedt een aantal feiten hierbij niet uit het oog te verliezen. 
Neemt men immers kennis van de casusposities welke V on Nanassy de revue 
liet passeren ter beoordeling van de vraag of deze onder het bereik van de 
nieuwe formule van art. 27 lid 2 CIM (art. 17 lid 2 CMR) zullen vallen, dan kan 

1 16. D. Becker, Die Haftung der Eisenbahn nach nationalen und internationalen Frachtrecht, 
Berlin 1968, pp. 108-1 12. Onjuist is overigens de mening van Becker dat het element onvoorzien
baarheid is gehandhaafd. 

117 .  Zie ook F. Seligsohn, verkort weergegeven door Boudewijnse, p. 167. De lezing van Bec
ker, dat wel degelijk materiële wijziging werd bereikt , wordt gedeeld door de CMR-schrijvers 
Helm, Heuer, Loewe , Muth, Precht-Endrigkeit en Nickei-Lanz. De spoorwegliteratuur blijft zich 
in het algemeen meer aan de oude leer vastklampen ;  vgl. J. Haenni, International encyclopedia of 
comparative law, Law of transport, Vol XII. Carriage by Rail (Chap. 2), nr 243 . 

1 18. Vgl. hoofdstuk I, p. 16 e.v. 

1 19. Muth-Giöckner, Art. 17, Anm. 2. 

120. Loewe, nr 153. 

121 . Rodière, p. 279, nr 75; vgl. Sirey, nr 542 e.v. 

122. Evenals V on Nanassy miskent Dorrestein, nr 206 dit argument en vervalt, door vast te kop
pelen aan een bepaalde nationale conceptie, in dezelfde fout als destijds V on Nanassy, die hij zo 
fel bestrijdt. Als Dorrestein H. J. Finger, Internationale Eisenbahnverkehr, Berlin 1965 , p. 74 
e.v. 
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men zich niet aan de indruk onttrekken dat in vergelijking met het oude begrip 
"höhere Gewalt" vaak hetzelfde practische resultaat wordt bereikt. Wegens 
de casuïstische benadering van het vraagstuk zullen de praktijkgevallen gro
tendeels door beide formules worden bestreken 123. Verdere relativering van 
de controverse voor het wegtransportrecht is gerechtvaardigd door de toevoe
ging van art. 17 lid 3 CMR (geen ontheffingsmogelijkheid voor gebreken van 
het voertuig) : een overwinning voor de opvatting van Von Nanassy124. 

Het historisch geheel overziend lijken de volgende conclusies gerechtvaar
digd. Tastte men aanvankelijk in het duister omtrent de inhoud welke de Ver
dragsopstellers aan de uit de CIM overgenomen ontheffingsformule van art. 
17 lid 2 hebben willen geven, naderhand kwam er meer duidelijkheid door de 
toevoeging van art. 17 lid 3 CMR en de afwijzing van zowel het Duitse voorstel 
om de bewuste formule zèlf als het Nederlandse voorstel om lid 3 in de door 
hun voorgestane zin te modificeren. In hoeverre de rechtspraak en literatuur 
zich van de historische gang van zaken met betrekking tot de grondslag aan
sprakelijkheid vergewist hebben, zal (mede) in de volgende paragraaf dienen 
te blijken. 

§ 5 .  Inhoud van het aansprakelijkheidsmodel . 

§ 5. 1 .  Inleiding. 

Deze paragraaf bevat een analyse van het aansprakelijkheidsmodel zoals dit in 
rechtspraak en literatuur gestalte heeft gekregen. De analyse volgt daarbij de 
systematiek van het Vedrag (artt. 17 en 18) , waarin de aansprakelijkheid tot 
uitdrukking is gebracht. De systematiek vertoont voor wat betreft de onthef
fingsmogelijkheden voor de vervoerder een tweedeling,  bestaande uit algeme
ne en bijzondere ontheffingsgronden, respectievelijk art. 17 leden 2 en 4. De 
regeling van de vervoerdersaansprakelijheid is daardoortamelijk gedifferen
tieerd. 

Voorts hebben beide categorieën ontheffingsgronden, zoals overigens over 
de gehele linie van het vervoerrecht het geval is , elk voor zich tot specifieke 
vragen aanleiding gegeven. Zo is een van de gewichtige vragen hoever de reik
wijdte der algemene overmachtsformule (art. 17 lid 2) zich uitstrekt . Ten aan
zien van de tweede categorie , die der bijzondere ontheffingsgronden, speelt 
met name de vraag aan welke bewijsvoorwaarden de vervoerder ingevolge art. 
18 lid 2 dient te voldoen teneinde van het voor hem gunstige rechtsgevolg te 
kunnen profiteren alsmede de vraag in welk opzicht de leden 3-5 van genoem
de bepaling aan het aanvankelijk behaalde resultaat weer afbreuk kunnen 
doen. 

De splitsing in twee soorten ontheffingsgronden vertoont , gelet op het ver-

123. Nanassy, p. 535. In zoverre blijkt ook deze kwestie grotendeels als een terminologische 
woordenstrijd te kunnen worden aangeduid; deskundigen spraken ook destijds de verwachting uit 
dat voor de praktijk van wezenlijke verandering geen sprake zou zijn ,  vgl. Boudewijnse, p. 168. 

124. Nanassy, p .  532: "Es können nie Ereignisse als höhere Gewalt betrachte! werden, die ihren 
Ursprung in dem Zustand oder in der Beschaffenheit der Einrichtungen (Material oder Personal) 
der Eisenbahn haben". Vgl. Nickel-Lanz, nr 128. 
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schil in het door de vervoerder te leveren bewijs ,  een zekere spanning, waar
door de vraag naar de ratio van de tweedeling gerechtvaardigd is. Gesteld is 
dat die ratio hierin bestaat dat de in art. 17 lid 2 genoemde omstandigheden 
geen bijzondere transportrisico's betreffen, terwijl de door art. 17 lid 4 ge
noemde omstandigheden inherent aan het vervoer van de goederen zijn en als 
zodanig een verhoogde kans op beschadiging van de goederen scheppen 125 . 

Hiermee is in overeenstemming dat op de vervoerder ten aanzien van de eerste 
categorie (art. 17 lid 2) een zwaardere bewijslast rust dan ten aanzien van de 
tweede, door art. 17 lid 4 bestreken categorie. Voor de omstandigheden die in 
de tweede categorie vallen is de term bevoorrechte omstandigheden ingebur
gerd. 

Een logisch gevolg van de uit deze onderscheiding voortvloeiende bewijs
rechtelijke aspecten is dat de vervoerder ter ontheffing van zijn aansprakelijk
heid alles in het werk zal stellen zijn toevlucht tot de tweede categorie, welke 
hem over de vaak netelige barrière van het causaliteitsbewijs heen helpt . In 
hoeverre deze pogingen met succes zijn ondernomen, leert de hierna volgende 
analyse van de rechtspraak. Een teken aan de wand van deze praktijk is het feit 
dat , waar enigszins mogelijk ,  tegelijkertijd op verschillende in art. 17 lid 4 
genoemde omstandigheden beroep wordt gedaan. 

De behandeling van de hier vermelde categorieën wordt onderbroken door 
een in art. 17 lid 3 genoemde schadeveroorzakende omstandigheid, te weten 
de gebrekkigheid van het voertuig , waarvoor onder geen enkele voorwaarde 
ontheffing mogelijk is . 

Tenslotte ligt het in de rede bij dit alles de aansprakelijkheid van de vervoer
der voor degenen die hij ter uitvoering van de overeenkomst heeft ingescha
keld te betrekken, welke aansprakelijkheid, zoals in § 4 hiervoor uiteengezet, 
in de eindfase van de onderhandelingen van haar oorspronkelijke plaats (art. 
17) in een afzonderlijk art. 3 werd geplaatst . Voor het resterende lid 5 van art. 
17,  waarvan de toepassing resulteert in een bepaalde schadeverdeling tussen 
partijen, is een afzonderlijke behandeling niet praktisch, aangezien het in be
ginsel bij alle door art. 17 genoemde omstandigheden een rol kan spelen.  Der
halve zal dit lid telkens bij de verschillende onderdelen van deze bepaling, 
voor zover toepasselijk, aan de orde worden gesteld . 

§ 5.2. Algemene ontheffingsgronden (art. 1 7  lid 2) . 

Art. 17 lid 2 onderscheidt in navolging van de CIM vier gevallen waarin de 
vervoerder, indien en voor zover hij slaagt in zijn bewijsopdracht, van zijn 
aansprakelijkheid is ontheven. Deze vier gevallen zijn: 
1 .  Schuld van de rechthebbende (§ 5 .2 .1) .  
2 .  Opdracht van de rechthebbende , welke niet het gevolg is  van schuld van de 
vervoerder (§ 5 .2 . 1 ) .  
3 .  Eigen gebrek (§ 5 .2.2) . 
4. Omstandigheden die de vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waar
van hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen (§ § 5 .2 .3 . 1-4) . 

125 . Heuer, p. 78, 79. 
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§ 5.2. 1 .  Schuld of opdracht van de rechthebbende. 

Deze eerste twee ontheffingsgronden hebben amper zelfstandige betekenis en 
zijn in de praktijk nauwelijks toegepast. Men realisere zich hierbij dat het voor 
de vervoerder eenvoudiger zal zijn in plaats van de op de hier genoemde om
standigheden een beroep te doen op een omstandigheid genoemd in art. 17 lid 
4, met name sub b, c, e en f, waarvan de rechthebbende overigens geen verwijt 
gemaakt behoeft te worden 126• Een fout van de rechthebbende kan onder om
standigheden wèl zijn het niet vermelden van gegevens als genoemd in artt. 7 ,  
10 ,  1 1  en 22127• Ook kan de onderhavige categorie een rol spelen bij het vraag
stuk van het gebruik van ongeschikte voertuigen (zie § 5 .3  hierna) . 

Terecht wijst Rodière er op dat deze grond meebrengt dat de term rechtheb
bende moet worden beoordeeld naar het moment waarop het culpose feit zich 
manifesteert 128, of, zo kan daaraan worden toegevoegd, de opdracht heeft 
plaats gehad. Een andere uitleg zou tot gevolg hebben dat deze ontheffings
gronden de vervoerder zouden kunnen worden ontnomen doordat de afzen
der ingevolge art. 12 lid 2 zijn rechten zou cederen aan de geadresseerde 129. 
Mede wegens menigvuldige overlapping met de bijzondere omstandigheden 
genoemd in art. 17 lid 4 is het te verklaren dat de vervoerder slechts bij uitzon
dering zijn toevlucht tot de onderhavige categorie heeft genomen 130. 

§ 5.2.2. Eigen gebrek. 

Als derde ontheffingsgrond noemt art. 17 lid 2 een eigen gebrek van de goede
ren (inherent vice, vice propre) . 

Allereerst dient te worden onderzocht wat de inhoud van dit begrip is, zulks 
met het oog op de in art. 17 lid 4d genoemde categorie (aard van de goederen) , 
welke in tegenstelling tot eigen gebrek als een bevoorrechte ontheffingsgrond 
wordt aangemerkt. In de literatuur wordt zowel een restrictieve als een exten
sieve uitleg van het begrip eigen gebrek bepleit . De opvatting die het begrip 
restrictief uitlegt houdt in dat onder eigen gebrek moet worden verstaan een 

126. Vgl. nog Clarke, nr 71 .  

127. Voor art. 1 1 ,  vgl. Clarke, nr 75; Libouton 1982, p .  714, die er  terecht op wijst dat tussen de 
oneffenheden omtrent het document en de schade voldoende causaal verband dient te bestaan 
voor de toepasselijkheid van de onderhavige bepaling. Voor art. 22, vgl. Heuer, p. 82/83. 

128. Rodière, p. 278. 

129. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de afzender nimmer als rechthebbende zou kunnen 
worden beschouwd; over de inhoud van dit begrip, zie hoofdstuk 6 hierna. Vgl. nog Putzeys, nr 
756. 

130. Rb Rotterdam 12.4. 1972, S&S 1972, 102; CA Paris 25.22 .1977, BT 1978, 66; Cass. 5 .7 . 1976, 
BT 1976, p .  377; Cass. 8 . 10 . 1979, BT 1979, p .  545; Tr Comm Paris 30.6. 1981 ,  BT 1981 ,  p .  448. 
Een voorbeeld, onder nationaal recht, deed zich voor in het geval dat door Rb Haarlem 4.4. 1978, 
S&S 1979, 1 16 werd beslist. Op aanwijzing van de voor gedaagde's rekening handelende uitvoer
der reed de chauffeur van een betonmixer te ver achteruit in een bouwput waardoor schade ont
stond. De rechtbank redeneerde analoog aan zee- en binnenvaartrecht voor wat betreft de aan
sprakelijkheid voor een veilige losplaats (en dientengevolge geprezen door Korthals Altes/Wiar
da, p. 33 , nt 55); niet valt in te zien waarom de rechtbank dit geval niet gewoon als overmacht in de 
zin van art. 91 WvK bestempelde. Onder de CMR is dit een schoolvoorbeeld van de hier bovenge
noemde door art. 17 lid 2 bestreken ontheffingsgrond. 
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gebrek dat wezensvreemd is aan het betreffende goed. In deze zin wordt de 
term ook in verzekeringsrechtelijke zin gebruikt (vgl. art. 249 WvK) 131 . Met 
name vloeit uit deze opvatting voort dat tussen het eigen gebrek en het vervoer 
geen verband behoeft te bestaan 132 . Voorbeeld. Vervoer van gasaanstekers , 
waaronder zich een aantal exemplaren bevindt dat lek is . Gasontsnapping en 
wrijving veroorzaken een explosie . De schade is dan te wijten aan het gebrek 
van de goederen en houdt geen verband met het vervoer of met de aard van de 
goederen 133 . 

Tot een ruimere uitleg van het begrip komt men wanneer men het verband 
tussen de (aard van de) goederen en een normaal uitgevoerd transport beslis
send acht134. Voorbeeld. Het transport van een machine, die ondeugdelijk op 
de bodem van de kist bevestigd is 135 . 

Nog verder gaat men wanneer men het begrip eigen gebrek op (nagenoeg) 
één lijn stelt met de aard der goederen, die onder omstandigheden eveneens 
tot ontheffing van de aansprakelijkheid kan leiden 136. Het gebrek dat tevens 
inherent aan de aard der goederen is wordt in deze zienswijze gedurende een 
normaal verloop van het transport aan het licht gebracht 137 . Als bezwaar tegen 
deze laatste opvatting kan er op worden gewezen dat daardoor het onder
scheid met de in art. 17 lid 4d genoemde omstandigheden (de aard der goede
ren) verdwijnt 138. Bovendien past een restrictieve uitleg beter in de systema
tiek van het door het Verdrag gehanteerde onderscheid tussen algemene en 
bijzondere ontheffingsgronden. 

Inmiddels wordt het maken van een keus ten gunste van de restrictieve op
vatting bemoeilijkt door een historisch gegeven dat door de hiervoor aange
haalde schrijvers over de CMR over het hoofd wordt gezien . Art. 17 lid 2 
CMR, waaronder het begrip eigen gebrek ressorteert, is, zoals uit § 4 hiervoor 

131 .  Vgl. P. L. Wery, Hoofdzaken van het verzekeringsrecht, Deventer 1984, p. 58; T. J. Dor
hout Mees, Schadeverzekeringsrecht, Zwolle 1967, nr 361 ; Nederlands handels- en faillissements
recht, 111, 1980, nr 7. 137; H. J. Scheltem alF. H. J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadever
zekeringsrecht, Alphen aan den Rijn 1978, p. 105 ; zie nog A. van Oven, Verzekerings-Archief 
1982, p. 181 e .v. 

132. Heuer, p .  78/79; p. 85/86; Nickel-Lanz, nr 125 ; Putzeys, nr 759; Donald, nr 54. 

133. Vgl. Tr Comm Lyon 1 .7. 1975 , BT 1975, p. 395 ; CA Lyon 7. 10. 1977, BT 1977, p. 84. 

134. Vgl. Loewe , nr 152; Precht/Endrigkeit, p. 86/87; Dorrestein, nr 204; Korthals Altes/Wiar
da, p. 137; Clarke, nr 76; Nanassy, p. 529: " . . .  eine Hesehaffenheit gewisser Güter oder deren 
Verpackung . . .  die das betreffende Gut unfähig macht, den mil dem Transport notwendigerweise 
verbundenen Gefahren sicher Widerstand zu !eisten". 

135. Vgl. de procedure welke leidde tot het arrest van het BGH 20.10. 1983, VersR 1984, p. 262. 

136. Deze opvatting treft men aan in Frankrijk, vgl. Rodière 1974, p. 279, 290, 293; Sirey, nr 539, 
nr 543; Dalloz, nr 233; Nickel-Lanz, nr 125 ; eveneens in de spoorwegliteratuur, vgl. V on Nanassy, 
p. 529/530; Boudewijnse, p. 162/163. Ook de WOW schijnt van een ruim begrip uit te gaan, vgl. 
VV, nr 5, p .  2 alsmede MvA, nr 7, p .  3 ,  zulks wellicht mede wegens het laten vervallen van het 
begrip eigen gebrek als zelfstandige categorie in art. 20 lid 1 WOW. 

137. Nanassy, p. 529. 

138. Libouton 1974, p .  5 1 1 :  "La distinction entre Ie vice propre et la nature propre doit plutót 
être recherchée dans Ie caractère exceptionnel (vice propre) ou habituel (nature propre) du défaut 
ou de la particularité d'une marchandise donnée."  
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bleek, overgenomen uit de CIM. Opvallend is dat in art. 27 lid 2 CIM direct na 
de term eigen gebrek ,  zij het tussen haakjes , is toegevoegd "détérioration in
térieure, déchet, etc. "  Deze toevoeging is achterwege gelaten in art. 17 lid 2 
CMR; ze komt daarentegen wel voor in art. 17 lid 4 CMR, zij het in iets gewij
zigde versie "détérioration intérieure et spontanée, déchet normal" .  Volgens 
V on Nanassy is met het onderhavig begrip de ruime Franse opvatting weerge
geven139 . Uitdrukkelijk blijkt uit de definitie welke Von Nanassy van het be
grip eigen gebrek geeft , dat er noodzakelijk verband dient te bestaan tussen de 
aard der goederen en het betreffende vervoer140. Ook V on Nanassy erkent dat 
deze inhoudsomschrijving tot grensvervaging met de in art. 27 lid 3d CIM ( = 

art. 17 lid 4d CMR) genoemde categorie leidt, met het gevolg dat aan het be
grip eigen gebrek praktisch elke zelfstandigheid wordt ontnomen 141 .  Pleit de 
opvatting van V on Nanassy derhalve voor een ruime opvatting van het begrip 
eigen gebrek voor het spoorwegvervoer142, zulks laat onverlet dat de hierbo
ven aangehaalde toevoegingen in de CIM bij de overname van de overmachts
bepaling in art. 17 lid 2 CMR achterwege zijn gebleven143 . Voeg hieraan toe 
dat het ook door V on Nanassy erkende nadeel van grensvervaging met respec
tievelijk overlapping van de door art. 27 lid 3 CIM (art. 17 lid 4d CMR) ge
noemde categorie (aard van de goederen) blijft bestaan, dan is dit laatste be
zwaar voor ons van doorslaggevende betekenis om te kiezen voor een meer 
restrictieve uitleg. Hoewel V on Nanassy kan worden toegegeven dat er in de 
praktijk zich gevallen kunnen voordoen waarbij het niet altijd even eenvoudig 
zal zijn de grens tussen genoemde categorieën scherp te trekken144, dat neemt 
niet weg dat deze grens wel degelijk bestaat en van belang is voor het te leveren 
bewijs .  

Juist de vervoerder kan er belang bij hebben te bewijzen dat de schade ver
oorzaakt is door een eigen gebrek van de goederen wanneer een beroep, zoals 
bij koeltransport ingevolge art. 18 lid 4 blijkt , op art. 17 lid 4d in beginsel is 
uitgesloten 145• In andere gevallen zal de vervoerder trachten te profiteren van 

139. Vgl. nt 136. 

140. Vgl. nt 134 in fine. 

141 . Nanassy, p .  529/530. 

142. Vgl. evenzo Boudewijnse, p. 162/163, die constateert dat het door de CIM gemaakte onder
scheid tussen "vice propre" en "nature des marchandises" nauwelijks te hanteren valt. 

143. Uit het beschikbare historisch materiaal blijkt niet wat de reden is van het achterwege laten 
van de betreffende toevoeging. Soms leidt zulks tot a contrario-redeneringen, vgl. HR 18 .5 .1979, 
S&S 1979, 73 ; NJ 1980, 574 inzake art. 17 lid 4c, waarover hierna § 5 .4.3. 

144. Nanassy, p. 553 ; Boudewijnse, p. 162; Clarke, nr 95. 

145. Volgens D.  Glass, EVR 1979, p .  711 speelt het voldoen aan deze bewijslast een centrale rol 
bij de interpretatie van art. 17 lid 4d. Hij onderscheidt daarbij scherp tussen de hiergenoemde 
categorieën: , , The essential contrast of possibilities under art. 17 ( 4)d is between goods which may 
contain some pre-transit defect or bad condition and goods which, thpugh not defective, carry a 
transit risk" . Vgl. ook p. 709. Ook Libouton 1974, p. 5 1 1  wijst op het belang van het onderscheid 
tussen beide categorieën. In eerste instantie (1973, p. 34/35) was diens standpunt onzeker. Ener
zijds wees hij op het belang van het onderscheid, anderzijds haalde hij met kennelijke instemming 
Rodière aan, wiens opvatting in de praktijk tot uitwissing van het verschil tussen beide categorieën 
kan leiden. 
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de absorberende werking welke art. 17 lid 4d krachtens een ruime uitleg op 
genoemde categorie uitoefent146. Vanuit dit standpunt bezien zal het dan ook 
niet verbazen dat van vervoerderszijde slechts in een beperkt aantal gevallen 
op de hier aan de orde gestelde categorie , al dan niet met succes, een beroep 
werd gedaan 147 . 

§ 5.2.3. 1 .  Omstandigheden die de vervoerder niet heeft kunnen vermijden en 
waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. 

Deze overmachtsformule is reeds ter sprake gebracht bij de vraag naar de 
grondslag van het aansprakelijkheidsmodel (§ 2) alsmede bij de historische 
beschouwingen (§ 4) . Deze formule is als het ware de hoeksteen van het Ver
drag, waarmee de algemene norm, die bepalend is voor de inhoud van de ver
bintenis van de vervoerder, tot uitdrukking wordt gebracht . Zoals uit § 2 hier
voor reeds is gebleken is onderhavige formule vooral voorwerp geweest van 
theoretische beschouwingen, waarvan de resultaten gedeeltelijk in de praktijk 
hun weerslag hebben gevonden. In de analyse van de rechtspraak komt op dit 
punt een beeld naar voren dat zich moeilijk in algemene termen laat beschrij
ven .  Ook al zijn er in theorie bepaalde controverses op dit terrein beslecht,dan 
houdt dit nog niet in dat men het resultaat daarvan in de rechtspraak aantreft. 
Ter illustratie hiervan de volgende voorbeelden. 

In de literatuur over de CMR is het, na aanvankelijke tegenspraak in Duits
land, thans onbetwist dat de door art. 17 lid 2 genoemde omstandigheden niet 
tot van buiten komende oorzaken beperkt zijn .  In de praktijk blijkt echter dat 
zich geregeld gevallen voordoen waarin toepassing van deze zienswijze op 
moeilijkheden stuit, die veelal bewijsrechtelijk van aard zijn 148. 

Voorts hangt het antwoord op de vraag of bepaalde omstandigheden, voor 
zover het van buiten komende oorzaken betreffen, onvermijdbaar zijn ge
weest en waarvan men de gevolgen had kunnen verhinderen af van de mate 
van zorg(vuldigheid) of inspanning die men van de vervoerder eist. Hiervoor 
hebben we reeds kunnen vaststellen dat een aantal vooraanstaande schrijvers 
pleiten voor een meer dan normale inspanning149 . Hoewel deze schrijvers 
langs verschillende wegen (via Verschuldens- of Gefährdungshaftung) tot een 
zelfde resultaat komen , is het geen eenvoudige opgave vast te stellen langs 
welke weg de rechtspraak concrete eisen aan de zorgvuldigheid van de ver
voerder stelt. Tot zover deze voorbeelden ; in de hierna te behandelen recht-

146. Rb Rotterdam 21 .3 . 1980, S&S 1981 , 29, stelt eigen gebrek op één lijn met de door art. 17 lid 
4d geregelde categorie. Evenzo: Hof Arnhem 10.4. 1973, S&S 1973, 82, waarover kritisch Libou
ton 1974, p.  5 1 1 .  

147. C A  Paris 28. 10. 1969, B T  1969, 7 ;  Rb Arnhem 28. 1 . 1971 ,  S&S 1973, 82; Hof van Beroep 
Brussel 3 . 10. 1970, EVR 1973, p. 34; CA Angers 1 1 .7. 1977, BT 1977, p. 435; CA Nîmes 
29. 10 . 1 980, BT 1981 ,  p. 256; CA Paris 22.4 . 1980, BT 1980, p. 435; CA Paris 10. 1 1 . 1981 , BT 1982, 
p. 183. 
Zo werd ook ten onrechte in een cassatiemiddel tegen het arrest van het Amsterdamse Hof d.d. 
16.6. 1978, S&S 1981 , 96, inzake een dwarsliggende dikbilvaars gesteld dat de eigen aard van het 
dier mede het beroep op eigen gebrek zou omvatten (NJ 1982, p.  1383). 
Vgl. voor rechtspraak verder Libouton 1982, p .  714; Putzeys, nr 761 . 

148. Zie de hierna te noemen rechtspraak bij brand. 

149. Vgl. § 2 (Roesch, Helm, Heuer). 
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spraak zal nog volop illustratie-materiaal aangedragen worden. 
In het algemeen blijkt uit de analyse van de rechtspraak en doctrine dat ont

heffing van aansprakelijkheid via de algemene ontheffingsgrond door de ver
voerder niet snel wordt verkregen. Het door hem te leveren bewijs kan zowel 
bestaan uit een zogenaamd positief bewijs (de concrete schade-oorzaak wordt 
bewezen) of dusgenaamd negatief bewijs (omstandigheden worden bewezen 
welke van zodanige aard zijn dat het uitgesloten is dat oorzaken, waarvoor de 
vervoerder aansprakelijk is, tot de schade hebben bijgedragen) 150. 

Het systeem van het Verdrag brengt mee dat de onderhavige ontheffings
grond in de praktijk als sluitstuk fungeert ; de vervoerder zal immers pas dan 
deze grond te hulp roepen wanneer het hem onmogelijk is gebleken zich via de 
in art. 17 lid 4 genoemde bijzondere ontheffingsgronden van aansprakelijk
heid te bevrijden. Om deze reden zijn de meest uiteenlopende gevallen uit het 
rijk geschakeerde vervoerwezen onder deze categorie in de rechtspraak aan te 
treffen.  Dat neemt overigens niet weg dat zich in de loop der jaren een aantal 
vaste rubrieken heeft gevormd met een min of meer stabiele jurisprudentie. In 
het hierna volgende zullen, onder verwijzing naar hetgeen hiervoor in de para
grafen 2, 3 en 4 reeds naar voren werd gebracht, deze rubrieken aan de orde 
worden gesteld (§ § 5 .2 .3 .2 en 3) .  Daarna vindt in een afzonderlijke rubriek 
behandeling van de resterende gevallen plaats (§ 5 .2 .3 .4) . 

§ 5.2.3.2. Diefstal. 

Sedert het prille begin van het vervoerrecht is diefstal als zodanig nimmer als 
ontheffingsgrond in aanmerking gekomen 151 . Men vreesde dat de vervoerder 
anders ten aanzien van de aan hem toevertrouwde goederen, al of niet in sa
menwerking met derden, in de verleiding zou komen deze te verduisteren 152. 
Dit brengt mee dat een beroep op diefstal de vervoerder voor grote bewijspro
blemen kan stellen 153 • De diefstal moet voor de vervoerder onvermijdbaar zijn 

150. Vgl. Korthals Altes/Wiarda, p. 74. Bij onbekende oorzaak zal de vervoerder doorgaans aan
sprakelijk zijn ,  vgl. MvT (p. 16), ad art. 8.2. 1 .2. 

151. Vgl. Korthals Altes/Wiarda, p. 24, waarin wordt verwezen naar het Romeinse recht. 

152. Hoewel Engeland geen receptie van Romeins recht heeft gekend, geldt deze gedachte daar 
ook; vgl. J. Ridley, The Law of the Carriage ofGoods by Land, Sea & Air, London 1982, p. 16 .  In 
gelijke zin reeds het Unidroit-rapport Carriage by Road, Rome 1948, p. 23. 

153. Diefstal is een enorme schadefactor in het vervoerrecht. In het wegvervoer heeft dit euvel 
spectaculaire vormen aangenomen; de uit de rechtspraak bekende gevallen zijn wellicht slechts 
het topje van een ijsberg. Georganiseerde gangs vormen met name in Italië een permanente be
dreiging voor het internationale wegtransport. Insiders spreken van een, in het zeerecht beruchte 
begrip, nieuwe Bermuda-driehoek, vgl. G. Fourcade, BT 1982, p. 398; vgl. ook OLG Celle 
22.6. 1981 ,  VersR 1981 ,  p. 1 183: "Lastzüge am Brenner: Zwischen Alpen, Mailand und Verona 
ein Bermuda-Dreieck für Brummis" . Zie verder BT 1977, p. 372; BT 1979, p. 513; BT 1980. 
p .  167; BT 1981 ,  p .  202, p .  208/209. 
Voor wat het goederenvervoer over de weg betreft, hebben de verzekeraars, verenigd in de Ver
eeniging van Transportassuradeuren, op deze ontwikkeling gereageerd met een eigen risico-clau
sule (G 22 d.d. 5 augustus 1974, gewijzigd d.d. 8 februari 1977; eigen risico 20% meteen minimum 
van 25 000. Dit risico vervalt wanneer een beveiligingssysteem is aangebracht en ten tijde van de 
diefstal in werking was gesteld. De regeling is een typich gelegenheidsproduct en heeft veel kritiek 
ondervonden). Vgl. J. W. Wurfbain, Hague-Zagreb-colloquium, p. 144. Vgl. ook R. Wijffels, 
(1977) 1 LMCLQ, p. 30, 34 en de daar genoemde ongepubliceerde rechtspraak; Th. H. J. Dorre-
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geweest . Tegen deze historische achtergrond alsmede gelet op de bewijsposi
tie van partijen moet de rechtspraak, die in het algemeen ten nadele van de 
vervoerder uitvalt en voor het rechtsgevoel wellicht de grenzen van de billijk
heid soms overschrijdt, worden begrepen 154. Het gevorderde bewijs blijkt 
veelal een struikelblok voor de vervoerder155. Hierbij dient te worden bedacht 
dat de ene rechter nu eenmaal minder gevoelig is voor fantasierijke verhalen 
dan de andere. Zo maakte de Bossche Rechtbank op de volgende wijze korte 
metten met de feiteijke toedracht zoals door de vervoerder was voorgesteld :  

"Aangezien naar het oordeel der Rb. zelfs Italiaanse dieven niet iets dat onmogelijk is kunnen 
verrichten, kan het niet anders of de toedracht is anders geweest dan gedaagden stellen" 156. 

In een nagenoeg identieke casus achtte de Amsterdamse Rechtbank de ver
voerder daarentegen van zijn aansprakelijkheid bevrijd157. 

In het bijzonder blijkt in de praktijk (het ontbreken van) bewaking van ge
parkeerde voertuigen tot problemen aanleiding te geven. Als regel komt naar 

stein, Beursbengel 1976, p. 449 e.v. 
Men dient bij dit alles vooral niet te vergeten dat het hier geen louter Zuid-Europese aangelegen
heid betreft, getuige het volgende citaat ontleend aan Rb Amsterdam d.d. 5 .5 . 1976. S&S 1976, 90: 
"Het is immers van algemene bekendheid dat ook in Nederland diefstal van en uit vrachtauto's 
geregeld voorkomt". Als voorbeeld hiervan kan het berichtje in NRC Handelsblad d.d. 28.4. 1983 
dienen: uit een in een loods geparkeerde vrachtwagen werd in het Gelderse Wijchen veertig baar 
goud ter waarde van 1 ,6 miljoen gulden gestolen . 

154. In de Engelse whisky-zaak (Buchanan v. Babco, H.L. 25 .7. 1977, (1978) 1 Lloyd's Rep. 1 19) 
werd de vervoerder naast schadevergoeding voor de waarde van de whisky ad f 7000 tevens ver
oordeeld tot f 30 000, welk bedrag verschuldigd was ingevolge de Customs and Excise Act 1952, 
op grond van . . .  billijkheid. De grens der billijkheid werd overschreden in een arrest van het Tr 
Comm Paris 1 1 . 1 . 1980, BT 1980, p. 94: ondanks gewapende diefstal werd een beroep op over
macht afgewezen , omdat een slapende chauffeur niet als serieuze bewaking kon worden be
schouwd. Tot overmaat van ramp werd de vervoerder tevens een beroep op de limiet ontzegd, 
daar het college art. 29 CMR van toepassing achtte! Terecht merkte de annotator in BT onder de 
uitspraak op: "l'appréciation paraît sans indulgence!"  Overigens behoeft toepassing van art. 29 
niet altijd onbillijk te zijn ;  vgl. Cass. 13 . 1 . 1981 , BT 1981 ,  p. 128: een chauffeur kan niet volstaan 
met het afsluiten vanzijn auto, terwijl hij van de hoge waarde vanzijn lading op de hoogte is. 
Vanuit dit oogpunt eveneens onbevredigend is de beslissing van Tr Comm Grenoble 8 .3 .1982, BT 
1982, p .  298. Hoewel diefstal plaatsvond op een bewaakte, gesloten parking werd de vervoerder 
aansprakelijk gehouden. De vervoerder was in casu wellicht al lang blij dat hij de dans van art. 29 
CMR ontsprong! In schrille tegenstelling hiermee is het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch 
2. 1 . 1979, S&S 1979, p. 1 15 .  Hoewel de chauffeur zijn met koper geladen oplegger vijf( ! )  dagen 
onbeheerd in de nabijheid van een Italiaans tankstation liet staan, achtte het Hof deze handelwijze 
niet zo'n grote misslag welke met grove schuld op één lijn gesteld moest worden. Grove schuld 
werd daarentegen aanwezig geacht bij diefstal van een vrachtauto geparkeerd op een spoorweg
emplacement, Cass. 14. 1 . 1981 ,  EVR 1983, p. 5 1 .  Vgl. verder hoofdstuk 5, § 9. 

155. Rb Breda 23 .2.1965, S&S 1965 , 86; Rb Amsterdam 30.3. 1977, S&S 1978, 36; Rb Amsterdam 
19.7. 1978, S&S 1979, 104; Rb Dordrecht 16 .12 . 198 1 ,  S&S 1982, 1 17 ;  arbitrale beslissing 
20.4. 1982, S&S 1983, 19; Tr Comm Paris 10.12. 1973, BT 1974, p. 45 ; CA Paris 14.6. 1977, BT 
1977, p .  354; CA Aix-en-Provence 17 .10 .1978, BT 1978, p .  585; Rb Kh Brussel 22.6. 1973, BT 
1974, p .  252; 

156. Rb 's-Hertogenbosch 3.6 .1977, S&S 1978, 29. In deze zin ook OLG Celle 13.6. 1977, VersR 
1977, 860. 

157. Rb Amsterdam 1 1 .5 . 1977 en 30. 1 . 1980, S&S 1980, 85, (waarover Libouton 1982, p. 715),  
bekrachtigd door Hof Amsterdam 25 .3 . 1982, S&S 1983, 9. 
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voren dat de kans om met succes een beroep op art. 17 lid 2 te doen het grootst 
is indien er werd geparkeerd op gelegenheden die blijkens duidelijke bewa
kingsvoorzieningen daartoe speciaal bestemd zijn 158. Tegen deze stellingname 
behoeft in zijn algemeenheid geen bezwaar te bestaan, op voorwaarde dat 
men bereid is daarbij tegelijkertijd de vraag te betrekken of van de vervoerder 
in concreto redelijkerwijs kan worden gevergd van dergelijke risicoverlagende 
gelegenheden gebruik te maken159. Van betekenis kan hierbij zijn of hij ten 
aanzien van het betreffende vervoer bepaalde instructies van de afzender heeft 
ontvangen over bijvoorbeeld de te volgen route, bemanning van het voertuig 
of de in acht te nemen termijn 1593. 

Wegens het grote aantal gevallen van diefstal bestaat de neiging onder be
paalde omstandigheden te twijfelen of voldaan is aan het onvoorzienbaar
heidscriterium.Zou men niet kunnen stellen dat een vervoerder, die zich ver
bindt tot het vervoer naar gebieden waar diefstal schering en inslag is , daarmee 
een zeker voorzienbaar risico voor zijn rekening neemt? Deze vraag is van 
belang indien genoemd criterium als een element van overmacht in de zin van 
art. 17 lid 2 wordt beschouwd, zoals bijvoorbeeld in het Nederlands recht160. 
Voor de CMR moet worden aangenomen dat art . 17 lid 2 het onvoorzienbaar
heidselement niet vereist 161 . Om deze reden is het van belang dat men voor de 
toepassing van art. 17 lid 2 CMR zich toelegt op een autonome uitleg van deze 

158. Deze harde regel moesten de vervoerders aanhoren in de volgende beslissingen: Rb Amster
dam 5 .5 . 1976, S&S 1976, 90; Rb Rotterdam 1 1 .6. 1976, S&S 1977, 9 1 ;  Rb Amsterdam 12.9. 1979, 
S&S 1980, 34; CA Aix-en-Provence 1 1 .5 . 1969, BT 1969, p. 389; CA Aix-en-Provence 17.10. 1978, 
BT 1978, p .  585; CA Toulouse 16 .3 .1981 , BT 1981 ,  p .  318; CA Limoges 1 .3 . 1983, BT 1983, 
p .  330, hield de vervoerder aansprakelijk in een geval waarin het voertuig uit de eigen afgesloten 
garage van de vervoerder werd gestolen. Terecht stelt L. Brunat, BT 1983, p. 327 dat de recht
spraak in Frankrijk te zware eisen aan de vervoerder stelt. Dit blijkt nog eens duidelijk uit de 
beslissing van Tr. gr. inst. Metz 18.5. 1982, BT 1983, p. 347, waarin de vervoerder tevergeefs een 
beroep op art. 17 lid 2 deed in het geval dat hij het slachtoffer van een gewapende overval in Italië 
was geworden. Het critisch commentaar op deze uitspraak in BT luidt: "Le contrat de transport 
n'oblige pas à !'heroïsme". 
Rb Kh Brussel 22.6. 1973, BT 1974, p .  252; EVR 1974, p .  330; Hofvan Beroep Brussel (ongeda
teerd),  BT 1978, p. 39; Rb Kh Luik 13. 12. 1977, Rev Unif1980. 1 .  p. 270; BGH 2 1 . 12 . 1966, VersR 
1967, p. 153; OLG München 27.3. 1981 ,  VersR 1982, p. 264; BGH 5.6 . 1981 , VersR 1981 ,  p. 1030; 
EVR 1982, p .  301 ; OLG Düsseldorf 25.6 . 1981 , VersR 1982, p .  606; OLG Hamburg 1 .4. 1982, 
VersR 1982, p .  1 172 ;  OLG Düsseldorf 27.3 .1980, VersR 1980, p .  826, Rev Unif 1981 . 1 .  p .  256; 
OGH (Oostenrijk) 16.3 . 1977, Rev Unif 1978, p. 370; Hofvan Verbreking 12.12.1980, EVR 1981 , 
p. 250. Zie ook § 5 .2.3.3 in fine. 

159. In Frankrijk werd daartoe door het "Syndicat des sociétés françaises d'assurances maritimes 
et de transport" een inventarisatie van voldoende bewaakte plaatsen gemaakt, vgl. BT 1983, 
pp. 279, 290, 451 , 522, 534. Dit instituut heeft eveneens een diefstalclausule d.d. 19.5 . 1983 in het 
leven geroepen, vgl. BT 1983, p .  334, waarover A. Fourçade, en p.  538. 

159a. Vgl. daarvoor in het bijzonder BGH 14.7.1983, VersR 1984, p. 134 alsmede BGH 
16.2 . 1984, VersR 1984, p .  551 .  

160. Asser-Rutten, 4,  1 ,  p .  257; Hoffman-van Opstal!, p .  312; Evenzo i n  België (Putzeijs, nr 738) 
en Frankrijk (Rodière, Sirey, nr 528). Voor het Russische recht, zie Nicolas Sokolow, Droit et 
Pratique du commerce international 1978, p. 324/325 . 
In Nederland werd voor zeevervoer (onder het oude recht) de eis van onvoorzienbaarheid losgela
ten in HR 5 . 1 1 . 1954, NJ 1960, 462 HB (Java) , waarover kritisch A. C. van Empel in de bewerking 
van de zevende druk van T. J. Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht ,  deel 
IV (Vervoer) , Arnhem 1980, nr 8.20. Voordien reeds dezelfde in NJB 1954 , p. 65 waarover 
H. Schadee, NJB 1954, p. 149. Als Van Empel ook Wachter, p. 148 e.v. 

162 



bepaling 162. Het is mede gelet op de casuïstiek evenwel niet eenvoudig op deze 
wijze art. 17 lid 2 toe te passen. Een eerste voorwaarde daartoe is uitschakeling 
van nationaal recht163. Een fraai voorbeeld van deze uitlegmethode ten aan
zien van art. 17 lid 2 CMR terzake van diefstal treft men in een arrest van het 
OLG Düsseldorf aan. De vervoerder beriep zich ter bevrijding van aansprake
lijkheid tengevolge van diefstal aan de Zwitsers/Italiaanse grens op overmacht 
zowel naar Zwitsers als naar Italiaans recht. Uitvoerig motiveerde het college 
waarom voor toepassing van nationaal recht (hetzij Zwitsers, hetzij Italiaans) 
geen plaats was164. Via rechtspraak- en doctrine-onderzoek kwam het college 
tot de conclusie dat de vervoerder in casu niet van zijn aansprakelijkheid inge
volge art. 17 lid 2 CMR kon worden ontheven. Met deze uitspraak volgde het 
college, mede gelet op de motiveringen waarin de noodzaak van verdragsauto
nome interpretatie werd onderstreept, de reeds eerder door het BGH aange
wezen richting165 en droeg zodoende bij tot verwezenlijking van de primaire 
doelstelling van het Verdrag. 

§ 5.2.3.3. Brand. 

De gevallen waarin vervoerde goederen tengevolge van brand worden vernie
tigd, zijn grofweg in twee groepen te verdelen. De eerste groep betreft de ge
vallen waarin brand tijdens de rit ontstaat; bij de tweede groep voltrekt het 
onheil zich juist gedurende een onderbreking van de rit . Beide groepen stellen 
de jurist voor een aantal specifieke vraagpunten. 

1. Ten aanzien van de eerste groep kan worden vastgesteld dat in vele ge
vallen defecten van het voertuig of aan banden oververhitting veroorzaken 
waardoor brand ontstaat, tengevolge waarvan de lading (meestal inclusief het 
voertuig) teniet gaat. De hamvraag die daarbij rijst is : ligt de oorzaak van de 
brand in een technisch defect van het voertuig of komt de oorzaak van buiten? 

161 .  Loewe, nr 153; Nickel-Lanz, nr 128; Rodière, Sirey, nr 542; vgl. BT 1977, 31 ; evenzo Cass. 
27. 1 . 1981 , BT 1981 , p. 219, met instemming commentator BT 1981 ,  p. 214. In hoeverre dit arrest 
een discrepantie betekent ten opzichte van het Franse recht , vgl. A. Sériaux, Recueil Dalloz 1982, 
p .  1 10-1 14 .  Anders CA Toulouse 16 .3 .1981 ,  BT 1981 ,  p. 318. Zie nog Libouton 1982, p .  714; 
Clarke, nr 78. 

162. Korthals Altes/Wiarda, p.  136. Anders Dorrestein, die leert dat het begrip overmacht naar 
nationaal recht dient te worden beoordeeld (nrs 89, 203 , 206). Men vraagt zich overigens af wat dat 
voor het Nederlands recht inhoudt, aangezien de situatie ten aanzien van het Nederlandse ver
voerrecht niet geheel duidelijk is. Leert bijvoorbeeld Van Oven, nr 127 alsmede Dorhout Mees, 
nr 8.20 dat het vervoerrecht een afwijkend begrip overmacht kent, Korthals Altes/Wiarda, p. 75 
ontkennen een dergelijke afwijking. Dorrestein (nr 208b) neemt een soort tussenstandpunt in: 
voorzienbaarheid is wel criterium, maar niet alleen beslissend. Over diens opvatting over onvoor
zienbaarheid, vgl. Wachter, p. 148. Vgl. ook nt 36 hiervoor. Hoewel art. 20 WOW de CMR-over
machtsformulering heeft overgenomen, is het niet uitgesloten dat door de toevoeging van het ad
jectief "zorgvuldig" naar Duits model (vgl. § 429 HGB), de uitleg van de bepaling in vergelijking 
met de CMR in het voordeel van de vervoerder zal uitvallen. 

163. Vgl. hetgeen hierover werd opgemerkt in hoofdstuk 1, paragrafen 3 en 4. 

164. OLG Düsseldorf 27.3 . 1980, VersR 1981 ,  p. 826. 

165. BGH 21 . 12. 1966, NJW 1967, p. 499 (eveneens diefstal), alsmede BGH 28.2. 1975, NJW 
1975, p. 1598, waarover § 2 hiervoor, gevolgd door OGH (Oostenrijk) 16 .3 . 1977, Rev Unif 1978, 
p .  370; vgl. nog Rb Kh Luik 13. 12. 1977, Rev Unif 1981 . 1 .  p .  270. 
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Het belang van de vraag is gelegen in het feit dat de vervoerder ten aanzien van 
eerstgenoemde oorzaak niet en ten aanzien van de tweede oorzaak wel een 
beroep op ontheffing van zijn aansprakelijkheid kan doen. Wil de vervoerder 
zich via art. 17 lid 2 in veiligheid brengen, dan dient hij het benodigde bewijs
materiaal aan te dragen. De rechtspraak blijkt tamelijk argwanend te staan 
tegenover een beroep op art. 17 lid 2 in het geval van brand. In het merendeel 
der gevallen blijkt de vervoerder onder de bewijslast te bezwijken . In één der 
oudste CMR-procedures in ons land kwam de kern van het probleem duidelijk 
naar voren 166. 

Ondanks het feit dat het om twee nieuwe banden ging die in brand raakten 
en de vervoerder kon aantonen dat het niet anders kon of de oorzaak van de 
brand moest van buiten afkomstig zijn, slaagde hij er niet in tevens te bewijzen 
dat de chauffeur de van buiten afkomstige omstandigheden niet had kunnen 
voorkomen. In deze tweeledige bewijsopdracht te slagen zal veelal een hek
sentoer blijken te zijn. Vaak zal de vervoerder reeds stuikelen over de eerste 
hindernis, te weten het bewijs dat de schade is veroorzaakt door een onheil dat 
van buiten afkomstig is 167. In dat geval hoeft hij aan de tweede hindernis (te 
weten het bewijs dat de van buiten komende omstandigheden voor hem onver
mijdbaar waren) niet eens te beginnen. Evenmin wanneer de vervoerder niet 
eens in staat is te bewijzen dat hij de normale controlemaatregelen in acht 
heeft genomen. 16� .  Deze strengheid blijkt over de gehele linie te bestaan 16'�. 

Een enkel lichtpuntje is er uiteraard altijd wel. In een aantal procedures 
bleek de vervoerder zijn bewijsopdracht te klaren170• 

Concluderend kan ten aanzien van de eerstonderscheiden groep worden 
vastgesteld dat de kans voor de vervoerder om tot ontheffing van zijn aanspra
kelijkheid te geraken wegens de zwaar op hem drukkende bewijslast terzake 

166. Rb Amsterdam 28. 10 . 1964, S&S 1965, p. 5; Hof Amsterdam 21 . 10 . 1965, S&S 1965, 85. In 
lovende zin hierover R. Züchner, VersR 1969, p 686. 

167. Zolang er onzekerheid bestaat omtrent de oorzaak blijft de vervoerder aansprakelijk. In 
deze zin: Hofvan Beroep Brussel 17.6. 1971 , EVR 1971, p. 825; vgl. EVR 1972, p. 595. LG Wup
pertal 12 . 1 . 1968, vermeld door Heuer, p. 221 en J. Willenburg NJW 1968, p. 1023. Een aanvan
kelijk opgenomen derde zin van art. 20 lid 2 WOW, Iuidend: "Beroep op gebrekkigheid van voer
tuig of materiaal is wel mogelijk voor zover deze kortvoor de beschadiging is veroorzaakt door een 
van buiten komende omstandigheid", werd naar aanleiding van het VV geschrapt (vgl. VV, nr 5 ,  
p .  2 alsmede MvA, nr  7 ,  p .  3) 

168. Hof Leeuwarden 26. 10. 1977, S&S 1979, 83. 

169. Rb Alkmaar 8.6. 1967, S&S 1968, 13; NJ 1967, p .  374; Rb Kh Antwerpen 9.4. 1969, EVR 
1969, p .  1028; OLG Düsseldorf 21 .8 . 1969, vermeld door Heuer, p .  199. Dit college deed dit met 
beroep op Precht, die destijds (1e druk) nog op het standpunt van de Duitse overmacht stond, 
welke hij thans (3e druk, p.  88) heeft verlaten .  LG Frankfurt, 17.4. 1968, vermeld door Heuer, 
p. 213;  OLG Düsseldorf 18. 1 1 . 1971 ,  VersR 1973, p. 177; BGH 5.6 . 1981 ,  VersR 1981 ,  p. 1030; 
EVR 1982, p .  301 . 

170. Rb Rotterdam 20.4. 1965, S&S 1966, 30, vervolgd in Rb Rotterdam 21 . 1 . 1969, S&S 1969, 70, 
bekrachtigd door Hof 's-Gravenhage 13.2 .1970, S&S 1970, 47, vervolgd in Hof 's-Gravenhage 
22. 10. 1971 ,  S&S 1972, 21 .  
Deze rechtspraak wijkt, gelet op de feiten (in casu een in goede staat verkerende binnenband) van 
de overige rechtspraak op dit gebied af. 
Kritisch hierover Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 8; vgl. ook Libouton 1973, p. 36. 
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van causaliteit en onvermijdbaarbeid uiterst gering is . Voor een brandexceptie 
is in de CMR in dit opzicht geen plaats 171 . Terecht. Rechtspraak die in tegen
overgestelde richting zou wijzen zou afbreuk doen aan de speciale categorie 
zoals geregeld in art. 17 lid 3 CMR (geen ontheffing voor gebreken van het 
voertuig) . Bij de behandeling van dit artikel in de hierna volgende paragraaf 
zal blijken dat de hier gereleveerde dominerende rechtspraak in overeenstem
ming is met de uitleg van art. 17 lid 3 CMR. 

2. Minder stellig is het antwoord op de vraag of brand als ontheffingsgrond 
kan dienen in de tweede hiervoor onderscheiden groep, te weten in de geval
len waarin de brand ontstaat gedurende een onderbreking van de rit. In de 
praktijk komt het er op neer dat deze vraag wordt beantwoord tegen de achter
grond van een andere vraag, te weten of het parkeren van het geladen voertuig 
gedurende een bepaalde periode op een bepaalde plaats al dan niet verant
woord of - binnen het kader van het betreffende transport - noodzakelijk 
was172. Dit leidde ertoe dat in een aantal gevallen een beroep van de vervoer
der op art. 17 lid 2 werd gehonoreerd173. Juist wegens de beantwoording van 
het onderhavige vraagstuk tegen de achtergrond van de vraag of het parkeren 
van een geladen voertuig onder bepaalde omstandigheden al dan niet verant
woord was, acht ik geen termen aanwezig in dit opzicht af te wijken van de in 
de vorige subparagraaf behandelde rechtspraak ten aanzien van diefstal. Dit 
brengt mee dat de vervoerder slechts dan van zijn aansprakelijkheid bevrijd is , 
wanneer hij aantoont dat, gelet op de omstandigheden van het geval , het par
keren van zijn voertuig op een andere plaats dan die van het onheil in redelijk
heid niet van hem kon worden gevergd174. Gelet op de grondslag van de aan
sprakelijkheid (vgl. § 2 hiervoor) dienen aan deze bewijslast van de betrachte 
zorgvuldigheid hoge eisen te worden gesteld. 

§ 5.2.3.4. Varia. 

Even gevarieerd als de praktijk van het vervoerwezen en de daaruit voort
vloeiende schadegevallen zijn de omstandigheden welke van vervoerderszijde 

171 .  Deze exceptie is uitsluitend voorbehouden aan de zeevervoerder, art. 4.2.b Brussels Cog
nossementsverdrag en heeft zelfs - in iets gewijzigde vorm - de UNCITRAL-storm verduurd: 
art. 5 .4.a.  (1)  Hamburg Rules (1978). In de AVC (1983) keert de ontheffingsregel van art. 9 lid 2e 
AVC 1950 niet terug. 

172. Anders dus dan bij de eerste groep waar het in hoofdzaak gaat om de vraag of de oorzaak van 
buiten komt. 

173 . Rb Amsterdam 13 .12 .1972, S&S 1973, 40; Rb Roermond 29.5. 1980, S&S 1981 ,  74; Rb 
Arnhem 25 . 1 1 . 1982, S&S 1984, 1 15 .  In deze beslissingen kwamen de rechterlijke instanties tot het 
oordeel dat de brandstichting, gelet op de omstandigheden van het geval , niet aan de onzorvuldig
heid van de vervoerder diende te worden toegerekend. Anders CA Bruxelles 12. 12. 1977, BT 
1978, p .  39 en Rb Amsterdam 22.4. 1981 ,  S&S 1982, 116 .  In laatstgenoemd vonnis bleek de ver
voerder niet in staat de oorzaak van de brand aan te tonen. Hoewel de vervoerder daartoe even
min in staat bleek in het in deze noot eerstvermelde vonnis van de Amsterdamse Rechtbank over
woog het college in dat geval dat het de Rechtbank het meest waarschijnlijk voorkwam dat de 
brand door menselijk ingrijpen van buitenaf was veroorzaakt. 

174. Terecht achtte de Rb 's-Gravenhage 22.6 . 1983 , S&S 1984, 11 een vervoerder, die onnodig 
zijn voertuig op een onbewaakte parkeerplaats plaatste, aansprakelijk voor de (brand)schade. 
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zijn aangevoerd teneinde zich via de onderhavige algemene ontheffingsgrond 
van aansprakelijkheid trachten te bevrijden. De gevallen zullen telkens aan de 
hand van de concrete situatie moeten worden beoordeeld. Zoals ook reeds bij 
de bespreking der vorige categorieën is gebleken, komt ook uit de rechtspraak 
ten aanzien van de "restgroep" duidelijk een beeld naar voren dat van een 
zekere gestrengheid getuigt. Illustrerend voor deze gevallen zijn een aantal 
principiële arresten van het Duitse en Oostenrijkse hoogste gerechtshof, 
waarbij enerzijds duidelijk afstand werd genomen van het in het spoorweg
recht en in Duitsland vigerende overmachtsbegrip, maar anderzijds de ver
voerders niettemin aansprakelijk bleven 175 . Deze lijn is voortgezet ten aanzien 
van verkeersongelukken veroorzaakt door derden. Ook in dergelijke situaties 
kan een vervoerder zich in beginsel via art. 17 lid 2 van aansprakelijkheid 
trachten te bevrijden 176. 

Geldt de fout van een derde eveneens als bevrijdende omstandigheid wan
neer deze in samenwerking met een feit dat voor rekening van de vervoerder 
komt de schade heeft veroorzaakt? In de rechtspraak werd de vraag ontken
nend beantwoord177• Deze opvatting, welke de reikwijdte van art. 17 lid 2 in
perkt, vindt echter geen steun in art. 17 lid 5. Integendeel .  Hoewel de genoem
de bepaling niet bijster duidelijk is, is de strekking ervan dat er onderscheid 
gemaakt wordt tussen de vervoerder wèl en niet toerekenbare causaliteitsfac
toren. Niet valt in te zien waarom deze regel niet zou gelden wanneer de scha
de mede door een niet aan de vervoerder toe te rekenen factor is veroor
zaakt. 178. 

Verder werden door de vervoerder als disculperende omstandigheden, zij 
het meestal tevergeefs , aangevoerd weersomstandigheden 179, slechte we
gen 180, staking181 en de verkeerssituatie 182. 

175 . Zie de arresten genoemd in nt 165 hiervoor. 

176. BGH 28.2 . 1975 , VersR 1975, p. 610; EVR 1975, 516. In gelijke zin reeds OLG München, 
16. 1 . 1974, EVR 1974, 615. In het BGH-arrest (waarover reeds hiervoor § 2) wordt door het BGH 
nog uitdrukkelijker dan in 1966 van het nationaal recht afstand genomen. Vgl . ook Putzeys. nr 764 
e.v. 

177. Rb 's-Gravenhage 21 . 1 . 1974, S&S 1975, 22; bekrachtigd door Hof 's-Gravenhage 3 .6 . 1976, 
S&S 1977, 3 .  Kritisch hierover Korthals Altes/Wiarda, p .  142 en p.  178. Het Haagse arrest vond 
bijval door Dorrestein, nr 223 en Libouton 1982, p. 717, welk laatste overigens ook een kritisch 
geluid laat horen. Onduidelijk Putzeys, nr 764 e.v.  Korthals Altes/Wiard:: motiveren hun stand
punt ten aanzien van het vraagstuk van de "overriding obligations" in het zeevervoer mede met 
een beroep op art. 17 lid 5 CMR. Met onzekere afloop: Rb Amsterdam 20.4.1977, S&S 1978, 68; 
Super Ct. Zagreb, 23. 12. 1963, Filipovié, p. 63. In deze laatste twee beslissingen werd civielrechte
lijke aansprakelijkheid losgekoppeld van de strafrechtelijke. Verstrengeling van deze naar hun 
aard verschillende aansprakelijkheden heeft in het bijzonder in het luchtvervoer onder het Ver
drag van Warschau tot problemen aanleiding gegeven, zie G. Miller, Liability in air law, Deven
ter, 1977, p. 137. 

178. Duidelijker dan art. 17 lid 5 CMR doet art. 20 lid 1 WOW deze strekking uitkomen. Voor de 
hier bestreden opvatting is een uitdrukkelijke wettelijke bepaling noodzakelijk,  vgl. art. 69 lid 3 
wow. 

179. Rb Amsterdam 9.2. 1977, S&S 1978, 67 (oponthoud St. Gotthard-pas) ; Rb Amsterdam 
1 1 . 3 . 1964, NJ 1965 , 69 (slagregens) ; Hofvan Beroep Brussel 25.5 . 1972, TPR 1979, p. 1 17 alsmede 
Rb Kh Kortrijk 25.2. 1972, Rev Unif 1973, p. 438 (onweer) . In al deze gevallen werd de vervoer
der aansprakelijk gehouden. Vgl. ook Putzeys, nrs 749, 750. 
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§ 5.3. Gebreken van het voertuig (art. 1 7  lid 3) . 

Het is van belang de onderhavige bepaling in zijn historische kontekst te lezen. 
Zoals hiervoor in § 4 bleek is deze bepaling een reactie op een zowel enge als 
ruime interpretatie van de algemene overmachtsformule van art. 17 lid 2, zoals 
destijds van Duitse respectievelijk Nederlandse zijde werd voorgestaan. De 
bepaling heeft dan ook wel via systematische interpretatie dienst gedaan om 
de nadere inhoud van art. 17 lid 2 vast te stellen 183 .  Qua inhoud staat de bepa
ling dichter bij de Duitse dan bij de Nederlandse opvatting omtrent het begrip 
overmacht 184•185. 

De omstandigheid dat de wegvervoerder, anders dan zijn collega's in de 
overige takken van transport , absoluut aansprakelijk is voor de (verborgen) 
gebreken van het door hem gebezigde voertuig verklaart wellicht de vele po
gingen dit strenge regime te doorbreken. In verschillende richtingen heeft hij 
deze pogingen ondernomen. 

Een eerste vluchtweg signaleerden we bij de behandeling van art. 17 lid 2 ten 
aanzien van de categorie brand186. 

Daarnaast probeerde de vervoerder veelvuldig via art. 18 lid 4, welke bepa
ling in zekere zin als een species van art. 17 lid 3 kan worden beschouwd, aan 
zijn aansprakelijkheid te ontkomen. Of deze poging positief gehonoreerd 
wordt zal hierna bij de categorie , ,aard van de goederen" (§ 5 .4 .4) aan de orde 
worden gesteld 187. 

180. Rb Rotterdam 19.6. 1970, S&S 1973, 75 ( vervoer naar Oslo); Rb Amsterdam 25.6 .1975, S&S 
1976, 49 (vervoer naar Rusland); CA Nîmes 5 . 1 1 . 1980 BT 1980, p. 600 (vervoer naar Rusland) ; 
OLG Hamburg 29.5 . 1980, VersR 1980, p. 950, waarover H. Bisschaf in VersR 1981 ,  p. 539 (ver
voer naar Rusland). 
In geen der gevallen bleek de vervoerder in staat het bevrijdend bewijs te leveren. 
Zie voor de samenhang met deze categorie nader ad § 5.4 .2. (onverpakte goederen) . 

181 . Cass. 9 . 10 . 1974, BT 1974, p. 491 ;  CA Paris 22.4. 1980, p. 435. 
Tijdens de slot-onderhandelingen van de totstandkoming van het Verdrag is van Engelse zijde 
getracht staking als overmachtsgrond in te voeren, TRANS/WP 9/35 , 6 juni 1956 , p. 14 .  
Voor een blokkade aan een grensovergang, vgl. Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 12, in 
fine. 

182. Vredegerecht Antwerpen 26. 10. 1971 , EVR 1972, p. 1058 (tevergeefs). Rb 's-Gravenhage 
24.3 . 1978, S&S 1978, 30 (bewijsopdracht) . Zie ook nt 176 hiervoor, alsmede Putzeys, nr. 743. 

183. R. Züchner, VersR 1969, p. 682 e.v. 

184. Vgl . Nickel-Lanz, nr 127, nr 131.  

185. A. van Oven heeft, na de onjuistheid van de door de Nederlandse delegatie voorgestane 
opvatting omtrent het begrip overmacht te hebben bestreden, de bevordering van de onderhavige 
bepaling tot algemene regel van vervoer bepleit, zonder de uitzonderingen die krachtens art. 6-1-
8.3a mogelijk zullen zijn (Schadee-bundel, Deventer 1980, p .  139). Zie ook wetsontwerp 17 477 
(Invoeringswetboek 8, titels 1 en 2) , VV, p. 2 alsmede MvA, p. 3. De wetgever heeft in boek 8 
NBW evenwel gekozen voor een van art. 811  lid 3 WvK afwijkend standpunt ten aanzien van 
onderhavige materie, vgl. art. 8 .10.2.7. Art. 20 lid 2 WOW incorporeert daarentegen het CMR
stelsel, met uitbreiding tot alle materieel waarvan de vervoerder zich bedient. Vgl. over de relatie 
tussen vervoer- en algemeen verbintenissenrecht op dit punt verder H. K. Köster, AA 1969, 
p .  439/440 en G.  J .  Scholten in diens annotaties onder HR 13. 12.1968, NJ 1969, 174 en HR 
7.5 . 1976, NJ 1977, 63. 

186. § 5 .2 .3 .3;  vgl. nog Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR Anm. 6;  Nickel-Lanz, nr 132. 
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Een derde weg leidt via een restrictieve interpretatie van de onderhavige 
bepaling: eventuele ongeschiktheid van het voertuig met het oog op het con
creet overeengekomen vervoer dient niet onder vigeur van art. 17 lid 3 te wor
den gebracht. Is men daarentegen de mening toegedaan dat tevens onder de 
reikwijdte van de onderhavige bepaling moet worden gerekend de situatie dat 
het voertuig voor het betreffende overeengekomen vervoer ongeschikt blijkt 
te zijn dan betekent dit een belangrijke verzwaring van de vervoerdersaan
sprakelijkheid. Een meer stringente opvatting van art. 17 lid 3 houdt in dat de 
vervoerder in beginsel wel beroep op andere schade-veroorzakende omstan
digheden kan doen 188. Overigens bedenke men dat, bij gebrek aan bewijsrech
telijke regeling op dit punt, dat op de vervoerder de bewijslast rust onder om
standigheden aan te tonen dat de schadeveroorzakende omstandigheden niet 
aan een gebrek van het voertuig kunnen worden toegeschreven 189. 

Extensieve interpretatie wordt voorgestaan door Loewe190, Ponet191 , Put
zeys 192 en Clarke 193 ; een restrictieve uitleg geven Rodière 194 en Libouton 195. 
In de rechtspraak valt een vaste lijn niet te ontdekken 196. 

Uit het historisch onderzoek (§ 4 hiervoor) is gebleken dat, voorzover wij 
althans konden nagaan, de enige reden van het opstellen van art. 17 lid 3 was 
een ongewenste interpretatie van art. 17 lid 2 bij voorbaat te bestrijden. Het is 
dan ook loutere speculatie wanneer Rodière en Libouton de inhoud van de 
onderhavige bepaling welke in de CIM ontbreekt via een a-contrario-redene
ring aan de hand van de CIM-rechtspraak inzake gebreken van het voertuig 
vaststellen. Nog minder overtuigend is de mening van Clarke, die veronder
stelt dat de bepaling analoog aan het zeerechtelijk begrip "(un)seaworthi
ness" mag worden uitgelegd197. 

187. § 5.4.4.  

188. Als zodanig komen de categorieën opdracht of schuld van de rechthebbende (art. 17 lid 2), 
waarover hiervoor § 5 .2. 1 ,  alsmede de omstandigheden genoemd in art. 17 lid 4 sub a en b ,  waar
over hierna § 5 .4 . 1  en 2, in aanmerking. 

189. Helm, Frachtrecht, Par. 17 CMR, Anm. 6; anders Heuer, p. 59. 

190. Nr 157. 

191. P. 220. 

192. Nr 770 bis. 

193. Nr 79. 

194. BT 1974, p .  280. 

195. JdT 1974, p .  5 12,  ondanks zijn eerdere op p. 5 1 1  gedane bijval aan een beslissing van CA 
Colmar dat kennelijk een tegenovergestelde opvatting voorstaat. 

196. Een ruime uitleg treft men aan in de volgende uitspraken: 
Rb Rotterdam 25.5 . 1973, S&S 1977, 67; CA Amiens 24. 1 1 . 1974, BT 1975, p. 23 ; CA Paris 
22.2. 1980, BT 1980, p. 239; CA Aix-en-Provence 10. 1 1 . 1976, BT 1977, p. 248; Tr Comm Toulou
se 25.6. 1980, BT, p. 518 .  
Dit  hoeft niet altijd te betekenen dat de vervoerder volledig aansprakelijk is .  In de beslissing van 
Aix-en-Provence werd de vervoerder voor 1/4 aansprakelijk gehouden. 
Tot een meer beperkte uitleg kwamen CA Colmar 1 1 . 1 . 1972, BT 1972, p. 90; CA Venezia 
3 1 . 10 . 1974, EVR 1975, p. 242; CA Paris 10. 12. 1971 ,  BT 1972, p. 35. 
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Het komt ons voor dat er geen steekhoudende argumenten voor een ruime
re uitleg aan te voeren zijn dan de natuurlijke betekenis van het begrip gebrek. 
Hierbij sluiten we aan bij het standpunt dat we ten aanzien van het begrip 
eigen gebrek der goederen hiervoor hebben verdedigd198. Of er al dan niet 
sprake is van een (verborgen) gebrek dient derhalve onafhankelijk van het 
overeengekomen vervoer te worden vastgesteld . Uit deze keus vloeit voort dat 
de vraag of, gelet op de omstandigheden van het geval, er sprake is van een 
met het oog op het concrete overeengekomen vervoer ongeschikt voertuig en 
of de vervoerder voor die ongeschiktheid aansprakelijk is, niet door art. 17 lid 
3 noch door enig ander artikel van het Verdrag wordt beheerst. De vraag dient 
te worden beslist aan de hand van hetgeen partijen daaromtrent zijn overeen
gekomen. Voorzover het genoemde euvel blijkt te moeten worden toege
schreven aan de schuld of opdracht van de rechthebbende als bedoeld in art. 17 
lid 2, kan de vervoerder ter zijner bevrijding op genoemde omstandigheden 
een beroep doen 199. Of de vervoerder zich uiteindelijk ,  in het geval er sprake 
blijkt te zijn van een voor het betreffende vervoer ongeschikt voertuig, van 
zijn aansprakelijkheid zal weten te bevrijden hangt immers af van de zojuist 
genoemde voorwaarden door contract of gebruik gesteld200. Een vast patroon 
is in de rechtspraak-analyse dan ook niet te verwachten, hetgeen wellicht te 
wijten valt aan het veelal ongeregeld laten van de keuze van het voertuig. De 
oplossing van het vraagstuk zal al naar gelang de omstandigheden afhangen 
van de redelijke zorg welke de vervoerder met het oog op het voorgenomen 
vervoer jegens het door hem gebruikte voertuig aan heeft te wenden enerzijds 
en het betrachten van een redelijke informatie- en controleplicht bij de recht
hebbende anderzijds201 . Een beoordeling van de op dit punt relevante recht
spraak dient dan ook in dit licht plaats te hebben202. 

Wat de eigenlijke "materiële" gebreken betreft blijken deze doorgaans be-

197. Nr 79. 

198. § 5 .2 .2 .  

199. Nickei-Lanz, nr 140, schijnt er van uit te gaan dat een ongeschikt voertuig als regel kan wor
den teruggevoerd op een foutieve keus van de afzender. In zijn algemeenheid kan dit niet worden 
gesteld, zoals uit de rechtspraak blijkt. 

200. In het tankvervoer leidt het gebruik van ongeschikte voertuigen veelal tot contaminatiescha
de: de vervoerde stoffen vermengen zich (wegens onvoldoende reiniging) met restanten van eer
der vervoerde goederen. Vgl. Rb Rotterdam 25 .5 . 1973 en 20.2. 1976, S&S 1977, 67; Rb Arnhem 
15 . 1 . 1978, S&S 1982, p .  75; Rb Utrecht 1 .9 . 1982, S&S 1983 , 40. Eveneens kan zich geur-of kleur
schade voordoen. Het zou te ver voeren in dit bestek hierop breder in te gaan. In 1983 zijn te 
onzent tot stand gekomen de Algemene Tankvervoercondities voor het vervoer van bulkgoederen 
per tank over de weg, gedeponeerd bij verschillende rechtbanken. Kernbepalingen van deze voor
waarden worden gevormd door een aantal controleverplichtingen ten aanzien van de laadgereed
heid van het voertuig. 

201 . Te onzent betekent dit dat plicht van de vervoerder wordt beoordeeld aan de hand van de 
criteria van art. 6 . 1 .8.3a NBW. Vgl. Korthals Altes/Wiarda, p. 79/80. Voor wat betreft de ver
plichtingen van de afzender, vgl. Nanassy, p. 552; Dorrestein, nr 71 e.v. 

202. In dergelijke gevallen kan de vervoerder er ter bevrijding van zijn aansprakelijkheid op wij
zen dat de afzender het bestellen van een bepaald voertuig achterwege gelaten heeft : CA Venezia 
3 1 . 10. 1974, EVR 1975, p. 242; CA Aix-en-Provence 10. 1 1 . 1976, BT 1977, p. 248; LG Offenburg 
21 . 1 . 1969 VersR 1969, p. 560 nt J. Willenberg; dan wel dat de afzender een voertuig heeft aan-

-> 
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trekking te hebben op de reminstallatie203 ,  banden204, huif205 en andere onder
delen van het voertuig206. Voorzover het gebrek echter betrekking heeft op 
een voertuig dat is ingericht om de goederen te onttrekken aan de invloed van 
hitte , koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht wordt het on
derhavige vraagstuk niet door art. 17 lid 3, maar door art. 17 lid 4d jo .  art. 18 
lid 4 beheerst. Zoals hierna in § 5 .4 .4 zal blijken is deze afbakening niet altijd 
duidelijk onderkend. 

§ 5.4. Bijzondere ontheffingsgronden (art. 17 lid 4) . 

De in art. 17 lid 4 opgesomde omstandigheden welke als bijzondere gevaren 
worden aangeduid zijn voor de vervoerder de ontheffingsgronden bij uit
stek207. Immers, wanneer één of meer door art. 17 lid 4 opgesomde omstandig
heden zich voordoen is de vervoerder, onder voorwaarden hiervoor in § 3 ge
noemd, ontslagen van het leveren van het doorgaans netelige causaliteitsbe
wijs .  Het op grote schaal aanvaarden van deze voor de vervoerder aldus be
vrijdende omstandigheden betekent een belangrijke relativering van de 
krachtens art. 17 lid 1 op hem rustende aansprakelijkheid. Alvorens de ver
schillende omstandigheden de revue te laten passeren zij er op gewezen dat 
een beroep op verschillende gronden tegelijk niet uitgesloten is208. Evenmin 

vaard met een zichtbaar defect (Rb. Dordrecht 22. 12.1971 ,  S&S 1972, 50; CA Paris 26.5. 1982, BT 
1982, p.  503, waarin de vervoerder voor 70% aansprakelijk bleef) of dat anderszins ongeschikt 
blijkt te zijn (OLG Hamm 19.2. 1973, VersR 1974, p. 28, EVR 1974, p. 753). Vgl. verder nog 
Libouton 1982, p. 716;  Putzeys, nr 770 ter. 
Veelal zal de vervoerder echter blijkens de navolgende rechtspraak aansprakelijk blijven: 
Hof van Beroep Brussel 15.4. 1971 ,  vermeld door Libouton 1974, p. 5 1 1 ;  Rb Rotterdam 
27.4. 1971 ,  S&S 1971 ,  73; NJ 1972, 482; CA Colmar 1 1 . 1 . 1972, BT 1972, p. 90; CA Paris 
10.12 . 1971 ,  BT 1972, p. 35; Tr Comm Toulouse 25.6 .1980, BT 1980, p. 518;  CA Paris 22.2. 1980, 
BT 1980, p. 239; CA Paris 2.3. 1981 ,  BT 1981,  p. 166 ;  CA Paris 2. 12. 1981 ,  BT 1982, p .  73 ; Rb 
Rotterdam 20.2 . 1976, S&S 1977, 67; Super Ct. Zagreb 24.2. 1962, Hague-Zagreb Essays, p. 63; 
OLG Frankfurt am Main 25. 10 .1978, VersR 1978, p. 535. 

203. OLG Düsseldorf 18. 1 1 . 1971 ,  VersR 1973, p .  177; Rb Kh Antwerpen 24.3 . 1976, TPR 1979, 
p .  117 .  

204. Rb Amsterdam 15.12. 1971 ,  S&S 1972, 92 .  Verder de rechtspraak genoemd in § 5 .2.3.3.  

205. Bindend advies 21 .4. 1970, S&S 1971 ,  19;  Hof Arnhem 6.12. 1978, S&S 1979, 1 14;  Rb Kh 
Brussel 4.2. 1972, EVR 1972, p .  573; OLG Frankfurt am Main 25 . 10. 1978, VersR 1978, p. 535 ; 
Q.B.  22. 1 1 . 1979, 1980 (2) Lloyd's Rep. 279 (Walek & Co v. Chapman and Bali). Voor een geval 
van poreuze zeilen,  vgl. Rb Rotterdam 3.6 .1983 , S&S 1983, 1 1 1 .  

206. Super Ct. App. Zagreb 23. 1 . 1963, Hague-Zagreb Essays, p .  62. 

207. De uitdrukking bijzondere gevaren kan misleidend zijn. Er is in beginsel juist niets bijzon
ders aan de hier genoemde gevaren; integendeel, het zijn vanuit het feitelijk vervoer geredeneerd, 
naar de ervaring leert, juist normale risico's. Vgl. Heuer, p. 79. 

208. Combinatie art. 17 lid 4 a/17 lid 4 b/17 lid 4 c/17 lid 4 d: OLG Frankfurt am Main 25. 10 . 1978. 
VersR 1978, p. 535. 
Combinatie art. 17 lid 4 a/17 lid 4 b/17 lid 4 c: Rb Rotterdam 3.6. 1983, S&S 1983, 1 1 1 .  
Combinatie art. 1 7  lid 4 a/17 lid 4 b/17 lid 4 d :  L G  Offenburg 21 . 1 . 1969, VersR 1969, p .  560. 
Combinatie art. 17 lid 4 b/17 lid 4 c: Rb Amsterdam 14. 1 . 1970, S&S 1972, 77; Rb Amsterdam 
28. 11 . 1973, S&S 1974, 78; Rb Amsterdam 4.2. 1976, S&S 1976, 71 ; Rb 's-Gravenhage 17.10.1966, 
Asser Kaartenbak 5150;  Rb Kh Antwerpen 28.3.1966, EVR 1966, p. 712; Rb Kh Brussel 
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sluit een beroep op één of meerdere omstandigheden een, zij het secundair, 
beroep op de algemene ontheffingsgronden uit209 . 

Tenslotte zij men er op bedacht dat, anders dan de algemene ontheffings
gronden, onderhavige omstandigheden slechts gelden ten aanzien van bescha
diging en verlies en niet in het geval van vertraging210. 

§ 5.4. 1 .  Gebruik van open voertuigen (art. 17 lid 4a) . 

Voorts kan men zich afvragen wat onder een open en niet met een dekzeil 
afgedekt voertuig moet worden verstaan. Een aantal schrijvers hebben er op 
gewezen dat ook wanneer een dak is aangebracht maar de zij- en achterkant 
van het voertuig nog open zijn, er sprake is van een open voertuig213 . 

Aan de mogelijkheid de onderhavige ontheffingsgrond in te roepen met het 
oog op het voor de vervoerder gunstige causaliteitsvermoeden is een drietal 
cumulatieve voorwaarden verbonden. 
1 .  In de eerste plaats moet het gebruik van een dergelijk voertuig uitdrukke
lijk zijn overeengekomen.  Het achterwege laten van een dergelijke overeen
komst sluit een beroep op deze omstandigheid dus uit214. De bepaling laat ove
rigens het vraagstuk of het gebezigde voertuig voor het desbetreffende trans
port al dan niet geschikt was onverlet (vgl. hiervoor § 5 .3) . 
2. Als tweede voorwaarde voor een beroep op onderhavige disculpatiegrond 
geldt dat hetgeen hierover uitdrukkelijk is overeengekomen in de vrachtbrief 
is vermeld215. Het achterwege laten van deze uit het spoorwegvervoer afkom
stige formaliteit heeft de vervoerders een aantal malen een succesvol beroep 

12.4. 1972, TPR 1979, p. 1 16 ;  CA Grenoble 3.4. 1980, BT 1980, p. 301 .  
Combinatie art. 17 lid 4 b/17 lid 4 d:  Hof 's-Hertogenbosch 5 . 1 .  1979, SA&S 1980, 22; Tr Comm 
Verviers 27.9 . 1976, JCB 1977, p.  534. 
Combinatie art . 17 lid 4 b/17 lid 4 dl? lid 4 d: Rb Rotterdam 21 .3 . 1980, S&S 1981 ,  29. 
Combinatie art. 17 lid 4 c/17 lid 4d: Rb 's-Hertogenbosch 26.5 . 1976, S&S 1978, 9 ;  Rb Arnhem 
26.9. 1978 en 1 1 . 1 . 1979, S&S 1980, 45 ; LG Bremen 14.5 . 1970, vermeld door Heuer, p .  210; OLG 
Hamm 19.2. 1973, VersR 1974, p.  28. 
In OLG München 27.6. 1979, VersR 1980, p. 241 werd een beroep op art. 17 lid 4 c uitgesloten 
geacht door het beroep op art. 17 lid 4 d.  

209. Rb Dordrecht 22. 12.1971 ,  S&S 1972, 50;  Rb Rotterdam 21 .3 . 1980, S&S 1981 ,  p .  29;  OLG 
Schlesswig 30.8. 1978, VersR 1979, p .  141 . 

210. Anders art. 21 WOW. In deze wet is, anders dan onder de CMR, vertragingsschade regelend 
recht. Vgl. nog VV, p. 2; MvA, p. 3 .  

21 1 .  Nanassy, p .  541/542, resp. p .  574/575 .  

212 .  Loewe, nr  171 ;  Heuer, p. 92 ;  Nickel-Lanz, nr  137; anders Dorrestein, nr  211 .  

213 .  Heuer, p .  9 1 ;  Nickel-Lanz, nr  136; Boudewijnse, p .  184; Putzeys, nr  777. 
Art. 21 WOW bedient zich van de term: onoverdekt voertuig. Deze vertaling, gebaseerd op Ro
dière 1974, p. 291 ,  lijkt een beperking van art. 17 lid 4 a CMR mee te brengen. 

214. Vgl. OLG Hamburg 22.9. 1 983, VersR 1984, p. 235; Rb 's-Hertogenbosch 7 .5 . 1982, S&S 
1984, 9 1 .  

2 15 .  Tevergeefs trachtte de  Nederlandse afgevaardigde in de  laatste fase der onderhandelingen 
over het Verdrag deze voorwaarde te doen schrappen; TRANS/168, TRANS/WP 9/35 6 juni 1956, 
p. 14. 

171 



op onderhavige grond in de weg gestaan216. 
3. Een derde voorwaarde is gelegen in de beperking welke in art. 18 lid 3 
wordt genoemd: het verlies (van beschadiging wordt niet gerept) mag niet on
gewoon groot zijn .  Deze beperking moet in verband gebracht worden met de 
hiervoor reeds gememoreerde en de onder het spoorwegvervoer bestreden 
vraag of diefstal ook binnen het bereik van deze bepaling valt217• De afzender 
is belast met het bewijs van het ongewoon groot tekort of verlies218. Deze der
de voorwaarde betekent een relativering van de bevoorrechte bewijspositie 
van de vervoerder219. 

Gelet op bovengenoemde aan het gebruik van onderhavige categorie ver
bonden voorwaarden zal het niet verbazen dat van deze ontheffingsgrond in de 
praktijk geen intensief gebruik is gemaakt220. In de gevallen waarin de ver
voerders hun geluk in onderhavige categorie beproefden troffen zij genoemde 
voorwaarden telkens als onneembare hindernissen op hun weg aan221 . 

§ 5 .4.2. Ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking (art. 17  lid 4b) . 

Evenals het gebrek of de aard van de goederen als ontheffingsgronden in aan
merking komen is dat ook het geval met de verpakking ervan. Hierboven werd 
reeds gewezen op de samenhang tussen deze en de door art. 17 lid 4d geregelde 
categorie222. De vraag wanneer men van gebrekkigheid van de verpakking kan 
spreken, hangt af van enerzijds de aard van de goederen en anderzijds het 
overeengekomen vervoer. Nadere inhoudsbepaling van onderhavige onthef
fingsgronden kan dan ook slechts in relatie tot de concrete omstandigheden 
plaats hebben en is derhalve een feitelijke aangelegenheid223• 224• 

216. OLG Düsseldorf 8 .5 . 1969, EVR 1970, p. 446; Rb Kh Brussel 4.2. 1972, EVR 1972, p. 573; 
OLG Frankfurt am Main 25 . 10 . 1978, VersR 1978, p .  535; Tr Comm Toulouse 25 .6. 1980, BT 
1980, p .  518.  

217. Een voorstel in de CIM alsnog een bepaling toe te voegen waarin diefstal uitdrukkelijk uitge
sloten wordt werd verworpen, waarvoor de onderhavige bepaling in de plaats werd gesteld. Vgl. 
Nanassy, p .  574. 

218. LG Offenburg 21 . 1 . 1969, VersR 1969, p. 560; EVR 1971 ,  p .  283. Zulks overigens pas wan
neer de vervoerder heeft weten aan te tonen dat het tekort "an sich" door het gebruik van een 
open voertuig heeft kunnen plaats vinden; vgl. Nanassy, p. 575. 

219. Vgl. Nickel-Lanz, nr 137. 

22C Los hiervan kan gesteld worden dat de bepaling met het verdwijnen van het zeil uit de tijd is 
ger. akt, vgl. Dorrestein, nr 21 1 .  Vgl. echter Rb Rotterdam 3.6 .1983 , S&S 1983, 1 1 1 .  

221 . Zie de uitspraken in n t  214, n t  216. 

222. § 5.4. 

223. In de volgende gevallen werd door de vervoerder tevergeefs een beroep op art. 17 lid 4b 
gedaan: 
Hof 's-Hertogenbosch 21 .  12 .1965 , S&S 1966, 24; Rb Dordrecht 18.5. 1966, S&S 1966, 89; Rb Dor
drecht 22. 12.1971 ,  S&S 1972, 50; Rb Amsterdam 28. 1 1 . 1973, S&S 1974, 78; Rb Maastricht 
21 .2 . 1974, 18 .12 . 1975, S&S 1976, 88; Rb Amsterdam 4.2. 1976, S&S 1976, 71 ;  Rb Almelo 
9 .6 . 1976, S&S 1978, 8; Rb Roermond 4. 1 1 . 1976, EVR 1977, p. 432; Rb Rotterdam 17.6. 1977, 
S&S 1980, 44 bekrachtigd door Hof 's-Gravenhage 15.6. 1979, S&S 1980, 44; Hof 's-Hertogen
bosch 5 . 1 . 1979, S&S 1980, 22; Rb Rotterdam 30. 1 . 1981 ,  S&S 1981 ,  98; Ktg Nijmegen 16. 1 . 1981 ,  

--> 
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In beginsel dient men uit te gaan van de situatie die zich normaliter pleegt 
voor te doen tijdens het transport225 • Zo dient men bijvoorbeeld in ogen
schouw te nemen naar welke plaats van bestemming wordt vervoerd 226• Welke 
partij voor de (juiste) verpakking dient te zorgen maakt deel uit van de over
eenkomst tussen partijen en wordt niet door het Verdrag geregeld227 • Als regel 
zal het verzend- en vervoergereed maken van goederen geschieden door de 
afzender228• In het kader van speciaal vervoer kan dit andersom liggen; te den
ken valt onder meer aan het vervoer van kleding, auto's229 , vlees etc. Bij ge
brek aan wettelijke voorschriften en onderlinge afspraken is men aangewezen 

S&S 1983, 41 ;  Rb Roermond 4 .10 .1973, EVR 1974, p. 201 achtte de vervoerder bevrijd. 
Met onzekere afloop: Rb. 's-Gravenhage 17.10.1966, Asser kaartenbak 5150. In het buitenland 
gaat het de vervoerder ogenschijnlijk beter af: 
Rb Kh Verviers 27.9 . 1976, JCB 1977, p. 524; Tr Comm Castres 5.2. 1979, BT 1979, p. 242; CA 
Paris 23.6 .1975, BT 1975, p. 360; CA Lyon 7.5. 1981 ,  BT 1981 ,  p. 410; Tr. Civ. et Pen. Milano, 
22.3 . 1973, EVR 1974, p. 490; LG Hamburg 22. 1 . 1969, vermeld door Heuer, p. 215 ;  OLG 
Hamm 4. 1 1 . 1971 ,  EVR 1974, p .  499; Rb Kh Antwerpen 16. 1 . 1974, EVR 1975, p .  98; Rb Kh Gent 
27.9 . 1977 en Hof Antwerpen 29. 1 1 . 1978, vermeld door Ponet, p .  248, alsmede de verder door 
Ponet, p. 252 genoemde ongepubliceerde rechtspraak . 
Het beroep op art. 17 lid 4b werd afgewezen in de volgende beslissingen: 
Rb Kh Antwerpen 28.3. 1966, EVR 1966, p. 712; OLG Hamburg 29.5 . 1980, VersR 1980, p. 950; 
Q .B .  10 .10 .1979, (1981) 1 Lloyd's Rep. 192 (Tetroc v. Cross-con); BGH 20. 10. 1983, VersR 1984, 
p.  262; CA Versailles 29.2. 1984, BT 1984, p.  249. 

224. Uit de redactie van art. 9 lid 2d AVC (1950) kon worden afgeleid dat onverpakte goederen 
altijd als ontheffingsgrond hadden te gelden. Dit leidde tot verschillende disputen en dientenge
volge tot rechtsonzekerheid; vgl. hierover Korthals Altes/Wiarda, p. 126 en de daar vermelde 
literatuur. De wijziging die in 1972 werd aangebracht bleek weliswaar geen stijlbloempje,  maar 
had wel het beoogde effect. Vandaar dat zij ook - in enigszins aan de CMR aangepaste versie - is 
opgenomen in de WOW (art. 23). Vgl. hierover schrijver dezes, WPNR (1977) 5403. Naar aanlei
ding van een vraag in het VV, p. 3, waarom de AVC-regeling de voorkeur genoot boven overna
me van art. 17 lid 4b CMR vermeldt de MvA, p. 4, ondermeer het volgende: "De formulering van 
art. 23 is inderdaad niet eenvoudig; zij is in schier eindeloze onderhandelingen met de Stichting 
Vervoeradres tot stand gekomen en opvallend is dat door haar invoering in 1972 een abrupt einde 
is gekomen aan de overvloedige jurisprudentie en literatuur op dit stuk". 
De bepaling onderscheidt grofweg tussen enerzijds ten onrechte onverpakte of onvoldoende ver
pakte goederen en anderzijds overige onverpakte goederen. Voor de eerstgenoemde categorie 
gaat de vervoerder sneller vrijuit dan voor de tweede. Daargelaten dat een vaststaand criterium 
tussen beide categorieën ontbreekt, is het duidelijk dat de wettelijke regeling gunstiger voor de 
vervoerder is dan art. 17 lid 4b CMR. In gelijke zin Dorrestein/Neervoort, p .  123. 

225. CA Poitiers 31 .3 . 1 971 ,  BT 1971 ,  p. 168: "qu'un emballage même solide et en bois, n'aurait 
aucunement préservé Ie matériel en raison de l'extrême violence du choc". Vgl. ook Clarke, nr 88: 
"Packing is defective if it does not enable the particular goods to withstand the dangers of normal 
transit of the kind contemplated by the particular contract". 

226. Vervoer naar Rusland, het Midden of Verre Oosten eist wellicht andere verpakking dan 
vervoer op uitsluitend het Westeuropese wegennet; vgl. Rb Amsterdam 25 .6 .1975, S&S 1976, 49, 
vervolgd in 1 .6 . 1977, S&S 1978, 74; CA Paris, 12.7. 1978, BT 1979, p .  159. Voor een geval van 
zeevervoer, vgl. HR 15 .5 . 1981 , NJ 1981 , 641 nt CJHB. 

227. Deze regel komt overeen met het hiervoor in § 5 .4 . 1  terzake van de ongeschiktheid van het 
voertuig ingenomen standpunt. 

228. Vgl. Dorrestein, nr 10 e .v . ,  alsmede diens bindend advies d.d. 3 .8 .1976, S&S 1977, 89. Vgl. 
NJW 1968, p . . 1023. 

229. Vgl. OLG Düsseldorf 8 .5 .1969, EVR 1970, p. 446. 
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op het gebruik in de betreffende handelsbranche, en daarnaast op de redelijk
heid die door de concrete situatie van de partijen over en weer wordt gevor
derd230. Men hoede er voor de vervoerder in dit opzicht te zware verplichtin
gen op te leggen. In het algemeen kan hem slechts in het geval de gebreken van 
de verpakking zichtbaar zijn, een beroep op onderhavige bepaling worden 
ontzegd231 . Dit stemt overeen met art. 10 van het Verdrag232. Tegen deze ach
tergrond dient eveneens te worden bepaald op welke wijze de verpakking233 
heeft plaats gehad, alsmede de kwaliteit ervan234. 

Anders dan in de voorgaande categorie (art. 17 lid 4a) menen we dat diefstal 
door onderhavige ontheffingsgrond niet wordt bestreken. Kan onder de CIM 
hierover verschil van mening bestaan 235, op grond van de tekst van art. 17 lid 
4b is voor twijfel geen plaats236. 

Tenslotte dient nog op een aspect van bewijsrechtelijke aard te worden gewe
zen, hetgeen ons leidt naar artt. 8 en 9 CMR, in welke bepalingen naast de 
uiterlijke staat van de goederen over hun verpakking wordt gesproken237• Ge
noemde artikelen schrijven voor hoe de vervoerder zijn bewijsrechtelijke po
sitie in dit opzicht kan versterken door het maken van een voorbehoud. Een 
dergelijk voorbehoud kan aantonen dat het bewuste gebrek niet gedurende 
het transport is ontstaan238. Laat de vervoerder in voorkomende gevallen een 
voorbehoud achterwege dan wordt zijn bewijsrechtelijke positie wel bijzonder 
hachelijk239. 

230. Vgl. Rb Kh Antwerpen 13. 10. 1972, EVR 1973, p .  330. Heuer, p .  97, wijst er op dat een 
gebruik in een bepaalde branche niet altijd een deugdelijk criterium hoeft te zijn. 

231. Tr. gr. inst. Metz 7 .9 . 1982, BT 1983, p.  346. Wegens onvoldoende controle bleef de vervoer
der voor 40% aansprakelijk in CA Aix-en-Provence 9 .12 . 1980, BT 1981 ,  p. 143,  terwijl het CA 
Paris 19 .9 . 1979, BT 1979, p. 481 de vervoerder volledig aansprakelijk stelde wegens onvoldoende 
controle, waarover kritisch Rodière, BT 1979, p.· 473. Vgl. Clarke, nr 90. 

232. CA Lyon 7. 10. 1976, BT 1977, p. 84. Vgl. Putzèys, nr 787, en Clarke, nr 89. Zie nog Bindend 
advies d.d. 30.3 . 1981 ,  S&S 1981 ,  120. 

233. Rb Amsterdam 14. 1 . 1970, S&S 1972, 77 (tevergeefs beroep op slechte constructie van kist
jes). In gelijke zin Rb Amsterdam 4.2. 1976, S&S 1976, 71 .  

234. Onvoldoende kwaliteit regardeert de vervoerder niet; Rb Kh Antwerpen 13. 10. 1972, EVR 
1973, p. 330; CA Paris 23.6 . 1975, BT 1975, p. 360; CA Grenoble 3 .4 .1980, BT 1980, p. 301 ; Su
per Ct. Zagreb 2.9 . 1967 en 6.3 . 1968 Hague-Zagreb Essays, p. 63. 

235. Nanassy, p. 545. 

236. Vgl. Nickel-Lanz, nr 142. 

237. Over deze bepalingen, vgl. § 6.3 hierna. 

238. Kammergericht 13 .3 . 1980, VersR 1980, p. 948; CA Toulouse 17.2. 1971 ,  BT 1971 ,  p. 353. 

239. Dit moest de vervoerder ervaren in de volgende beslissingen: Rb Kh Antwerpen 21 . 10. 1975, 
EVR 1976, p.  271 ; Tr Comm Charlerloi 26.6 .1977, EVR 1977, p .  776; CA Agen 19 .3 . 1980, BT 
1980, p.  502; CA Paris 21 . 1 . 1981 , BT 1981 ,  p. 221 ;  CA Toulouse 22. 1 . 1976, BT 1976, p. 72; CA 
Paris 19 .3 . 1979, BT 1979, p. 481 ; Tr Comm Mantauban 19. 1 . 1973, BT 1973, p. 170. 
Volgens L .  Brunat BT 1973, p .  162 , alsmede BT 1976, p. 73 rest de vervoerder in een dergelijk 
geval slechts een beroep op de algemene ontheffingsgronden. 

174 



Uit het bovenstaande blijkt dat de moeilijkheden waartoe een beroep op on
derhavige categorie leidt voornamelijk worden veroorzaakt door het ontbre
ken van partij-afspraken alsmede door factoren van bewijsrechtelijke aard. 

§ 5. 4.3. Behandeling, lading enz. door de afzender (art. 17 /id 4c) . 

Art. 17 lid 4c valt de twijfelachtige eer te beurt niet slechts de meest beproefde 
maar wellicht ook de meest omstreden ontheffingsbepaling te zijn.  De bepa
ling heeft zowel betrekking op schade die zich voordoet op het tijdstip van 
behandeling, lading of lossing van de goederen, als op schade die zich in de 
loop van het feitelijk transport manifesteert240. 

Analyse van rechtspraak ten aanzien van de onderhavige ontheffingsgrond 
levert een Babylonische spraakverwarring op241 • Toepassing van deze bepa
ling heeft resultaten opgeleverd die veelal in verschillende, zelfs ook in tegen
overgestelde richting wijzen242. Wat is de oorzaak van deze ongewenste situa
tie? Een belangrijke oorzaak is gelegen in de toepassing van nationaal recht243. 
Daarnaast speelt een historisch aspect een rol. De bepaling is met een aantal 
afwijkingen uit de CIM overgenomen. Men heeft er zich nauwelijks of geen 
rekenschap van gegeven tot welke gevolgen zulks zou kunnen leiden. Tenslot
te heeft men, ten nadele van de vervoerder, in de bepaling vaak meer gelezen 
dan wat er staat. Door genoemde oorzaken wordt art. 17 lid 4c in de praktijk 
als het ware omhuld door een complex van vragen, hetgeen effectieve toepas
sing ervan in de weg staat. Teneinde meer duidelijkheid te krijgen ten aanzien 
van het wel en wee van art. 17 lid 4c ligt een afzonderlijke behandeling van de 
onderling verweven en met elkaar samenhangende vragen voor de hand 244• 

De volgorde van de behandeling van een aantal deelvragen is als volgt: 
1 .  Is voor beroep op de onderhavige bepaling noodzakelijk dat de genoem

de handelingen ondeskundig, gebrekkig zijn geweest? (§ 5 .4 .3 .1) .  
2. Wordt een verplichting tot de door art. 17 lid 4c genoemde handelingen 

door het Verdrag geregeld? (§ 5 .4 .3 .2) .  
3 .  Speelt bij het beroep op de  onderhavige bepaling de  vraag wie (wettelijk 

of contractueel) tot de in art. 17 lid 4c genoemde handelingen verplicht is een 
rol? (§ 5 .4 .3 .3) .  

4 .  Heeft de vervoerder, daargelaten de beantwoording van de hierboven 

240. Vgl. Clarke, nr 91 .  De opmerking van Heuer, p. 99, dat onderhavige grond minder belang
rijk is omdat de genoemde handelingen buiten de aansprakelijkheidsperiade van de vervoerder 
liggen, acht ik dan ook minder juist. 

241 .  Libouton stelde enigszins eufemistisch vast: "a certain amount of confusion exists on this 
point" (EVR 1973, p. 42). 

242. Loewe, nr 160; R. Wijffels, EVR 1976, p .  208 e.v. 

243. Loewe, nr 160. 

244. De bestaande situatie kan een bedreiging voor autonome verdragsinterpretatie vormen. De 
geconstateerde rechtsverscheidenheid (quot iudices, tot sententiae) kan rechters kopschuw ma
ken voor deze methode van rechtvinding, vgl. bijvoorbeeld C.A.16. 1 1 . 1976, (1977) (1)Lloyd's 
Rep. p. 350/351 (Ulster Swift v. Tauton Meat) ; H.L. 25.7 .1977, (1978), (1)Lloyd's Rep. p. 123, 
125, 133 (Buchanan v. Babco): "Our courts are therefore thrown back on their own resources" 
(128) . In gelijke zin: W. E. Haak, WPNR (1977) 5402, p. 525; anders schrijver dezes, WPNR 
(1977) 5403, p. 531 ,  nt 71 ,  alsmede Adv.-Gen. Franx, NJ 1980, 574. 
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gestelde vragen, de plicht de belading en stuwing te controleren alvorens het 
vervoer aan te vangen? (§ 5.4.3 .4) .  

§ 5.4.3.1 .  Gebrekkigheid vereist? 

Anders dan de in art. 17 lid 4b genoemde ontheffingsgrond duidt art. 17 lid 4c 
niet aan waarom de opgesomde handelingen vanwege de afzender gevaar op
leveren. Dit is voor vele rechters wellicht reden (geweest) de onderhavige be
paling te lezen alsof er stond: gebrekkige behandeling, lading etc. 245 • Dit 
standpunt is onjuist en preludeert op de krachtens art. 18 lid 2 gevorderde be
wijsopdracht inzake het causaliteitsbewijs .  Historisch onderzoek leert dat de
ze bepaling slechts tot uitdrukking tracht te brengen dat iedere partij aanspra
kelijk is voor zijn eigen inbreng246• De opstellers van de CMR hebben de over
eenkomstige CIM-bepàling niet onverkort overgenomen247• Het door de CIM 
gemaakte onderscheid tussen belading door de afzender en/ of lossen door de 
geadresseerde en gebrekkige belading door de afzender ziet in feite enerzijds 
op schade welke zich ten tijde van de inlading en/of het lossen ,  anderzijds op 
schade welke zich gedurende het traject manifesteert . De eerste categorie is , 
gelet op de periode waarvoor de vervoerder aansprakelijk is, de jure overbo
dig, maar is opgenomen in verband met de bewijsrechtelijke positie van de 
vervoerder248• Voor de tweede categorie zal het immers veelal moeilijk zijn 
achteraf te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door ondeskundige belading 
door de afzender en niet door onzorgvuldig rijden door de vervoerder249• Het 
onderscheid heeft inhoudelijk nauwelijks zin aangezien de eerstgenoemde ca
tegorie de tweede absorbeert250• Uit dien hoofde ligt het dan ook in de rede dat 
de opstellers van de CMR zich hebben beperkt tot overname van de eerste 
categorie en deze overigens op zowel schade ten tijde van inlading en/of los
sing alsmede op schade tijdens het transport toepasselijk achten. Omdat uit de 
CIM niet is overgenomen dat de lading en/ of het lossen door de afzender-ge
adresseerde moet zijn verricht krachtens de toepasselijke reglementen (het
geen niet past bij de aard van het wegvervoer) dan wel krachtens overeen
komst tussen partijen, rest voor de CMR als criterium het blote feit van behan-

245. Ook Heuer, p. 99 verschrijft zich. 

246. Dorrestein nr 213, zonder zich uit te spreken over de vraag wie tot deze inbreng ook (juri
disch) verplicht is; Nickei-Lanz, nr 143 ; Nanassy, p. 547 e.v. 

247. Art. 27 lid 3c CIM luidt: 
- opérations de chargement par l 'expéditeur ou de déchargement par Ie destinaire en vertu des 
dispositions applicables ou d'accords condus avec l'expéditeur et mentionnés dans Ia Iettre de 
voiture, ou d'accords condus avec Ie destinaire; 
- chargement dans un wagon qui présente un vice apparent pour l 'expéditeur ou chargement 
défectueux, lorsque ce chargement a été effecttie par l'expéditeur en vertu des dispositions appli
cables ou d'accords condus avec I'expéditeur et mentionnés dans la Iettre de voiture. 

248. Nanassy, p. 551 ;  p. 553. 

249. Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 21 . 12. 1965, S&S 1966, 25; Cass. 5 .7 . 1977, BT 1977, p .  402; 
OGH (Oostenrijk) 21 .3. 1977, Rev Unif 1978, II, p .  292. 
In deze gevallen werd de schade gelijkelijk over beide partijen verdeeld. 

250. Boudewijnse, p. 192 resp. p. 198 rept van het onderscheid met geen woord. 
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deling, lading, stuwing of lossing van de goederen door de afzender, geadres
seerde alsmede degene die voor hun rekening handelt. 

De gedachte dat deze conclusie zou leiden tot resultaten waardoor de aan
sprakelijkheid van de vervoerder te zeer zou worden uitgehold, gaat voorbij 
aan het hiervoor genoemde bewijsrechtel�jke voorschrift van art. 18 lid 2. Wil 
de vervoerder profiteren van onderhavige ontheffingsgrond, dan dient hij aan 
de hand van de feitelijke situatie aan te tonen dat de schade een gevolg heeft 
kunnen zijn van een der in art. 17 lid 4c genoemde handelingen, hetgeen de 
facto - zoals hieronder zal blijken - vaak zal resulteren in een poging het 
gebrek in een van die handelingen te bewijzen. De opvatting dat de vervoerder 
evenwel niet verplicht is te bewijzen dat genoemde handelingen gebrekkig wa
ren, wordt gehuldigd door de Hoge Raad door een arrest dat zulk een bewijs
opdracht inhield te vernietigen251 .  Door middel van systematische, grammati
cale en verdragsvergelijkende interpretatie bracht de Hoge Raad de onderha
vige bepaling tot de juiste proportie terug: 

"Dit brengt mee, dat de vervoerder, die zich op het bepaalde in art. 17 lid 4, aanhef en onder c,  
CMR beroept, kan volstaan met, in geval van betwisting, te bewijzen dat de behandeling, lading, 
stuwing of lossing der goederen is geschied door een of meer der onder c genoemden, en dat, gelet 
op de omstandigheden van het geval, het verlies of de beschadiging daarvan het gevolg heeft kun
nen zijn"252. 

Terecht wees het college er ten overvloede op dat met deze beslissing niet in 
strijd is de omstandigheid dat de vervoerder (zelf) had gesteld dat de belading 
door de afzender verkeerd was. Dit laatste komt herhaaldelijk voor, maar 
dient dan in het kader van art. 18 lid 2 en niet als element van art. 17 lid 4c te 
worden geplaatst. 

Het gevolg van deze opvatting is dat ondeskundigheid aan de zijde van de 
afzender niet persé behoeft te worden bewezen, al zal dat in de praktijk er toch 
vaak, al dan niet met zoveel woorden, op neerkomen253 . In een groot aantal 

251 .  HR 18.5 . 1979, S&S 1979, 73; NJ 1980, 574. De Hoge Raad vernietigde het arrest van het Hof 
's-Gravenhage waarin onder meer was beslist "Nu verkeerde belading of stuwing niet bewezen is 
behoeft het verdere gedeelte van het probandurn - het causale verband tussen belading en schade 
- niet te worden onderzocht" . Zodoende kwam het Hof aan een bewijsopdracht ingevolge art. 1 8  
lid 2 niet meer toe. Tot eenzelfde extensieve interpretatie van art. 17 lid 4c  kwamen rechters in  de 
beslissingen genoemd door Adv.-Gen. Franx in zijn conclusie voorafgaand aan genoemd arrest 
van de HR, aan wiens eerste categorie, waarin het gebrek als vereiste niet wordt gesteld, is toe te 
voegen: 
Rb Dordrecht 22. 12. 1971 , S&S 1972, 50, vernietigd door Hof 's-Gravenhage 19. 12 .1973, S&S 
1974, 7 1 ;  NJ 1974, 41 1 ;  CA Paris 8 .6 .1967, vermeld door R. Wijffels, EVR 1976, p. 219; CA Paris 
25. 1 . 1982, BT 1982, p. 123; Tr. gr. inst. Strasbourg 9 . 1 1 . 1966, EVR 1968, p. 975; OLG Düssel
dorf 18. 1 1 . 1971 ,  VersR 1973, p. 178 met beroep op R. Züchner, VersR 1967, p. 1023 en VersR 
1968, p. 723. 

252. HR, vorige nt. 

253 . Vgl. het door Hof Amsterdam 13. 1 1 . 1980, S&S 1981 ,  49 gewezen vervolgarrest: 
"Bij onderdeel ( . . .  ) heeft Nedu geen belang meer, omdat - gelet op hetgeen is overwogen en 
beslist in voormeld arrest van de HR - niet van belang is of door getuigen is bewezen, dat de ten 
praeesse bedoelde goederenschade het gevolg heeft kunnen zijn van een verkeerde belading of 
stuwing door de afzender, maar of is aangetoond, dat, gelet op de omstandigheden van het geval, 
de beschadiging van de goederen het gevolg heeft kunnen zijn van het aan lading of stuwing ( . . .  ) 
eigen gevaar, te weten het gevaar, dat de lading of stuwing verkeerd kan zijn geweest. Dit laatste is 
inderdaad aangetoond, nu in dit geval sprake is enerzijds van een lading, bestaande uit kisten en 
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gevallen deed de vervoerder met succes een beroep op onderhavige onthef
fingsgrond254. Er bestaat overigens onvoldoende reden dit succes te laten 
overgaan in een ongebreideld optimisme255. Een domper op aanvankelijk suc
ces wordt voorts veroorzaakt door de in § S .4 .3 .4  te behandelen kwestie inza
ke de vermeende controleplicht door de vervoerder. 

Vermeldenswaard is het geval dat leidde tot een uitspraak van het BGH, 
waarin werd gesteld dat het door de vervoerder afstand doen van zijn recht 
zich op onderhavige ontheffingsgrond te beroepen in strijd met art. 41 CMR 
is256. 

Concluderend kan worden gesteld dat art. 17 lid 4c het element "gebrek" niet 
bevat257. In de praktijk zal de vervoerder er evenwel vaak niet aan ontkomen, 
teneinde van art. 17 lid 4c te profiteren, via art. 18 lid 2 zoveel materiaal aan te 

kratten met auto-onderdelen van onderling zeer verschillend gewicht, zodat de wijze waarop deze 
lading wordt geladen invloed kan hebben op de stabiliteit van de betrokken trailer, en anderzijds 
van het omslaan van de beladen trailer kort na het vertrek van de laadplaats in een bocht van 270° 
die hellend verloopt, waarij meer dan ooit de stabiliteit van de trailer van belang is". 
Dergelijke overwegingen zeggen met andere (lees: veel) woorden dat er verkeerd geladen is. 
Vgl. ook de door Adv .-Gen. Franx in de tweede categorie (gebrek als vereist criterium) genoemde 
rechtspraak in diens meergenoemde conclusie, waaraan toe te voegen: Rb Amsterdam 28.5 . 1977, 
S&S 1976, 16; Rb Kh Antwerpen 16. 1 . 1974, EVR, p.  98. CA Paris 23.2. 1982, BT 1982, p .  550. 
Het door Franx genoemde arrest 4 .9 .1973, S&S 1974, 16  werd overigens vernietigd in een vervol
garrest d.d. 13 .3 .1974, S&S 1974, 77. In dit (zeldzame) geval slaagde de ladingbelanghebbende in 
het tegenbewijs. 

254. Behalve de reeds genoemde beslissingen onder meer: 
Rb Kh Antwerpen 6 .9 . 1974, EVR 1975, p. 253; Rb Kh Namen 22.7. 1965, EVR 1966, p. 133; Rb 
Kh Brussel 19 . 12. 1968, EVR 1969, p. 953; Rb Kh Luik 3 . 10. 1969, Asser Kaartenbak 7906; Rb Kh 
Brussel 12.4. 1972, TPR 1979, p. 1 16 ;  Tr. gr. inst. Albertville 4.3. 1975, BT 1975, p. 217; CA Paris 
24.6. 1976, BT 1976, p. 378; CA Lyon 5 .2 .1982, BT 1982, p. 154; OLG München 17. 1 1 . 1968, 
EVR 1971 ,  p .  1 15 ;  OLG Hamburg 14 .12 .1978, VersR 1980, p .  584; OLG Stuttgart 16. 1 . 1980, 
VersR 1980, p .  979. 

255. Het beroep van de vervoerders op art. 17 lid 4c werd afgewezen in onder meer de volgende 
beslissingen: Hofvan Beroep Brussel 28.6. 1965, EVR 1969, p. 925; Rb Kh Antwerpen 28.3 . 1966, 
EVR 1966, p .  712; Rb Kh Luik 23 .2. 1976, JCB 1977, p. 441 ;  Rb Kh Luik 20. 1 . 1971 ,  EVR 1971 , 
p. 541 ; Cass. 17.6. 1969, EVR 1970, p. 57; CA Paris 29.4. 1972, BT 1972, p. 194; CA Nîmes 
5 . 1 1 . 1 980, BT 1980, p. 600; CA Amiens 6 .5 . 1981 ,  BT 1982, p. 271 (ondanks 15% overbelading) ; 
CA Besançon 15 . 12 . 1982, BT 1983, p. 96; Interessant is hierbij vergelijking tussen enerzijds Rb 
Kh Antwerpen 30.4. 1965, EVR 1966, p. 314 die een vervoerder aan aansprakelijkheid, ondanks 
strafveroordeling, ontheven achtte en anderzijds Super Ct. Zagreb 24. 10. 1965, Hague/Zagreb Es
says, p. 63 , dat ondanks strafrechtelijke vrijspraak een vervoerder niet ontslagen achtte van zijn 
aansprakelijkheid. 

256. Hierdoor ontsnapte de vervoerde alsnog aan de strop die de afzender hem om de hals had 
gelegd. De vervoerder had op straffe van verlies van clientèle (het risico van) een te hoog beladen 
transport aanvaard. Deze risico-aanvaarding, neergelegd in de vrachtbrief, achtte het BGH d.d. 
27. 10. 1978, VersR 1979, p .  417 in strijd met art. 41 .  Met een variant op een bekend gezegde kan 
hierworden gesteld: wie een voertuig van een ander te hoog laadt, wordt er zelf onder bedolven . . .  

257. Als de HR, voornoemd, vgl. nog: Rb Rotterdam 21 .3 . 1980, S&S 1981 , 29; Rb K h  Antwer
pen 26.5 . 1971 , EVR 1971 ,  p. 547; Tr Comm Toulouse 19 .4 .1978, BT 1978, p. 612 met instemming 
Brunat, BT 1980, p. 391 ;  CA Lyon 5 .2. 1982, BT 1982, p. 154. 

258. Vgl. Heuer, p .  1 10/1 1 1  en de daar genoemde rechtspraak; Rodière, p. 292; Nickel-Lanz, nr 
145. 
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dragen dat men de facto de kwalificatie "gebrekkige" behandeling, enz. op 
zijn minst benadert2ss. 

§ 5 .4.3.2. Op wie rust de plicht tot de in art. 17lid 4c genoemde handelingen? 

Zien we thans onder ogen de vraag of uit art. 17 lid 4c hetzij uit enige andere 
bepaling der CMR kan worden afgeleid welke partij tot de door onderhavige 
bepaling genoemde handelingen verplicht is. Deze vraag geldt tevens als voor
vraag voor het hierna sub § 5 .4 .3 .3  te behandelen vraagstuk. Er bestaat grote 
mate van overeenstemming over het antwoord op bovengestelde vraag: het 
Verdrag laat deze verplichting ongeregeld259. Partijen hebben derhalve de 
vrijheid daarover regelingen te treffen.  Terecht heeft Loewe gesteld dat het 
door het Verdrag ongeregeld laten van bovengenoemde plicht niet meebrengt 
dat deswege nationale regelingen terzake van toepassing zouden zijn260. Bij 
gebrek aan afspraken tussen partijen, hetgeen veelvuldig het geval is, is men 
op verschillende (hulp )bronnen aangewezen, hetgeen tot onzekerheid kan lei
den . Als zodanig komen daarvoor in aanmerking: wet261 , condities262 en de 
aard van de overeenkomst263 . Het ongeregeld laten van de hier bedoelde 
plichten kan wellicht worden verklaard door de omstandigheid dat partijen 
betreffende handelingen vaak samen verrichten264. Zo is wel geoordeeld dat 
afzenders naast een laadplicht soms ook een stuwplicht hebben, maar de ver
voerder kan daarbij instructies geven265 . Deze instructies zijn vaak gebaseerd 

259. Precht/Endrigkeit, p. 92; Muth-Glöckner, Art. 17, Anm. 23; Heuer, p. 61 ,  p. 66; Rodière, 
p. 230; Loewe, nr 161 ;  Dorrestein, nr 215; Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 14; Putzeys, nr 
793. 
Uit de rechtspraak doen we een greep: OLG München 27. 1 1 . 1968. EVR 1971 ,  p .  1 15 ;  Hof Am
sterdam 27. 1 1 . 1973, S&S 1974, 64 (met uitvoerige motivering); Bindend advies 3 .8 .1976, S&S 
1977, 89; OGH (Oostenrijk) 21 .3 . 1977, Rev Unif 1978, 11,  p.  292. 
Volledige eensgezindheid bestaat in juridicis nooit: vgl. LG Berlin 12. 1 1 . 1970, VersR 1971 , 
p .  635. 

260. Loewe, nr 161 .  Anders de schrijver in Transportdienst 1972, p. 132. 

261 .  Vgl. § 17 KVO waarover Helm, Frachtrecht, p. 329 e.v. Over een vergelijking van de KVO
regeling met die der CMR, zie R. Züchner, VersR 1968, p. 723 e.v. In Nederland bestaat er geen 
wettelijke regeling op dit punt. 
Een poging van de Tweede Kamer ter gelegenheid van de totstandkoming van de WOW hierin 
wijziging te brengen, vond geen gehoor bij de Minister. Vgl. VV, nr 5, p. 4 alsmede MvA, nr 7 ,  
p .  6. Zie ook F. J .  Houwing NJB 1983, p .  218. 

262. In Frankrijk art. 4 Conditions Générales, vgl. Lamy, nr 34; L. Brunat, BT 1981, p .  298; 
S. Nossovitch, BT 1982, p .  102. 
In Duitsland § 6 AGNB, vgl. Helm, Frachtrecht, p. 539. In Nederland geven de AVC geen rege
ling terzake; vgl. Claringbould, p. 65. Zie voor de vraag naar de toepasselijkheid van algemene 
standaardvoorwaarden HR 20. 1 1 . 1981 , NJ 1982, p. 517, nt CJHB; AA 1982, p. 247 nt W. C. L .  
van der Grinten. 

263. Vgl. Dorrestein, nr 215.  Vgl. B. Wachter in diens annotatie onder HR 19.2 .1982, S&S 1982, 
57; NJ 1982, 402. 

264. Vgl. over deze joint-venture gedachte de annotatie van Wachter onder HR 19.2. 1982, S&S 
1982, 57; NJ 1982, 402. Vgl. ook Muth-Glöckner, Art. 17, Anm. 26. "Die in der CMR getroffen 
Regeling ist nicht ganz klar abgegrenzt. Sie kann bei Zusammenwirken von Absender oder Emp
fänger einerseits mit dem Frachtführer anderseits zu Schwierigkeiten führen". 
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op publiekrechtelijke voorschriften nopens de verkeersveiligheid266. Hierbij 
kunnen tevens de specifieke eigenschappen van goederen en/ of voertuig een 
rol spelen 267 .  Vooral het grensgebied tussen belading door de afzender en con
trole daarop door de vervoerder blijkt in de praktijk tot moeilijkheden aanlei
ding te geven. 

Het ontbreken van duidelijke criteria heeft ertoe geleid dat rechters, bij ge
brek aan duidelijke partij-afspraken ten aanzien van de noodzakelijke activi
teiten, de verplichting tot laden en stuwen op de vervoerder (al dan niet onder 
CMR) hebben gelegd268; de schrijvers over de CMR huldigen een andere op
vatting269 , evenals de Hoge Raad ten aanzien van een nationale vervoerover
eenkomst. Omdat de beslissing niet zo zeer betrekking had op een bepaalde 
regel van Nederlands vervoerrecht, maar veeleer een oordeel gaf over een si
tuatie, die zich eveneens onder de CMR kan voordoen, is deze uitspraak ook 
van betekenis voor vervoer onder de CMR. Het college besliste in een geval 
waarin de afzender vergoeding van schade, die was ontstaan tengevolge van 
gebrekkige stuwage , van de vervoerder vorderde , het volgende: 

"Omstandigheden als door het Hof veronderstellenderwijs aangenomen kunnen er immers aan in 
de weg staan dat de wederpartij van de vervoerder zich kan beroepen op fouten gemaakt bij de 
belading en stuwage waarvoor hij zelf heeft gezorgd. Dit zal zich met name voordoen, indien de 
vervoerder er op mocht vertrouwen dat de belading en de stuwage behoorlijk waren geschied, 
waartoe kan bijdragen dat de wederpartij reeds gedurende lange tijd gewoon was voor de belading 
en stuwage te zorgen. Daarnaast is ook denkbaar ( . . .  ) dat uit een zodanige gewoonte een stilzwij
gende afspraak ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de vervoerder kan worden afge
leid"270. 

265. Dit laatste hoeft overigens niet altijd tot aansprakelijkheid van de vervoerder te leiden: OLG 
Hamburg 14. 12. 1978, VersR 1980, p. 584. 

266. Voor een geval de vervoerder van uitzonderlijk transport onder politie-escorte de schade, 
welke ontstond bij het passeren van een viaduct, tevergeefs op de overheid trachtte te verhalen, 
vgl. HR 19. 1 1 . 1982, NJ 1984, 366 nt CJHB. 

267. Zie over feitelijke ontwikkelingen terzake, Dorrestein, nr 3 e.v.  en nrs 214-217. 

268. Bijvoorbeeld Hof 's-Gravenhage 14. 1 1 . 1980, S&S 1981 ,  42, (voor nationaal recht) .  Vaak 
gaat men althans impliciet uit van deze opvatting, vgl. bijvoorbeeld HR 19.2.1982, S&S 1982, 57; 
NJ 1982, 402. Voor de CMR: Rb Amsterdam, 19. 1 . 1978, S&S 1978, 101 ; Rb Roermond 2 . 1 . 1969, 
EVR 1969, p .  1005 ; Rb. Kh Charlerloi 25.7. 1975, Asser Kaartenbak 9401 ;  Rb Kh Charlerloi 
26.7 . 1977, EVR 1977, p. 776; Tr. gr.inst. Charlerloi 1 . 10.1968, Jur Unif 1969, p. 327; Hof van 
Beroep Gent 20. 1 1 . 1975, EVR 1976, p. 232; Rb Kh Antwerpen 7 .3 .1980, EVR 1981 ,  p. 466; CA 
Nîmes 5 . 1 1 . 1980, BT 1980, p. 600; CA Paris 16.5. 1969, EVR 1969, p. 896; Super Ct. App. Zagreb 
5.4. 1961 ,  Hague-Zagreb Essays, p. 60; Super Ct. Zagreb 2.9. 1967, Hague-Zagreb Essays, p. 60; 
Rb Kh Antwerpen 7 .3 . 1980, EVR 1981 ,  p. 466; 
Zie verder de rechtspraak genoemd door Ponet, p. 260/261 .  Ook heeft men wel getracht aan te 
haken bij EEG-voorschriften ,  vgl. Libouton 1974, p. 512; L. Brunat, BT 1972, p. 83. 

269. Libouton 1973, p. 42; Heuer, p. 62; Dorrestein, nr 3 e .v . ;  nr 215 ; Lamy nr 71 e .v . ;  alsmede 
OGH (Oostenrijk) 21 .3 . 1977, Rev Unif 1978, II, p. 297: "Wer zu verladen hat, wird nicht im 
CRM geregelt; Im Zweifel, wenn also nicht in der Vereinbarung festgelegt, ist die Verladung 
Sache des Verladers" . 

270. HR 18.6. 1982, S&S 1982, 85 ; NJ 1983, 384, nt BW. Hiermee werd het in nt 268 genoemde 
Haagse arrest vernietigd. Terecht merkt Wachter in zijn annotatie, sub 3, op dat dit arrest van de 
Hoge Raad, gewezen onder het oude WvK-recht, onder het WOW-recht zijn gelding blijft behou
den. In het hierna gewezen vervolgarrest Hof Amsterdam 26.4 .1984, S&S 1984, 1 13 werd beslist 
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Via tal van feitelijke hulpcriteria zoekt de rechter zijn weg271 . Zo tracht hij 
soms uit aantekeningen op de vrachtbrief een afspraak van partijen te destille
ren272. 

Deze onzekerheid was aanleiding voor de wijzigingsvoorstellen vanwege de 
IRU en ICC in 1967 over deze materie . Met het oog op de toepasselijkheid van 
art. 17 lid 4c stelde men voor art. 6 lid 1 CMR, waarin wordt bepaald wat in de 
vrachtbrief moet of kan worden opgenomen ,  uit te breiden met de volgende 
bepaling: 

Si Ie chargement ou Ie déchargement de la marchandise est effectué par Ie transporteur, mention 
de ce fait. 
Si l'arrimage n'est pas effectué par Ie transporteur, mention de ce fait273 . 

Concluderend kan worden gesteld dat een regeling over de plicht tot de in art. 
17 lid 4c genoemde handelingen door de CMR aan de partijen wordt overgela
ten. De onzekerheid op dit terrein wordt veroorzaakt doordat partijen zich 
van deze vrijheid onvoldoende bewust zijn,  althans deze onvoldoende benut
ten . Van de concrete omstandigheden van het geval, waaronder het soort ver
voer, de deskundigheid van partijen, de gewoonte en de redelijkheid, zal af
hangen op wie de plicht tot bedoelde handelingen rust . 

§ 5.4.3.3. Feitelijk of juridisch criterium? 

Vervolgens zien we de vraag onder ogen of een beroep op art. 17 lid 4c wordt 
beperkt tot de situatie , waarin degene die de in die bepaling genoemde hande
lingen verrichtte , dit deed krachtens overeenkomst. Of kan de vervoerder 
eveneens een beroep op art. 17 lid 4c doen wanneer degene, die de handelin
gen heeft verricht, daartoe niet de plicht had? 

Het laatste, ruimere standpunt wordt met feitelijk, het daarvoor genoemde 
met juridisch criterium aangeduid274• De onderscheiding heeft zich (nog) geen 

dat de vervoerder niet voor de belading verantwoordelijk was. Zie ook Hof Arnhem 27. 1 1 . 1973, 
S&S 1974, p .  64. 

271 .  Hof Arnhem 27. 1 1 . 1973, S&S 1974, 64: (geen) uitdrukkelijke overeenkomst over stuw
plicht, (geen) bijzondere ervaring bij de vervoerder, eigenschappen der goederen, eerdere rechts
verhoudingen tussen partijen. 
CA Nîmes 5 . 1 1 . 1980, BT 1980, p .  600: ervaring van één der partijen met vervoer op Rusland. 
BGH 22.4. 1977, EVR 1978, p. 279: Hoewel § 6.3 AGNB de vervoerder verantwoordelijk stelt 
voor bedrijfsveilige lading, moet, indien duidelijk blijkt dat afzender over méér kennis terzake 
bezit, deze laatste meewerken aan ladingsoperaties. 
Men belandt hier noodgedwongen het terrein van de , ,faktische Vertragsverhältnisse" , waarover 
Hofmann-Abas, p. 67, 68. 

272. Rb Kh Brussel 12.4. 1972, EVR 1972, p. 1046; Tr Comm Paris 3 . 1 1 . 1970, EVR 1971 ,  p. 264; 
CA Paris 21 .3. 1973, BT 1973, p. 244. In dit laatste arrest werd een conditie in het aan het vervoer 
ten grondslag liggende koopcontracht de vervoerder noodlottig; vgl. Libouton 1974, p. 512. 

273. W/TRANS/SCI/301/Add . 1 ,  14 november 1967, p .  4. 
Na ampele discussies,  waaruit bleek dat het voorstel van IRU/ICC vooral was ingegeven door een 
verkeerde uitleg van art. 17 lid 4c (de bepaling zou een vermoeden scheppen dat belading en het 
lossen voor verantwoordelijkheid van de vervoerder geschiedt) , werd het voorstel verworpen; W/ 
TRANS/SCI/438, 19 april 1972, p. 8. Het FIATA-Report bevat geen voorstel tot wijziging van 
art. 17 lid 4c. 
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plaats weten te verwerven in rechtspraak en doctrine. Een argument, dat voor 
het feitelijk criterium wordt aangevoerd, is dat de CMR zelf geen regels geeft 
op dit punt. Men dient derhalve slechts te Ietten of de handelingen zoals ge
noemd in art. 17 lid 4c zijn uitgevoerd door de daar genoemde personen, der
halve de afzender, de geadresseerde alsmede degenen die voor hun rekening 
handelden. Gezaghebbende schrijvers nemen dit standpunt in275. Ook in de 
rechtspraak wordt deze visie wel vertolkt276• Een minderheid der schrijvers 
huldigt een andere opvatting277 . 

Als argument voor het juridisch criterium kan worden gewezen op de regel 
dat elke partij heeft in te staan voor datgene waartoe hij zich jegens de weder
partij heeft verplicht. 

Ondanks de bezwaren welke aan het juridisch criterium verbonden zijn -
met name wegens de in de vorige paragraaf gesignaleerde onzekerheid - ach
ten wij laatstgenoemd argument overtuigender dan die waarop men het feite
Iijk criterium tracht te funderen. De rechtspraak levert van deze opvatting vele 
voorbeelden op278• Deze uitleg brengt mee dat de vervoerder in een geringer 
aantal gevallen een beroep op onderhavige ontheffingsgrond kan doen dan 
wanneer men het feitelijk criterium hanteert . Dit betekent overigens niet dat 
de vervoerder van dit beroep zou zijn verstoken indien hij (of zijn chauffeur) 
wordt ingeschakeld bij activiteiten, welke voor rekening van zijn wederpartij 
komen279. Een ruimere uitleg gebaseerd op het feitelijk criterium lijkt moei
lijk houdbaar in het geval waarin een regeling is getroffen, hetzij contractueel 

274. Libouton 1973, p. 44; Ponet, p. 255. 

275. Rodière , p. 292; Loewe , nr 161 ;  Züchner, VersR 1968, p. 729; W. Voigt, DVZ 1975, nr 84, 
p. 10; Nickel-Lanz, nr 144; Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 16; Putzeys, nr 794. 

276. Rb Arnhem 21 . 10. 1971 , S&S 1973, 16: dat deze bepaling slechts aldus kan worden verstaan, 
dat het inroepen van de daarbedoelde ontheffingsmogelijkheid door de vervoerder is toegelaten 
in alle gevallen, ( . . .  ) en het mitsdien - nu voor een dergelijk geval noch in de onderhavige bepa
ling noch elders in de CMR een uitzondering wordt gemaakt - geen verschil kan uitmaken of 
genoemde werkzaamheden eigenlijk ingevolge het vervoercontract door de vervoerder hadden 
moeten worden verricht ." 
In gelijke zin: Rb Breda 25 .3 . 1980, S&S 1981 ,  30; Hofvan Beroep Brussel 13. 1 . 1972, EVR 1972, 
p .  585; OLG Düsseldorf 13. 1 . 1972, VersR 1973, p .  178; Vgl. ook Ponet, p. 255/256. 

277. Precht/Endrigkeit, p. 92; Heuer, p. 100; Dorrestein, die stelt dat ieder heeft in te staan voor 
zijn eigen inbreng (nr 213). Hoewel ook Nickel-Lanz deze grondregel onderschrijft (nr 143), ver
hindert haar dit niet voor het feitelijk criterium te kiezen. 

278. Rb Dordrecht 22. 12.1971 ,  S&S 1972, 49; Rb Dordrecht 22. 12. 1971 ,  S&S 1972, 50; Hof Am
sterdam 27. 1 1 . 1973, S&S 1974, 64; Hof Amsterdam 9 . 1 1 . 1979, S&S 1980, 69; Rb Kh Antwerpen 
13. 1 . 1972, TPR 1979, p. 118 ;  Rb Kh Antwerpen 16. 1 . 1974, TPR 1979, p. 1 18;  CA Paris 
27.2. 1970, BT 1970, p. 1 1 ;  CA Paris 3 . 1 1 . 1970, BT 1971 p. 213; OGH (Oostenrijk) 25 .9 .1968, 
EVR 1973, p .  309. 
Dat het juridisch criterium uiteraard door feitelijke omstandigheden tot andere resultaten kan 
leiden, leren de beslissingen van OLG Düsseldorf 13. 1 . 1972, VersR 1973, p. 178 en OLG Köln, 
2.2. 1972, VersR 1972, p. 778, waaruit blijkt dat de vervoerders tijdens het transport in verband 
met bijlading wijzigingen in de oorspronkelijke belading hadden aangebracht . 

279. Vgl. Rb Dordrecht 21 . 12 . 1971 ,  S&S 1972, 49; Rb Kh Antwerpen 9.3. 1976, TPR 1979, 
p .  1 18;  LG Mönchengladbach 18. 12. 1969, VersR 1971 ,  p .  218; Hof Amsterdam 13. 1 1 . 1980, S&S 
1981 ,  49; In deze zin ook: Heuer, p. 100; Dorrestein, nr 213; Nickel-Lanz, nr 144; Putzeys, nr 799; 
Clarke, nr 92. Anders: Rb Kh Brussel 26. 10. 1972, EVR 1973, p .  516; OLG Düsseldorf 13 . 1 . 1972, 
VersR 1973, p .  178. 
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hetzij wettelijk .  De door ons voorgestane uitleg doet volledig recht aan de con
tractsvrijheid van partijen. Waar deze contractsvrijheid niet benut wordt - zie 
voorgaande sub-paragraaf - en de rechtstoepasser soms niet anders kan dan 
de "Norm des Faktische" te laten gelden, vervalt daarmee in gelijke mate de 
relevantie van de hier behandelde onderscheiding. Vanuit deze optiek valt de 
overweging van de Hoge Raad, geciteerd in de voorafgaande sub-paragraaf, 
waaruit zowel een feitelijk als een juridisch criterium kan worden afgeleid, te 
rechtvaardigen 280 . 

§ 5.4.3 .4. Controleplicht? 

Is de fase van behandeling, belading en stuwing gepasseerd dan rijst de vraag 
of de vervoerder alvorens het transport aan te vangen het resultaat van ge
noemde handelingen dient te verifiëren met het oog op het voorgenomen ver
voer. 

Daargelaten de grondslag van een dergelijke controleplicht is de sanctie in 
het merendeel der gevallen dat de vervoerder bij het niet of niet voldoende 
controleren van de (be )lading van de mogelijkheid zich op grond van art. 17 lid 
4c te disculperen uiteindelijk blijft verstoken. Met name in Frankrijk bestaat 
op dit punt een constante rechtspraak. Is een vervoerder het hiervoor bespro
ken terrein met tal van hindernissen tot nu toe veilig doorgekomen, dan haalt 
dergelijke rechtspraak alsnog een streep door het tot dusverre behaalde resul
taat. Het gevolg daarvan is dat de vervoerder alsnog geheel of grotendeels 
voor de schade aansprakelijk blijft. Het Cour de Cassation heeft in verschil
lende arresten blijk van deze opvatting gegeven, daarbij overwegende: 

"que cette disposition n'exonère pas !edit voiturier de l'obligation, qui lui incombe, de contróler 
l'arrimage executé par au trui, et de demeurer responsabie des avaries survenues lorsqu'il a procé
dé au transport malgré les vices apparents de eet arrimage"281 . 

Bedoelde verplichting werd met of zonder bijzondere motivering in verschil
lende uitspraken onderstreept282, soms evenwel ook uitdrukkelijk ontkend of 

280. Vgl.Wachter in diens annotatie, sub 3, onder genoemd arrest . 

281 .  Cass. 3 .5 . 1976, BT 1976, p. 317; EVR 1978, p. 106. De commentator in BT 1976, p. 313 
merkt terecht op dat "qui lui incombe" in elk geval niet uit de CMR kan worden afgeleid. 
In een kort daarna gewezen arrest d.d. 14.6. 1976, BT 1976, p. 342 herhaalde het college deze 
plicht; voorts kan uit het arrest worden opgemaakt dat deze plicht op interne verkeersveiligheids
voorschriften berust. 
In het eerstgenoemde arrest bleef de vervoerder aanspraketijk omdat het zichtbare fouten in de 
belading betrof. Aangezien het in het tweede arrest volgens de feitelijke rechter niet zichtbare 
fouten betrof, ging de vervoerder vrijuit. Vgl. ook Cass. 8 .6 .1971 ,  BT 1971 , p. 319;  Cass. 
5 .7 . 1977, BT 1977, p. 402; Cass. 23.2 . 1982, p. 285; EVR 1983, p. 19. 

282. CA Paris, 16.5. 1969, Jur. Unif. 1970 ,p .  127 ; Tr Comm Paris 29.2. 1972, BT 1972, p .  269 ; CA 
Colmar 7 . 1 1 . 1 973 , BT 1974, p. 144: "attendu que l'arrimage dépend des difficultés du parcours et 
également de la vitesse du véhicle que Ie transporteur est seul à même d'apprécier". 
Tr Comm Paris 3.4. 1974, BT 1974, p. 3 1 1 :  "bien que Ie texte de la CMR soit favorable au trans
porteur, i! incombe à celui-ei de vérifier la bonne exécution du chargement et l'arrimage" . Tot 
welke enormiteiten deze opvatting kan leiden blijkt uit een vonnis van Tr Comm Toulouse d.d. 
19.4. 1978. BT 1978, p .  291, waarin werd gesteld dat de controleplicht zich eveneens uitstrekt over 
onzichtbare gebreken in de belading. Vgl. hierover het vernietigende commentaar van L. Brunat 
onder de uitspraak in BT. Verder CA Lyon 30.3 . 1979, BT 1979, p. 423; CA Agen 29.6. 1981 ,  BT 

---> 
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wel erkend, maar zonder voor de vervoerder daaraan fatale gevolgen te ver
binden283. 

De schrijvers laveren behoedzaam tussen deze stromingen door, hetgeen er 
doorgaans op neer komt dat ze wel geporteerd zijn voor redelijke informatie
en waarschuwingsverplichtingen284. Hier hangt alles af van de concrète om
standigheden van de betreffende vervoerovereenkomst. Evenals bij de vraag 
naar de pliChttot belading, enz. waarmee onderhavig vraagstuk nauw verbon
den is, is het ondoenlijk op dit punt algemene regels te stellen285 . Zo bleef de 
vervoerder van een beroep op art . 17 lid 4c verstoken in een geval , waarin hij 
niets had ondernomen tegen uitstekende lading286 of tegen overbelading287 ;  
soms moest hij aanhoren dat hij het vervoer had moeten afzien; het onder om
standigheden toch verrichten van het vervoer werd hem als grove schuld aan
gemerkt288. Vaak betekent het achterwege laten van voldoende voorbehoud 
ten aanzien van de belading dat de vervoerder althans gedeeltelijk aansprake
lijk blijft289. Voorzover deze rechtspraak is gefundeerd op de artt. 8 en 9 CMR 
wordt hier voorbijgegaan aan het feit dat deze artikelen van bewijsrechtelijke 

1981 , p. 433; CA Paris 30.9 . 198 1 ,  BT 1981 ,  p. 514; CA Paris 22.6. 1982, BT 1982, p. 432; vgl. nog 
BT 1982, p. 131 ,  p. 142. Super Ct. App. Zagreb 5.4. 1961 ,  Hague-Zagreb Essays, p. 60; Super Ct. 
Zagreb 2.9 . 1967, Hague-Zagreb Essays, p. 60. (beiden beslissingen o.g.v. verkeersveiligheid) . 
OLG München 27.6 . 1979, VersR 1980, p. 241 ;  OGH (Oostenrijk) 25 .9. 1968, EVR 1973, p .  309 
(gelet op weersomstandigheden in de winter- en de ervaring van de vervoerder). 
Super Ct . Denemarken 2.3. 1979, EVR 1980, p. 208; Rev Unif 1980, p. 277. Vgl. ook Ponet, 
p. 270 e.v. 

283. CA Paris 3 . 1 1 . 1970, BT 1971 , p .  213; CA Lyon 19.3. 1975, BT 1975, p .  169 met instemming 
L. Brunat, p. 162; CA Paris 23. 12. 1975, BT 1976, p. 48; Tr Comm Paris 26.6. 1982, p. 142; OLG 
Saarbrücken 21 . 1 1 . 1974, VersR 1976, p. 276; OLG Düsseldorf27.3. 1980, VersR 1980, p. 286 (als 
reactie op situatie in Frankrijk) ; OLG Hamburg 14.12.1978 , VersR 1980, p. 584 (ondanks aanwij
zingen en goedkeuring ( !)  van de afzender, maar een vervoerder behoeft niet overal verstand van 
te hebben . . .  ); OLG Stuttgart 16. 1 . 1980, VersR 1980, p. 979; vgl. R. Wijffels, EVR 1976, p. 229. 

284. Nanassy, p. 552; Dorrestein, nrs 71 ,  80. Deze auteur onderscheidt in het vraagstuk de vol
gende rubrieken: controleren, waarschuwen, informeren. De scheidslijn tussen deze categorieën 
is overigens uiterst vaag. 
Nickel-Lanz, nr 39, nr 151 ;  Putzeys, nrs 808, 809; ook Clarke verwoordt zijn aarzelingen opvallend 
genuanceerd, nrs 93, 94. 

285. De kans op een verdeling van de aansprakelijkheid krachtens art. 17 lid 5 neemt in dergelijke 
situaties toe. OLG Saarbrücken 2 1 . 1 1 . 1974, VersR 1976, p. 276; Putzeys , nr 797. CA Paris 
27. 1 . 1979, BT 1980, p. 226. Vgl. verder nt 289. 

286. Hof van Beroep Brussel 12.3. 1969, Jur Unif 1970, p. 1 13 .  

287. Rb Kh Luik 3 . 10. 1969, Asser kaartenbak 7906; Tr Comm Paris 6 .4 .1979, BT 1979, p .  256; 
BGH 27. 10. 1978, VersR 1979, p. 427; Rb Kh Deurne 21 . 1 1 . 1972. TPR 1979, p. 119 .  

288. Rb Kh Dinant 3 1 . 10 .1972, TPR 1979, p. 1 16; Rb Kh Brussel 26. 10. 1972, EVR 1973, p .  516; 
Rb Kh Verviers 18 .5 . 1968, EVR 1968, p .  1241 ; Hofvan Beroep Luik 6 .5 .1970, EVR 1970, p .  716; 
CA Paris 27. 1 . 1970, BT 1970, p. 1 10;  CA Corbeil-Essence 18.5. 1969, EVR 1969, p. 988. Vgl. 
Putzeys, nr 809. 

289. Geen of onvoldoende voorbehoud ten aanzien van zichtbare slechte belading: Rb Kh Ver
viers 18.5 . 1968, EVR 1968, p. 1240, beroep verworpen in Hof van Beroep Luik 6.5 . 1970, EVR 
1970, p. 716; CA Lyon 21 . 10 . 1976, BT 1976, p. 534 (113 aansprakelijk); CA Lyon 21 . 10. 1976, BT 
1977, p. 1 10 e/2 aansprakelijk); CA Paris 31 .3 . 1977, BT 1977, p. 315 e13 aansprakelijk); CA 
Reims 13.7. 1977, BT 1977, p. 406 e13 aansprakelijk). 
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en niet van materieelrechtelijke aard zijn290 . Een overweging van het Cour 
d' Appel Nîmes illustreert hoe men op oneigenlijke wijze een dergelijke ver
plichting de CMR tracht binnen te loodsen. Nadat het college had gesteld dat 
de vervoerder (in beginsel) krachtens art. 18 lid 2 profiteerde van het vermoe
den dat de schade niet voor zijn rekening kwam, overwoog het vervolgens: 

"il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 8 de la CMR, qui fait l'obligation au 
transporteur de vérifier l'état de la marchandise et de son emballage, Ie transporteur, qui est un 
technicien en la matière, a l 'obligation de vérifier Ie chargement et, si la défectuosité du charge
ment était apparente au départ, sa responabilité reste engagée"291 • 

Voor de vervoerder is het voor wat betreft zijn aansprakelijkheid ingevolge de 
CMR overigens lood om oud ijzer of de rekening voor het onvoldoende con
troleren hem via art. 8 dan wel via publiekrechtelijke voorschriften wordt ge
presenteerd 292 . 

De redelijkheid gebiedt dat de vervoerder aan zijn waarschuwingsplicht vol
doet naar de mate die door de omstandigheden van het concrete geval worden 
bepaald. Toepassing van de in art. 17 lid 4c neergelegde ontheffingsgrond 
dient van misplaatste beperkingen - via extensivering van de controleplicht -
te worden gevrijwaard. 

§ 5.4.4. De aard van de goederen (art. 17 lid 4d) . 

Een in de praktijk veel voorkomende ontheffingsgrond wordt gevormd door 
de in art. 17 lid 4d genoemde categorie: de aard van de goederen wordt hier als 
gevaar gepresenteerd . Aangezien goederen doorgaans niet geproduceerd zijn 
met het oog op vervoer, zullen de meeste goederen, wanneer geen bijzondere 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen, onder de reikwijdte van onderhavi
ge bepaling vallen293 . Terecht merkt Loewe in dit verband dan ook op: 

"On peut se demander dans quelle mésure l'énumération du paragrap he 4 est une énumération de 
causes d'exonération du transporteur, et n'énonce pas seulement la base du renversement de la 
charge de la preuve prévu au paragraphe 2 de l'article 18"294. 

290. R. Züchner, DB 1971 , p. 517; W. Voigt , DVZ 1973, nr 38, p. 8; Nickel-Lanz, nr 39; alsme
de de beslissing genoemd in noot 292 hierna. Over artt . 8 en 9, vgl. § 6 hierna. 

291 . CA Nîmes 5 . 1 1 . 1980, BT 1980, p. 600; de vervoerder had zich namelijk gepresenteerd als 
een expert in het vervoer naar Rusland. Ook in het arrest van Cass. 17.4. 1980, BT 1980, p. 313 
wordt ten onrechte art. 8 als het ware met art. 17 lid 4c vervlochten. Vgl. Rodière, Sirey, nr 155. 
Voor een juiste, maar strenge toepassing van art . 8 in het geval van het achterwege laten van 
voorbehoud, vgl. CA Paris 5 .3 . 1980, BT 1980, p. 187, waarover positief L. Brunat p. 183 . 

292. Vgl. Tr Comm Paris 1 1 .6. 1980, BT 1980, p. 399. 
Deze instantie verwierp terecht de constructie via art. 8. Verder merkte deze instantie met een 
voor Franse begrippen opmerkelijke gratie ten gunste van de vervoerder op: "On ne peut, en 
effet, exiger d'un conducteur de camion qu'il soit un spécialiste en toute matière et que sa respon
sabilité se trouve engagée du fait des caractéristiques techniques pariculières de chaque nature de 
marchandise qu'il transporte" .  Hierover L.  Brunat, BT 1980, p .  390. Vgl. voor een gelijkluiden
de visie in Duitsland: R. Züchner, VersR 1967, p. 687. 

293. Engelse schrijvers bedienen zich graag van de uitdrukking "difficult tra veilers", D. Glass, 
EVR 1979, p. 709; Donald, p. 23 ; Clarke, nr 95 . 

294. Loewe, nr 165. 
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Tegen het in dit citaat gesignaleerde gevaar zijn in het Verdrag enige drempels 
ingebouwd. Een belangrijke drempel wordt opgeworpen door het gevorderde 
- weliswaar verlichte - bewijs ingevolge art. 18 1id 2: "gelet op de omstandig
heden van het geval" .  

In deze categorie geldt met recht: ius in causa positum295 . Verschillende 
schade-oorzaken worden in art. 17 lid 4d genoemd296. 

Een veel voorkomende categorie is het eigen bederf. Deze oorzaak kwam 
hierboven reeds ter sprake bij de behandeling van het eigen gebrek (§ 5 .2.2) . 
Eigen bederf heeft, anders dan eigen gebrek, betrekking op eigenschap die 
wezenlijk is voor een bepaalde zaak en in verband met het betreffende vervoer 
in negatieve zin naar voren treeds297. Terwijl eigen bederf met het oog op het 
vervoer een risicoverhogende factor is , hoeft eigen gebrek dat niet te zijn .  Het 
onderscheid tussen beide categorieën, waarvan we ons een voorstander heb
ben betoond, wordt evenwel bemoeilijkt wegens de omstandigheid dat eigen 
bederf vaak (mede) wordt veroorzaakt door een omstandigheid van buiten 
af298 . Men dient hierbij de normale omstandigheden waaronder een dergelijk 
transport plaats vindt als criterium te bezigen. Het blijkt niet altijd eenvoudig 
te zijn de schade hetzij aan het vervoer hetzij aan omstandigheden die met de 
aard van de goederen samenhangen toe te schrijven299. De opstellers hebben 
getracht deze grens aan te geven - en daarmee onderhavige ontheffingsgrond 
tot aanvaardbare proporties terug te dringen - door een aantal preventieve 
maatregelen te treffen. Deze liggen enerzijds in de hiervoor reeds ter sprake 
gekomen omstandigheden die ten nadele van de rechthebbende als bijzondere 
gevaren worden aangemerkt , zoals verpakking, behandeling, lading en stu
wing van de goederen, anderzijds in de omstandigheid dat - met het oog op de 
specifieke aard van de goederen - speciaal ingerichte voertuigen worden inge
schakeld. Genoemde preventieve maatregelen kan men derhalve eveneens als 
een drempel tegen overmatig beroep op art. 17 lid 4d beschouwen. 

De belangrijkste beperking van de toepasselijkheid van art. 17 lid 4d ligt onge-

295. Een enkel voorbeeld: bloemkool, Rb Roermond 24. 10. 1968, EVR 1969, p. 1012 vervolgd 
d.d.  18. 1 1 . 1 971 ,  EVR 1972, p. 416; marmer, LG Hagen 4. 1 1 . 1976, VersR 1977, p. 910; druiven
sap, OLG Stuttgart 24. 1 . 1967, NJW 1968, p. 1054, waarover goedkeurend R. Züchner VersR 
1969, p. 685; flessen, Super Ct. App. Zagreb 20.5 . 1975, Hague-Zagreb Essays, p. 63; machines, 
CA Angers 1 1 .6. 1977, BT 1977. p .  435; druiven, Rb 's-Gravenhage 25 .6. 1980, S&S 1984, 92. Vgl. 
Heuer, p. 103; Putzeys, nr 826; Clarke, nr 95 . 

296. Nadat de CMR in vergelijking met art. 27 lid 3e CIM de lijst met schade-oorzaken al had 
uitgebreid - vgl. ook Rodière p. 292 - voegt art. 21c WOW daaraan nog toe: ontvlamming, ont
ploffing en smelting. Gelet op het enuntiatieve karakter van de bepaling lijkt dit streven naar 
volledigheid enigszins overbodig. 

297. Vgl. bijvoorbeeld OLG Frankfurt 8.7. 1980, VersR 1981 ,  p. 85; Putzeys, nr 813. 

298. Vgl. Heuer, p .  103; R. Züchner, DB 1971 ,  p. 515 met beroep op BGH 10. 1 . 1968, VersR 
1968, p. 291 :  "Die natürliche Hesehaffenheit braucht allerdings nicht die einzige Ursache zu sein, 
sondern in der Regel ·werden mehrere Ursachen den inneren Verderb bewirken, doch muss die 
natürliche Hesehaffenheit durch einen von ihr selbst ausgehenden Abtrieb bei der Entschehung 
des Schades mitwirken". 

299. Bijvoorbeeld in het geval van normaal kwaliteitsverlies, vgl. OLG Celle 13. 1 . 1975, VersR 
1975, p. 250 (bonen) ;  Super Ct. Denemarken 5 .3 . 1971 ,  Jur Unif 1971 ,  p. 303 (kalkoenen). Voor 
wat betreft roest, vgl. Putzeys, nr 817. 
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twijfeld in art. 18 lid 4 opgesloten . Art. 18 lid 4 verkleint voor een in de prak
tijk belangrijke tak van vervoer het toepassingsgebied van art. 17 lid 4d: het 
vervoer dat wprdt bewerkstelligd door voertuigen ingericht om de goederen te 
onttrekken aan de invloed van hitte , koude, temperatuurverschillen of voch
tigheid van de lucht300. (We wijzen er hierbij nogmaals op dat het Verdrag 
buiten beschouwing heeft gelaten de vraag of het gebruiken van een dergelijk 
voertuig overeengekomen is301 . Deze kwestie dient niet met toepassing van 
art. 17 lid 4d jo . art. 18 lid 4 te worden beslist, maar is een zaak van uitleg van 
de inhoud van de betreffende overeenkomst302. )  Doet zich tijdens het koel
transport303 schade voor, dan dient de vervoerder te bewijzen dat die schade 
niet moet worden toegeschreven aan de keuze, onderhoud of gebruik van de 
speciale inrichting en evenmin aan het niet nakomen van de hem eventueel 
door de afzender gegeven instructies . Van het al of niet slagen in deze bewijs
opdracht hangt het af of hem alsnog een beroep op art. 17 lid 4d open staat304. 
Analyse van de rechtspraak toont aan dat deze beroepsmogelijkheid, anders 
dan de tekst van art. 18 lid 4 in fine zou doen vermoeden, zich niet snel voor
doet305 . Met name in het buitenland blijkt de drempel van art. 18 lid 4 voor de 
vervoerder vaak te hoog3°6. 

300. De CIM kent deze bepaling niet. 

301 . Anders art. 21 sub d, art. 22 lid 3 WOW in navolging van een voorstel van IRU en ICC, dat 
op de revisieconferentie in 1972 - met alle overige voorstellen - werd afgewezen: W/TRANS/ 
SCI/301 Add, 14 november 1967, p. 8 en W/TRANS/SCI/438, 19 april 1972, p. 10. 

302. Vgl. hiervoor § 5 .3  (gebrek van het voertuig), alsmede § 5.4.1 (het gebruik van open voer
tuigen) . 
Vgl. CA Aix-en-Provence 10. 1 1 . 1976, BT 1977, p. 248; Corte App. Venezia 3 1 . 10 . 1974, EVR 
1975, p. 242; Super Ct. Zagreb 18 .12 .1970, Hague-Zagreb Essays, p. 63. 
Zie voor de vraag of een wegvervoerder, in navolging van de zeevervoerder, de plicht heeft een 
voertuig in te zetten dat "roadworthy" is, Clarke nr 30. Van verschillende factoren hangt af welke 
eisen men in dit opzicht aan de vervoerder kan stellen. Vgl. ook Nickel-Lanz, nr 140. 

303. Inrichtingen waarmee juist een vrij hoge temperatuur en vochtige lucht wordt nagestreefd 
komen minder voor; te denken valt aan het vervoer van planten en bloemen (vgl. de beslissingen 
van Hof 's-Gravenhage en CA Toulouse in noot 305 en 306 hierna) . 

304. Door Rb. 's-Hertogenbosch is deze situatie in haar beslissing d.d. 17 .10 .1975, NJ 1977, 
p. 226 aangeduid als "uitzondering in de zoveelste graad". 

305. Geen beroep op art. 17 lid 4d werd toegestaan door Hof Amsterdam 31 .3. 1978, S&S 1978, 
82. Door onvoldoende voortvarendheid te betrachten werd de vervoerder niet eens toegelaten tot 
het door art. 18 lid 4 gevorderde en door Rb Amsterdam 15. 12.1971 ,  S&S 1972, 92 opgelegde 
bewijs. Mij is uit de casus niet duidelijk geworden waarom het Hof niet eenvoudig had kunnen 
stellen dat de vervoerder niet juist had gehandeld ten aanzien van de koelinstallatie. 
Het Hof 's-Gravenhage 15 .8 .19J9, S&S 1980, 44, EVR 1980. p. 871 ten vervolge op de beslissin
gen van Rb Rotterdam 3.5. 1974, S&S 1974, p. 63, NJ 1975, p. 210 en 17.6. 1977, S&S 1980, 44, 
besliste dat het bederf van bloemen moest worden toegeschreven aan verkeerde belading en der
halve foutief gebruik van de koelinrichting. Rb 's-Gravenhage 25.6 .1980, S&S 1984, 92 besliste 
dat niet de aard van de goederen (druiven) maar het defect van het voertuig als schade-oorzaak 
moest worden aangemerkt. Vgl. voor een bijzonder geval Cass. 13. 10. 1981 ,  BT 1981,  p. 589. 
Wel werd beroep mogelijk geacht door Hof Arnhem 1 1 .5 . 1976, S&S 1976, 89 als vervolg op Rb 
Arnhem 18 . 1 . 1971 en Hof Arnhem 10.4. 1973, S&S 1973, 82. Dit laatste arrest is door Libouton 
1974, p. 5 1 1  aangeduid als "assez confus", omdat het college verward geraakt zou zijn in het on
derscheid tussen eigen gebrek en eigen bederf. Wat hiervan ook zij , ten aanzien van het nadien 
gewezen voornoemde slotarrest is dit verwijt niet vol te houden. 
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Met Züchner vraag ik me of of deze rechtspraak niet de neiging vertoont 
onredelijke eisen aan de vervoerder te stellen. Naar aanleiding van een arrest 
van het OLG Stuttgart, waarin het beroep van de vervoerder op art. 17 lid 4 d 
werd afgewezen omdat deze niet in staat was gebleken de binnentemperatuur 
van de speciale inrichting te meten met het oog op de optimale toestand van de 
goederen, merkte deze schrijver op: 

"Ein Kraftfahrer müsste also, wollte er den Anforderungen, welche das OLG Stuttgart in dieser 
fatalen Entscheidung an ihm stellt, genügen, zuvor zumindest Botanik, Zoologie, Chemie, Tier
heilkunde und am besten auch noch Physik studiert haben307" .  

Men vraagt zich af, gelet op de strenge eisen welke men aan de bewijsopdracht 
van art. 18 lid 4 stelt, welke functie art. 18 lid 2 dan nog kan vervullen . In een 
uitvoerige, kritische beschouwing over een tweetal rechterlijke beslissingen in 
Engeland komt Glass tot de conclusie dat art. 18 lid 2 bij deze benadering geen 
zelfstandige functie meer heeft308 • Nagenoeg geheel in overeenstemming met 

Vgl. ook Hof Arnhem 10.2.1981, S&S 1981 ,  107, bekrachtiging van Rb Arnhe:m 29.6. 1978 en 
1 1 . 1 . 1979, S&S 1980, 45 ; Rb 's-Hertogenbosch 17. 10. 1975, NJ 1977, 26. 
Eveneens beroep op art. 18 lid 4 toegestaan (met onzekere afloop) in o.m. de volgende beslissin
gen: 
Rb Zutphen 27.3 . 1975, Asser kaartenbak 9462; Rb 's-Hertogenbosch 17. 10. 1975, NJ 1977, 226; 
Rb Utrecht 26.5 . 1976, S&S 1978, 9 ;  Rb Amsterdam 24. 1 1 . 1976, S&S 1977, 90; Rb Arnhem 
21 . 12 . 1978, S&S 1980, 97, waarna de vervoerder niet slaagde in zijn bewijsopdracht: Hof Arnhem 
10.4. 1984, 1984, 1 1 1 .  

306. België: Rb K h  Antwerpen 28.3 . 1966, EVR, p.  708 (vlees) ; Rb K h  Antwerpen 7 . 12. 1973, 
EVR 1976, p .  295 (vlees) . 
Frankrijk: CA Toulouse 17.2.1971, BT 1971 ,  p. 353; EVR 1971 ,  p. 412 (planten); CA Paris 
30.5 . 1973, BT 1973, p. 304 (kersen);  CA Lyon 27. 1 1 . 1973, BT 1974, p. 46 (vlees); Cass. 
9 . 10. 1974, BT 1974, p. 491 (perziken) ; CA Paris 28.3 . 1978, BT 1978, p. 320 (vlees) ; CA Paris 
20. 1 1 . 1979, BT 1980, p. 190 (gevogelte), met kritiek S. Nossovitch, p. 184. Vgl. ook BT 1978, 
p .  537. Tr Comm Paris 1 1 .6. 1980, BT 1980, p .  399; Cass. 13 . 1 . 1981 , BT 1981 ,  p .  140 (paarde
vlees); CA Nancy 20.2 . 1981 , BT 1981 ,  p. 330 (varkensvlees) ; Cass. 15.2. 1982, BT 1982, p. 182 
(vlees) , waarover L. Brunat, p. 174; Cass. 19.4. 1982, BT 1982, p. 309; EVR 1983, p. 13 (nectari
nes). 
Duitsland: OLG Nürnberg 14.6. 1965, EVR 1971 ,  p .  247 (paddestoelen) ; OLG Stuttgart 
18. 12. 1968, vermeld door Heuer, p. 219 (augurken) ; LG Bremen 14.5. 1970, vermeld doorHeuer, 
p. 209 (aardbeien); OLG Koblenz 2.7. 1976, VersR 1976, p. 1 1 15 (vlees) ; OLG München 
27.6. 1979, VersR 1980, p. 241 (frambozen) ; OLG Hamburg22.7 .1982, VersR 1983, p. 634; BGH 
9.2. 1979, VersR 1979, p .  466 (kersen). 
Engeland: Q.B. 5 . 5 . 1975 (Ulster Swift v. Taunton Meat) (1975) 2 Lloyd's Rep. 502 (varkens
vlees), bekrachtigd door C.A. 16 . 1 1 . 1976, (1977) 1 Lloyd's Rep. 346. 
In een Spaanse beslissing (Juzgado de 1 e instancia de Sevilla d.d. 10.10. 1981 ,  Les transports au fil 
des revues 1981 ,  nr 3, nr 135), werd de schade ingevolge art. 17 lid 5 tussen partijen gelijkelijk 
verdeeld. 

307. R. Züchner, VersR 1969, p. 786, waarin hij ook andere beslissingen, die van een dergelijke 
overtrokken gedachte uitgaan, bekritiseert. 

308. D. Glass, EVR 1979, p. 704, 7 1 1 ,  719 naar aanleiding van de in noot 306 onder Engeland 
genoemde rechtspraak. Het betrof vleesvervoer van Ierland naar Zwitserland, waar het vlees in 
bedorven staat arriveerde. De vervoerder slaagde er niet in te bewijzen dat de oorzaak van de 
schade in de innerlijke staat van de partij vlees was gelegen. De auto was nieuw. Hoewel de ver
voerder op een viertal reële schademogelijkheden had gewezen, verklaarde Judge Donaldson 
voor een raadsel te staan: "Weil, the defendants cannot bring themselves within ( . . .  ) art. 17 par 
4( d) read with art. 18 par 4,  because if they did so, the logica! condusion would be that loss neven 

-> 
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de hier aangehaalde rechtspraak concludeert Glass dat het er bij koeltransport 
op neer komt dat de vervoerder aldus van zijn recht op een bevoorrechte ont
heffingsgrond verstoken blijft en op het bewijs van eigen gebrek van de goede
ren ingevolge art. 17 lid 2 is gewezen309. Het gevolg van een dusdanig stringen
te uitleg van art. 18 lid 4 komt in feite neer op een gelijkstelling van de in deze 
bepaling voorkomende speciale inrichting met het in art. 17 lid 3 genoemde 
voertuig, hetgeen, gelijk hierna nog zal blijken, niet geheel juist is310. 

Op deze wijze blijkt de vervoerder in de praktijk in plaats van voor een door 
art. 18 lid 4 in de vorm van een bewijsopdracht opgeworpen drempel door
gaans voor een gesloten deur te staan31 1 . De stelling van Helm en Putzeys dat 
het er ten aanzien van het koeltransport zoals geregeld door art. 18 lid 4 op 
neerkomt dat op de vervoerder slechts een , ,Haftung für vermutetes Verschul
den" respectievelijk "due diligence" rust blijkt derhalve een vrome wens te 
zijn welke vooralsnog in de praktijk geen of onvoldoende weerklank heeft ge
vonden312 . 

Tegen deze achtergrond is het van belang nogmaals313 te wijzen op de moge
lijkheid voor de vervoerder zijn succes alsnog via een andere ontheffingsgrond 
te beproeven, hetzij een algemene314 hetzij een bijzondere315 .  Het opereren 
met verschillende ontheffingsgronden is relevant met het oog op de mogelij
kerwijs verschillende bewijslast. 

Inmiddels speelt voor wat betreft de bewijsopdracht van art. 18 lid 4 een rol 

occured. This is, in short, the classic dilemma of ai! defendants who seek to prove a safe system", 
(1975) 2 Lloyd's Rep. 507. 

309. EVR 1979, p .  709, 71 1 , 717. Vgl. de doorGlassop p. 715 en 716 genoemde rechtspraak. Ten 
onrechte stelt Glass overigens dat de vervoerder nooit in de bewijslast van art. 18 lid 4 in fine 
slaagt; zie de in noot 305 hiervoor alsmede de door Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 18 
aangehaalde jurisprudentie. 

310. Vgl. Clarke , nrs 80 , 81 . 

3 1 1 .  Tegen deze achtergrond moet de verzuchting van R. Züchner worden geïnterpreteerd: , ,Die 
Rechtsprechung sollte endlich einmal beginnen 'lebensäher' zu werden." VersR 1969, p .  787. 

312. Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 17; Putzeys, nr 820. R.  Züchner waarschuwde 
reeds 1971 dat de vervoerder die zich bedient van gespecialiseerde voertuigen zich bewust moest 
zijn van een verruiming van aansprakelijkheid, in het bijzonder voor de risico's die met een derge
lijk gebruik samenhangen. (DB 1971 ,  p. 515) .  

313.  Vgl. wat we daarover in § 5.4 hebben gesteld. 

314. Beroep op eigen gebrek (art. 17 lid 2): 
Rb 's-Hertogenbosch 17. 10. 1975, NJ 1977, 226; Tr Comm Paris 1 1 .6. 1980, BT 1980, p .  399; OLG 
Schlesswig 30.8 . 1978, VersR 1978, p .  141 . 

315.  Beroep op gebrekkige verpakking (art. 17 lid 4b): 
Rb Rotterdam 17 .6 .1977 en Hof 's-Gravenhage 15 .6 . 1979, S&S 1980, 44. 
Beroep op belading door de afzender (art. 17 lid 4c), met wisselend succes: 
Rb Amsterdam 15 . 12. 1971 , S&S 1972, 92; Hof Amsterdam 31 .3 .1978, S&S 1978, 82; Rb Utrecht 
26.5 . 1976, S&S 1978, 9; Rb Arnhem 26.6. 1978, S&S 1980, 45 ; Rb Arnhem 21 . 12 . 1978, S&S 1980, 
97; Hof Arnhem 10.2. 1981 ,  S&S 1981 , 107 ; CA T0ulouse 14. 1 . 1981 , BT 198 1 ,  p .  158; CA Agen 
29.6. 1981 , BT 1981 , 433; OLG München 27.6. 1979, VersR 1980, p. 241 ;  OLG Düsseldorf 
27.3 . 1980, VersR 1980, p. 286; OLG Hamburg 19.2. 1973, VersR 1974, p. 28; alsmede de Engelse 
beslissingen genoemd in noot 306. 
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hetgeen ten aanzien van het betreffende vervoer tussen partijen is overeenge
komen; met name laat zich de vraag stellen welke bewijskracht aan eventuele 
van de afzender afkomstige gegevens omtrent de temperatuur op de vracht
brief alsmede aan een eventueel voorbehoud van de vervoerder moet worden 
toegekend316. De vraag die hierbij rijst is of deze gegevens geacht worden be
trekking te hebben op de uiterlijke staat van de goederen, zoals in art. 8 lid 2 
jo .  art. 9 lid 2 vermeld317 .  In zijn algemeenheid valt deze vraag niet te beant
woorden; factoren als deskundigheid, specialisme, eerdere contracten tussen 
partijen, enz. zullen hier van betekenis zijn318. De meeste problemen kunnen 
worden voorkomen door het maken en registreren van afspraken door par
tijen319. Dat betekent evenwel nog niet dat een gespecialiseerd vervoerder die 
blindelings de schriftelijke instructies van de afzender uitvoert, ter ontheffing 
van aansprakelijkheid zich ten allen tijde daarop zou kunnen beroepen320 . 

Nog een ander probleem verdient de aandacht. Het betreft hier de vraag naar 
de verhouding tussen art. 17 lid 3 (gebrek van het voertuig) en art. 18 lid 4 
(aard van de goederen) . Is art. 18 lid 4 een lex specialis ten opzichte van art. 17 
lid 3 ,  met het gevolg dat een vervoerder die zich bedient van een speciaal voer
tuig in de zin van art. 18 lid 4, niet hoeft in te staan voor de (verborgen) gebre
ken van het voertuig? Of blijft ook onder de toepassing van art. 18 lid 4 de 
regel van art. 17 lid 3 gelden? Nickel-Lanz heeft er op gewezen dat er geen 
goede grond bestaat om voor defecten aan de speciale inrichtingen af te wijken 
van de regel van art. 17 lid 3321 . Dit standpunt treft men ook wel in de recht
spraak aan322. Bij deze uitleg past de volgende kanttekening . 

316. Vgl. Dorrestein, nr 133 alsmede Beursbengel 1978, p. 499. 

317.  Over deze artt . ,  vgl. § 6.3.  Hof Arnhem 10.4. 1984, S&S 1984, 1 1 1  stelde dat een vervoerder 
die geen verantwoordelijkheid draagt voor de stuwing van vlees in een koelwagen een voorbehoud 
in de zin van art. 8 lid 2 moet maken, bij gebreke waarvan het vlees in voldoende gekoelde toe
stand geacht wordt te verkeren. 

318. Rb Arnhem 28. 1 . 1971 ,  vernietigd door Hof Arnhem 10.4 . 1973 , S&S 1973, 82, met voor de 
vervoerder gunstig gevolg, vervolgd door Hof Arnhem 1 1 . 5 . 1976, S&S 1976, 89. Rb Arnhem 
21 . 12. 1978, S&S 1980, 97. 
Cass . 13 . 1 . 1981 ,  BT 1981 ,  p .  140 inzake art. 103 CdC, zulks ondanks een deskundigenrapport dat 
begin van bacterieontwikkeling voor het vervoer aanwezig was. 
Een ongerechtvaardigd groot belang werd aan de vrachtbrief voorts toegekend door OLG Stutt
gart 29.3 . 1968, VersR 1969, p. 686 en OLG Schlesswig, 30.8. 1978, VersR 1978, p. 141 ; en vervol
gens sterk afgezwakt door BGH 9.2. 1979, VersR 1979, p. 466. 

319.  Vgl. art. 22 lid 5 WOW: "De bijzondere instructies ( . . .  ) moeten aan de vervoerder vóór de 
aanvang van het vervoer zijn gegeven ,  hij moet deze uitdrukkelijk hebben aanvaard en zij moe
ten, indien voor dit vervoer een vrachtbrief is afgegeven, daarop zijn vermeld. De enkele vermel
ding op de vrachtbrief levert te dezer zake geen bewijs op." Vgl. ook de door het "Comité natio
nale routier" opgestelde "Conditions particulières au transport de denrées et produits périssables 
sous température dirigée" ,BT 1982, p. 310, p. 322. 

320. Vgl. Cass . 19.4. 1982, BT 1982, p. 309; EVR 1983, p. 13. Tevergeefs stelde de vervoerder 
van nectarines dat hij de instructie om de thermostaat op twee graden te stellen strict had opge
volgd. De beslissing bevreemdt geenszins, aangezien de vervoerder had verzuimd er rekening mee 
te houden dat de aangegeven temperatuur van de thermostaat niet volledig correspondeerde met 
de werkelijke temperatuur in de koelruimte. Wanneer de vervoerder de koelinstallatie voor een 
bepaalde periode uitschakelt, levert dit snel een indicatie te zijnen nadele op; Hof Arnhem 
10.4 .1984, 1 1 1 .  Zie ook Rb 's-Gravenhage 26.3. 1983, 1 .4 .1984, S&S 1985, 10. 
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In § 5 .3  hiervoor werd er op gewezen dat toevoeging van art. 17 lid 3 in een 
latere fase van de onderhandelingen uitsluitend heeft plaatsgehad met het oog 
op een onvermijdelijke interpretatiestrijd omtrent de algemene overmachts
formule van art. 17 lid 2. Dat met de toevoeging van art. 17 lid 3 de betekenis 
van art. 18 lid 4 zou zijn komen te ontvallen, lijkt me in het licht der historie 
een onhoudbaar standpunt323 . Dit neemt niet weg dat door opname van art. 17 
lid 3 een gespannen verhouding tussen art. 17 lid 3 en art. 18 lid 4 is ontstaan, 
waarvan de gevolgen niet voldoende doordacht zijn .  Nickel-Lanz voert als ar
gument voor haar standpunt aan dat discrepantie tussen gebreken van een 
"gewoon" voertuig en die van in de zin van art. 18 lid 4 ingerichte voertuigen 
ongegrond is . Hiertegenover staat de opvatting welke wordt voorgestaan door 
Züchner, die art . 18 lid 4 aan art. 17 lid 3 in zijn geheel laat derogeren324. 

Hoewel twijfel over de ratio van de bepaling tegen de achtergrond van art. 
17 lid 3 legitiem is325, pleit tegen het eerst vermelde standpunt, namelijk dat 
art. 18 lid 4 niet zou derogeren aan art. 17 lid 3, het volgende. Een zinvolle 
uitleg van art. 18 lid 4 betekent dat art. 18 lid 4 betrekking dient te hebben op 
een gebrek van de speciale inrichting welke voor het overeengekomen vervoer 
essentieel is326. Vervolgens bedenke men dat art. 18 lid 4 uitsluitend betrek
king heeft op de in art. 17 lid 4d genoemde aard van de goederen als mogelijke 
schade-oorzaak en art. 17 lid 3 ver volledig intact laat. Hieruit volgt dat een 
vervoerder in de zin van art. 18 lid 4, die bewijst dat hij zijnerzijds al het nodige 
ten aanzien van keuze, onderhoud en gebruik van de speciale inrichting, een 
beroep op art. 17 lid 4d ten dienste staat. Brengt dit hem verder? Het antwoord 
op deze vraag is twijfelachtig, aangezien in een volgende (bewijs)fase (art. 18 
lid 2) , zal moeten blijken of hij in de gegeven omstandigheden kan waarmaken 
dat de aard van de goederen als rechtens relevante schade-oorzaak moet wor
den aangemerkt . Lukt hem dit niet en komt daarentegen vast te staan dat de 
schade aan een gebrek van de speciale inrichting moet worden toegeschreven ,  
dan zal de  vervoerder , ondanks zijn inspanningen met betrekking tot de keu
ze, onderhoud en gebruik van die inrichting, niet van zijn aansprakelijkheid 
worden ontheven327 . Zolang een dergelijk gebrek niet komt vast te staan, 

321 .  Nickel-Lanz, nr 139. 

322. Vgl. Rb Rotterdam 27.4. 1971 ,  S&S 1971 ,  73 ; OG Handelsreten (Denemarken) 17. 1 1 . 1968, 
Jur Unif 1973, p .  301 ; Court of Appeal Vestre Landsret 8.7. 1969, Jur Unif 1973, p. 3011302; CA 
Paris 8 .6 .1982, BT 1982, p .  654. 

323. Nick el-Lanz erkent dat zij aan dit historisch gegeven geen steun voor haar opvatting kan 
ontlenen. 

324. R. Züchner, DB 1971 ,  p .  516. Als Züchner ook Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 18  
en de aldaar genoemde rechtspraak, waaraan toe te  voegen: 
Rb Arnhem 1 1 . 1 . 1979, S&S 1980, 45 ; Hof Arnhem 10.2. 1981 , S&S 1981 ,  107; Rb Zutphen 
9 .8. 1984, rolnr 800/83 . Vgl. ook Clarke, nr 80: "It is clear that a refrigeration unit is special equip
ment, to which Artiele 17.3 does not apply." 

325. Gelijk Glass in zijn meergenoemde studie "The Divided heart of C.M.R.",  EVR 1979, 
p .  687-719 overtuigend heeft aangetoond. 

326. Een gewone huif alsmede een dekzeil kan niet als zodanig worden aangemerkt. Vgl. Clarke, 
nr 80. 

327. Anders Dorrestein, nr 232. 

191 



dient de vervoerder, onder de voorwaarden van art. 18 lid 2, van het aldaar 
genoemde causaliteitsvermoeden te profiteren328. 

Tenslotte zij vermeld dat gevaarlijke goederen, behalve door art. 22, eveneens 
door onderhavige categorie worden bestreken329 . 

§ 5 .4.5. Onvolledigheid of gebrekkigheid van nummers of merken (art. 17  lid 
4e) . 

Deze ontheffingsgrond levert in de praktijk geen zichtbare moeilijkheden 
op330. De schade die door deze omstandigheden mogelijk wordt veroorzaakt 
kan bestaan in verkeerde of te late aflevering331 dan wel in verkeerde behande
ling van de goederen in verband met hun aard332. Bepaalde aanduidingen op 
(de verpakking der) goederen berusten vaak op administratiefrechtelijke 
voorschriften333 . Vaak zal het echter tevens de vervoerder zijn die van deze 
omstandigheden gevaar te duchten heeft: vgl. artt. 7 en 22 CMR. Onderhavi
ge ontheffingsgrond kan, als species van "schuld van de rechthebbende" in de 
zin van art. 17 lid 2, een bewijsrechtelijk voordeel voor de vervoerder opleve
ren334. 

§ 5.4. 6. Vervoer van levende dieren (art. 17 lid 4f) . 

Het vervoer van levende dieren heeft onder de CMR niet tot (gepubliceerde) 
rechtspraak aanleiding gegeven. In beginsel bestaat er geen reden verschil te 
maken tussen onderhavige ontheffingsgrond en die genoemd in art. 17 lid 4d 
(aard van de goederen)335 . De bijzondere gevaren bestaan in de kennelijk vol
slagen onberekenbare gedragingen van dieren336. 

328. Vgl. Hof Arnhem 1 1 .5 . 1976, S&S 1976, 89. 

329. Over gevaarlijke goederen, vgl. hoofdstuk 2, § 3 alsmede Rev Unif 1980, IJ, p .  2 e .v . ;  
J .  M.  A .  Wasserman, Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg, Arnhem 1984; Donald, 
nrs 164-166; Putzeys, nrs 824-835ter; Dorhout Mees, nr 8.89a; Lamy, nr 521 . 

330. Een aan art. 17 lid 4e gelijkluidende bepaling komt in de CIM niet voor. Vgl. Dorrestein, nr 
200. 
Twee andere ontheffingsmogelijkheden van de CIM zijn daarentegen in de CMR niet geïntrodu
ceerd. (art. 27 lid 3 sub e en g: de eerste grond betreft een soort valsheid in geschrifte met betrek
king tot de goederen; de tweede betreft vervoer onder escorte). 
Art. 21 sub e WOW breidt art. 17 lid 4e CMR enigszins uit: onvolledigheid of gebrekkigheid van 
de adressering cijfers, letter of merken der colli. 

331 .  Heuer, p. 195, vergist zich door te wijzen op een geval dat tot vertragingsschade leidt. Deze 
schade wordt echter niet door art. 17 lid 4 geregeerd. Vgl. oververtragingsschade hoofdstuk 5 .  

332. Vgl. Super Ct .  Zagreb 18 .12 .1970, Hague-Zagreb Essays, p .  63. 

333. Vgl. hiervoor J. M. A. Wasserman, Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg, Arn
hem 1984. 

334. Vgl. Clarke, nr 96. 

335. Het zeerecht kent deze onderscheiding ook; het vervoer van levende dieren is daar regelend 
recht, vgl. art. 8 .5.2.  9 lid 2. 
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Evenals bij het vervoer in de zin van art. 18 lid 4 dient de vervoerder van 
levende dieren een extra drempel , neergelegd in art. 18 lid 5 ,  te overschrijden, 
alvorens een beroep op art. 17 lid 4f te kunnen doen. Anders dan Nickel-Lanz 
meen ik dat het in art. 18 lid 5 genoemde "normaliter" amper betekenis 
heeft337 . 

Het door de vervoerder te leveren bewijs hangt in eerste instantie af van 
hetgeen partijen zijn overeengekomen alsmede van het gebruik in de betref
fende branche338. Wanneer eenmaal is vastgesteld tot welke verplichting de 
vervoerder gehouden is, betekent zulks onder de toepasselijkheid van het -
voor het wegvervoer - oude Nederlands recht (art. 91 jo. art. 99a WvK) even
wel nog niet dat hij van zijn aansprakelijkheid bevrijd is, wanneer hij bewijst 
dat hij aan deze verplichtingen genoegzaam heeft voldaan. Een beslissing van 
het Amsterdamse Hof339 dat een vervoerder van dikbilvaarzen in dat laatste 
geval vari aansprakelijkheid had ontheven, werd door de Hoge Raad vernie
tigd340_ 

Anders dan onder het (oude) Nederlands recht, zou, ceteris paribus , een 
vervoerder onder CMR zich kunnen beroepen op art. 17 lid 4f341 . Of een der
gelijk beroep, dat de vervoerder een belangrijk bewijsrechtelijk voordeel op
levert, uiteindelijk zal leiden tot ontheffing van zijn aansprakelijkheid hangt 
krachtens art . 18 lid 2 af van de verdere omstandigheden van het geval alsmede 
van het eventuele tegenbewijs van zijn wederpartij . 

§ 5.5. Aansprakelijkheid voor hulppersonen (art. 3) . 

In hoofdstuk 3 kwam art. 3 ter sprake in verband met de rechtspositie van de 
vervoerder en de ondervervoerder342 . Nu in het onderhavige hoofdstuk de 
aansprakelijkheid van de vervoerder centraal staat is daarbij een bespreking 
van de regel dat deze heeft in te staan voor degene(n) van wie hij ter uitvoering 
van zijn verbintenis bedient, op zijn plaats. Evenals andere vervoerregelingen 
wijdt de CMR aan genoemde regel een afzonderlijke bepaling343 . Als regel 

336. Vgl. Nanassy, 560/561 ; Dorrestein, Beursbengel 1982, p. 263, waarover A. Gerritsen, 
Beursbengel 1982, p. 317. Zie dienaangaande verder nog Besluit dierenvervoer, K.B.  8.4. 1980, 
Stb. 228 alsmede voor wat betreft een nieuwe internationale richtlijn ,  BT 1983, p .  89. 

337. Nickel-Lanz, nr 147; vgl. art. 22 lid 4 WOW. 

338. Typerend voor de onzekerheid over de toepasselijkheid van condities is dat in de hierna te 
noemen procedure door belanghebbenden noch op de A VC(1972) noch op de NOB-condities een 
beroep werd gedaan; vgl. Wachter in diens annotatie, sub 3, onder het hierna te noemen arrest van 
de Hoge Raad. Problemen ten aanzien van het vervoer van levende dieren zijn onder meer de 
maximaal toegestane beladingsgraad alsmede de vraag op welk moment de aansprakelijkheid van 
de vervoerder een aanvang neemt. 

339. Hof Amsterdam 16.6. 1978, S&S 1979, 58, vernietigend Rb Haarlem 10.6.1975, S&S 1979, 
58, alsmede Hof Amsterdam 5 . 12. 1980, S&S 1981 , 97 (eindarrest) . 

340. HR 19.2 .1982, S&S 1982 57; NJ 1982, 402 nt BW; zie hierover § 2.  

341 .  Evenals thans op grond van art. 21f WOW; vgl. Claringbould, p .  85. 

342. Hoofdstuk 3,  § 3. 

343. Vgl. art. 4 lid 2q Brussels Cognossementsverdrag; art. 20 Verdrag van Warchau; art. 39 
� 
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van algemeen verbintenissenrecht is behandeling bij de artt. 17 en 18 CMR op 
zijn plaats344. Dit is in overeenstemming met de traditionele plaats van deze 
regel in het kader van overmacht345 . Dit wordt niet anders nu deze bepaling in 
de laatste fase van de totstandkoming van het Verdrag uit de natuurlijke om
geving van het traditionele aansprakelijkheidsmodel werd gelicht en in een 
afzonderlijk hoofdstuk is ondergebracht346 . De opstellers hebben met deze 
verplaatsing slechts het universele karakter van de bepaling willen onderstre
pen347 . 

Als grondslag van deze bepaling geldt de gedachte dat de vervoerder zich 
niet aan zijn aansprakelijkheid kan onttrekken met een verwijzing naar een 
tekortkoming van degene(n) die hij zelf bij de uitvoering van zijn verbintenis 
heeft betrokken348. De CMR drukt deze vereenzelvigingsgedachte uit door 
middel van een fictief toerekeningsmechanisme en zet deze gedachte voort in 
artt . 28 en 29, welke hierna in hoofdstuk 5 afzonderlijk zullen worden behan
deld349. 

Kan men ongetwijfeld stellen dat de onderhavige regel er een is van alge-

CIM; art. 2 CMN; art. 5 lid 1 Hamburg Rules; art. 15 Verdrag Internationaal Multimodaal ver: 
voer. Voor wat het nationale WvK-recht betreft, vgl. artt. 469 lid 2q, 780 lid 2, 8 1 1 lid 3; vgl. ook 
art. 9 lid 1 AVC (oud), waarover bindend advies 30.3 . 1981 ,  S&S 1981, 120. De WOW alsmede de 
daarop gebaseerde AVC (1983) ontberen daarentegen een dergelijke bepaling; zie daarvoor de 
parlementaire stukken betreffende de WOW, VV p. 3, MvA p. 5 alsmede betreffende invoerings
wet Boek 8, titels 1 en 2 (17477) , VV p. 2, MvA p. 3. De gedachte hierbij is dat art. 24 WOW 
afwijking van art. 6. 1 .8.3 verbiedt. 

344. Zie art. 17 lid 3 in fine. Deze passage herinnert aan de kwestie tijdens de onderhandelingen 
of ook bevrachting als vervoer moest worden aangemerkt, zie daarvoor hoofdstuk 2, § 4. Vgl. 
Loewe, nr 62. 

345. Dit geldt zowel ten aanzien van het algemeen privaatrecht (vgl. Asser-Rutten,  I, p. 256; 
Hofrnaon/van Opstal!, p .  313; de plaats van art. 6 . 1 .8.3 BW volgens op de algemene overmachts
formule) alsmede ten aanzien van het vervoerrecht, vgl. Van Oven, nr 127; Drion, nr 196; Rodiè
re, BT 1979, p. 231 .  

346. Zie § 4 hiervoor. 

347. Heuer, p. 166; Nickel-Lanz, nr 193 e .v . ;  Dorrestein, nr 109. 
Art. 3 CMR is blijkens de aanvangswoorden niet van toepassing als niet eerst krachtens art. 1 het 
Verdrag van toepassing is. Terecht oordeelde derhalve het BGH bij arrest 9.2. 1979, VersR 1979, 
p .  445; EVR 1980, p.  84; Rev Unif 1979, 11, p. 227, dat de vraag of een vervoerder aansprakelijk 
kan worden gehouden voor de ondervervoerder, nu wegens het faillissement van laatstgenoemde 
het overeengekomen vervoer geen doorgang kon vinden, niet door art. 3 CMR maar door natio
naal recht moest worden beslist. 

348. Zie bijvoorbeeld MvA p. 67 ad art. 6 . 1 .8.3 BW; Hofmann van Opstal!, p. 313. 
Deze regel is - anders dan onder de CMR ingevolge art. 41 - niet van dwingend recht, vgl. 
F. H. J. Mijnssen, Fouten van hulppersonen, Alphen aan den Rijn, 1978, p. 28. Er is overigens 
op dit punt een ontwikkeling in de rechtspraak te signaleren die op de goede trouw gebaseerde 
nuanceringen op deze regel aanbrengt, in het bijzonder met het oog op de hierarchieke verhoudin
gen binnen de categorie hulppersonen, vgl. HR 20.2 . 1976, NJ 1976, p. 486, nt GJS; AA 1976, 
p. 467, nt Van der Grinten. Zie nog Rb Utrecht 7 .12 .1983, S&S 1984, 90 ( vervoer onder AVC). 

349. De vraag in hoeverre hier van volledige identificatie kan worden gesproken, waartegen 
Meijers in zijn annotatie onder HR 1 1 .6. 1937, NJ 1938, p. 141 waarschuwde, kan hier onbespro
ken blijven, aangezien voor het geval van opzet en grove schuld, ten aanzien waarvan Meijers 
identificatie niet op zijn plaats vond, art. 28 lid 2, waar deze materie geregeld is, door middel van 
herhaling van art. 3 de identificatie met zoveel woorden benadrukt. 
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meen verbintenissenrecht en derhalve een universeel karakter heeft , daarmee 
is niet gezegd dat er ook eenstemmigheid over deze regel bestaat. Het tegen
deel is waar. Een ieder die zich op de hoogte stelt van de verschillende varian
ten van de vermelde rechtsregel op het terrein van het algemeen verbintenis
senrecht in diverse landen alsmede op het gebied van het vervoerrecht zal ge
neigd zijn Helm bij te vallen in diens constatering: 

"Die Haftung für Gehilfen ist in allen Bereichen des Frachtrechts durch besandere Bestimmun
gen geregelt, die nur zur Teil inhaltlich übereinstimmen"350 

Zowel qua terminologie als qua inhoud treden verschillen aan het licht. 351 . Het 
is hier niet de plaats deze constatering verder uit te werken; zoveel is duidelijk 
dat hier voldoende stof voor een afzonderlijke monografie voor handen is352• 
Om echter een juist inzicht in de door art. 3 geregelde materie te verkrijgen, is 
vergelijking met een aantal aanverwante vervoerregelingen, zij het op be
scheiden schaal , noodzakelijk .  Zo heeft Heuer zelfs gesteld dat deze bepaling 
in vergelijking met aanverwante bepalingen een "grundlegender systemati
scher Unterschied" bevat353. Een bijzonderheid in vergelijking met de meeste 
aanverwante vervoerrechtelijke bepalingen is dat art. 3 CMR twee bijzinnen 
bezigt welke betrekking hebben op verschillende aspecten. De eerste, te we
ten de betrekkelijke bijzin "van wie hij zich voor de bewerkstelliging van het 
vervoer bedient" duidt op het personenbestand dat voor rekening van de ver
voerder handelt, terwijl de tweede, namelijk de voorwaardelijke bijzin "wan
neer deze ondergeschikten of deze personen handelen in de uitoefening van 
hun werkzaamheden", de grens van het gebied waarbinnen de toe te rekenen 
handelingen plaatsvinden tracht vast te stellen. 

Wegens de problematiek die deze bijzinnen elk voor zich reeds kunnen op
leveren, en de verwarring welke kan ontstaan tengevolge van het naast elkaar 
staan van deze bijzinnen in één bepaling, rijst allereerst de vraag wat onder het 
begrip "ondergeschikten" en "andere personen" moet worden verstaan(!) . 
Vervolgens moet worden onderzocht of de betrekkelijke bijzin op beide cate
gorieën hulppersonen betrekking heeft(2) . Wanneer deze vragen behandeld 
zijn, dient te worden nagegaan onder welke voorwaarden de handelingen van 
genoemde personen voor rekening van de vervoerder komen(3) . 

1 .  Bij de beantwoording van de eerste vraag stuit men op het probleem dat 
de authentieke teksten niet volledig in overeenstemming met elkaar zijn. 
Wordt in de Franse tekst de term "préposés" gebruikt, de Engelse tekst ver
meldt hiervoor "agents and servants" . Voor de juiste uitleg van deze begrip-

350. Helm, Haftung, p. 1 12. In dezelfde zin Dorrestein, nr 1 1 1 .  

351 .  Deze verschillen kwamen nogmaals aan de dag tijdens de onderhandelingen bij d e  totstand
koming van art. 15 Verdrag Internationaal Multimodaal vervoer (Genève 1980) ; zie daarover nog 
VersR 1982, p. 422. 

352. Veel verdragsvergelijkend alsmede nationale (Duitse) regelingen onderling vergelijkend 
onderzoek op het terrein van het luchtrecht is verricht door R. Schmid, Die Arbeidsteiligkeit im 
modernen Luftverkehr und ihr Einfluss auf die Haftung des Luftfrachtführers (Der Begriff , ,Leu
te" im sog. Warschauer Abkommen), Frankfurt 1983. 
Zie ook Helm, Haftung, p.  12, 22, 37, 44, 60, 87, 1 1 1 .  

353. Heuer, p .  162. 
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pen dient men zich bewust te zijn van het feit dat de opstellers van de CMR niet 
zozeer, en zeker niet uitsluitend, de CIM maar eerder het Verdrag van War
schau hebben gevolgd354. Terecht heeft Schmid dan ook opgemerkt dat de En
gelse term , ,agents and servants" het begrip , ,préposés" , dat in navolging van 
de CIM naast de tweede categorie "andere personen" op zich zelf al op een 
beperkte categorie duidt, niet dekt en de Engelse term berust op een denk
dan wel vertaalfout welke kan worden teruggevoerd op een ruime uitleg van 
het begrip , ,préposés" in art. 20 van het Verdrag van Warschau. De ontwikke
ling die het continentale begrip "préposés" te zien heeft gegeven is wellicht de 
oorzaak van een tamelijk inconsistente vertaling van dat begrip in termen van 
camman law355. Verdragsvergelijking wijst uit dat in het luchtvervoerrecht, 
anders dan in andere Verdragen, het begrip "préposés" ruim dient te worden 
opgevat356: ook andere dan aan de vervoerder ondergeschikte personen wor
den er door bestreken. Voor wat betreft art. 3 CMR betreft pleit zowel dit 
gegeven alsmede de vermelding van de tweede categorie "andere personen" , 
dat de term "préposés" eng moet worden uitgelegd in de zin van een aan de 
vervoerder ondergeschikte verhouding357. 

2. Een eventueel onderscheid tussen beide categorieën personen zou niet 
van belang zijn ,  wanneer beide door de betrekkelijke bijzin zouden worden 
bestreken. Hoewel grammaticaal kan worden verdedigd dat dit het geval is, 
neemt men doorgaans aan dat het genoemde onderscheid slechts zin heeft 
wanneer de betrekkelijke bijzin uitsluitend op de categorie "andere perso
nen" betrekking heeft358. Deze opvatting brengt mee dat de vervoerder, an
ders dan ten aanzien van de categorie , ,ondergeschikten" ,  slechts dan instaat 
voor de handelingen van "alle andere personen" ,  voor zover deze handelin-

354. Vgl. Helm, Haftung, p. 112;  Dorrestein, nr 211 .  
Art. 39 lid 1 CIM luidt: "Le chemin de fer est responsabie des agents attachés à son service et des 
autres personnes qu'il emploie pour l'exécution d'un transport dont i! est chargé." 
Art. 20 Verdrag van Warschau luidt: "Le transporteur n'est pas responsabie s'il prouve que lui et 
ses préposés ont pris toutes les mésures nécessaires pour éviter Ie dommage ou qu'il leur était 
impossible de les prendre." 

355 . R. Schmid, a.w. , p. 52/53 . Deze auteur toont aan dat men in Engeland weinig consistent in 
het vertalen van de term "préposés" is geweest. In de op Verdrag van Warschau gebaseerde wet
geving wordt de term vertaald met "agents", terwijl in de Carriage by Sea Act gekozen werd voor 
de term "servants", a.w. , p. 58. Hieraan kan worden toegevoegd dat de inconsistentie zo ver gaat 
dat ze binnen een en hetzelfde Verdrag van Warschau voorkomt: art. 20 bezigt de term "agents", 
artt. 25 en 25A daarentegen spreken over "servants or agents" . De Nederlandse wetgeving ver
gaat het - voor wat het zeevervoerrecht betreft - al niet veel beter. Werd in art. 469 lid 2q WvK 
de term "agents or servants" vertaald met "vertegenwoordigers of ondergeschikten", 
art. 8.5.2.10 lid 2q NBW kiest voor "agenten of ondergeschikten", waarover kritisch Mijnssen, 
a.w. , p. 15 .  

356. R. Schmid, a.w. , p. 90.  Zie ook nog Drion, nr 137;  R. H. Mankiewicz, The liability regime 
of the international air carrier, Deventer 1981 ,  nr 54. Over de exacte reikwijdte van de term "pré
posé" lopen de meningen uiteen ,  vgl. Helm, Haftung, p. 87; Schmid, a.w. p. 35. Hoewel de term 
op een ondergeschiktheidspositie in strikt juridische zin doelt, is het niet altijd eenvoudig in con
creto vast te stellen wanneer een bepaalde figuur als zodanig kan worden aangemerkt, vgl. 
B. Starck, Droit civil Obligations, Paris 1972, nr 603, alsmede H. Mazeaud, Droit civil, Vol 1 ,  
Obligations, Paris 1973, n r  477 e.v. : "La question de savoir si Ie rapport de préposition existe est 
souvent délicate" (nr 478). 

357. Anders: Heuer, p .  163, die voorbijgaat aan de hierboven vermelde gegevens. Overigens 
hoeft de ondergeschiktheid niet uitsluitend uit een arbeidscontract voort te vloeien. 
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gen zijn verricht met het oog op de bewerkstelliging van het vervoer359 . Tot 
deze categorie kunnen onder meer de volgende personen worden gerekend: 
ondervervoerders360, ladingexperts361 , stuwadoors362, expediteurs363, degene 
die een bemand voertuig ter beschikking stelt of een defect voertuig repareert 
of sleept364 ; niet degene die krachtens een publiekrechtelijke regeling in ver
band met het betreffende vervoer diensten verricht365 . 

3 .  Wordt aldus ten aanzien van de categorieën personen door de eerste bij
zin in art. 3 onderscheid gemaakt, de tweede bijzin scheert beide categorieën 
over één kam door te bepalen dat hun handelingen slechts dan aan de vervoer
der worden toegerekend wanneer deze personen handelen in de uitoefening 
van hun werkzaamheden366 . Zo is de vervoerder bijvoorbeeld aansprakelijk 
voor de schade die zijn hulppersonen met hun voertuig veroorzaken aan de 
goederen die in een ander voertuig geladen zijn367. 

Omtrent de exacte inhoud van de term "in de uitoefening van hun werk
zaamheden" bestaat overigens enige onzekerheid368 . Als criterium wordt in de 

358. Precht/Endrigkeit, p. 55; Heuer, p .  163; Nickel-Lanz, nr 194; Dorrestein, nr 1 13;  Helm, 
Frachtrecht, § 431 HGB , Anm. 3 .  

359. Heuer, p .  164, noemt hier als voorbeeld een voor rekening van de  vervoerder handelende 
schade-expert. 
Mede gelet op de hierna aan de orde te stellen voorwaardelijke bijzin heeft Helm, Haftung, p. 37 
en p.  1 12  terecht gesteld dat art. 3 CMR tussen § 278 BGB en § 431 HGB instaat. Vgl. ook Helm 
Prachtrecht, § 431 H G B, Anm. 3. Voor een overzicht van de in de literatuur verdedigde standpun
ten over de verhouding tussen § 278 BGB en § 431 HGB, vgl. R. Schmid, p. 100-104. 
§ 278 BGB luidt: Der Schuldner het ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Perso
nen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichen Umfang zu vertreten 
wie eigenes Verschulden. ( . . .  ) .  
§ 431 HGB luidt: Der Frachtführer hat ein Verschulden seiner Leute und ein Verschulden anderer 
Personen, deren er sich bei der Ausführung der Beförderung bedient, in gleichem Umfange zu 
vertreten wie eigenes Verschulden. 

360. Zie hiervoor hoofdstuk 3 ,  § 3; vgl. ook Ponet, p. 163. 

361 . Heuer, p .  164. 

362. Rb Amsterdam 12.4. 1972, S&S 1972, 102. 

363. OLG Hamburg 6.12. 1979, VersR 1980, p.  290. 

364. Putzeys, nr 135. 

365. Te denken valt bijvoorbeeld aan de controlewerkzaamheden van veeartsen krachtens mi
lieuhygiënische voorschriften. Vgl. ook Drion, nr 201 ;  Dorrestein, nr 21 1 ;  Boudewij nse, p .  270. 

366. R. Schmid, a .w. ,  p. 105,  vergist zich, wegens onvolledige aanhaling van de bepaling, als hij 
stelt dat de bijzin (grammaticaal) niet op de ondergeschikten betrekking heeft. Terecht stellen 
Korthals Altes/Wiarda, p .  78 , dat dit een uitbreiding is in vergelijking met andere vervoerregelin
gen, maar laten na er op te wijzen dat dit niet geldt voor de categorie "andere personen" welke 
door de betrekkelijke bijzin reeds tot vervoer beperkt is. 

367. Zie Heuer, p .  165. 

368. Ook hier sporen de authentieke teksten niet geheel. Wordt in de Franse tekst gesproken over 
"agissent dans l'exercise de leur fonctions" , in de Engelse treft men de zinsnede "acting within the 
scope of their employment". Vgl. Heuer, p. 166, nt 572. 
Vgl. G. Miller, Liability in international air transport, Deventer 1977, p. 276, nt 80: "It seems 
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literatuur daarvoor de term , ,in verband met het vervoer" gebezigd, welke 
inhoudelijk minder ruim is dan de term "ter gelegenheid van het vervoer" . 
Hiermee tracht men de toerekening mede afhankelijk te stellen van hetgeen 
tussen de vervoerder en diens hulppersonen is overeengekomen 369. Met name 
het raakvlak met andere dan rechtshandelingen is hier in het geding, zoals 
diefstal door ondergeschikten, ten aanzien waarvan wel is gesteld dat daarvan, 
anders dan in bepalingen welke onderhavige aansprakelijkheid beperkende 
voorwaarde niet kennen370, doorgaans niet kan worden gezegd dat zulks plaats 
heeft in het kader van de uitoefening van de opgedragen werkzaamheden 371 . 
Wij delen deze opvatting niet, omdat diefstal door ondergeschikten geen be
vrijdende omstandigheid in de zin van art. 17 lid 2 is372• Daargelaten dat men in 
veel gevallen slechts moeizaam de reikwijdte van het onderhavige criterium 
zal kunnen vaststellen373, is het duidelijk dat deze bepaling afwijkt van het 
commune recht. 374 

that similar difficulties are experienced in civil law and common law countries when it comes to 
ascertain whether, in a particular case, the servant was acting within the scope of employment". 
Het criterium doet enigzins denken aan de onzuiverheid welke te onzent jarenlang kleefde aan de 
orgaan-theorie, welke als criterium gold voor toerekening van andere dan rechtshandelingen aan 
een rechtspersoon, te weten dat het orgaan moest hebben gehandeld binnen de kring van zijn 
formele bevoegdheid; vgl. HR 26.6 . 1955, NJ 1955, p. 552, waarover kritisch Asser-van der Grin
ten, I, (De vertegenwoordiging), p .  117 en A. van Oven NV 1975, p .  178. Het criterium wordt 
nagenoeg als verlaten beschouwd sinds de Hoge Raad het weinig bruikbare criterium heeft inge
ruild voor toerekenbaarheid volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende normen, HR 
6.4. 1979, NJ 1980, 34 nt CJHB; AA 1980, p .  250, nt P. v .  Schilgaarde. Vgl. nog B .  Wachter in zijn 
bijdrage aan Goed & Trouw (Van der Grinten-bundel), Zwolle 1984, p. 79 e.v. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat dit criterium bij het voordeel van de soepelheid voor de toepasselijkheid 
afhankelijk is van nader door de rechter te ontwikkelen hulpcriteria en verfijningen. 

369. Vgl. Precht/Endrigkeit, p .  55; Loewe, nr 64; Nickel-Lanz, nr 194; Heuer, p .  165 ; Dorre
stein, nr 1 12;  Clarke, nr 5 1 .  

370. Vgl. bijvoorbeeld Cass. 17. 1 1 . 1981 , B T  1982, p .  24; EVR 1982, p .  482, waarin de vervoer
der voor diefstal door zijn chauffeur contractueel aansprakelijk werd gesteld. 
Zie ook Rb Dordrecht 18.5 . 1966, S&S 1966, 89, (het in slaap vallen van de chauffeur); vgl. Cass. 
16.6. 1966, EVR 1966, p. 943. 

371 .  Heuer, p .  166. Een uitzondering maakt deze schrijver voor het geval dat de hulppersoon is 
aangesteld om de goederen te bewaken (p. 166, nt 573). 

372. Vgl. § 5.2.3.2.  Overigens zal de vervoerder op grond van onrechtmatige daad kunnen wor
den aangesproken. Vgl. Asser-Rutten III, p. 157. 

373. In Frankrijk is het leerstuk van "abus de fonction", waarbij een grote rol speelt in hoever 
contractuele en delictuele aansprakelijkheid kunnen worden gescheiden, omstreden. Aan deze 
twist is een - voorlopig? - einde gekomen door de beslissing van Cass. 10.6. 1977, BT 1977, 
p .  432, waarin het college oordeelde dat een vervoerder niet behoeft in te staan voor de gedragin
gen van een chauffeur die een vrachtauto "à des fins personelles" gebruikte en daarbij schade 
veroorzaakte. Vgl. CA Paris 6 .3 . 1979, BT 1979, p. 238, waarmee instemmend Rodière, BT 1979, 
p .  230, waartegen weer Brunat, BT 1979, p .  234. Voor Nederland, zie Mijnssen, a.w. , p. 28 e.v. 
Te onzent kan verder worden gewezen op de opvatting van Van der Grinten dat vertegenwoordi
ging mede feitelijke handelingen kan omvatten ,  Asser-Van der Grinten, I (De vertegenwoordi
ging), p. 1 ,  p. 1 15 e.v. 

374. Terecht stellen Korthals Altes/Wiarda p.  78, ondanks hun conclusie op p. 79, dat de opvat
ting van Dorrestein ,  nr 1 15 ,  dat art. 3 CMR overeen zou stemmen met het geldende Nederlands 
(vervoer)recht, onjuist is. Ten opzichte van het Nederlands recht, belichaamd in art. 6 . 1 .8.3 NBW 
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Een procedure welke leidde tot een beslissing van Oostenrijkse Oberste Ge
richtshof illustreert op welke wijze het onderhavige criterium wordt toegepast. 
In een voertuig dat een transport van Wenen naar Hamburg uitvoerde werden 
bij een grenscontrole verstopt tussen de goederen mensen aangetroffen af
komstig uit de DDR. Deze mensensmokkel werd door hogerhand (mede) ge
straft door het voertuig inclusief goederen in beslag te nemen. Toen de lading
belanghebbende zijn schade claimde bij de vervoerder, verweerde deze zich 
door te stellen dat deze mensensmokkel door zijn chauffeur een daad was wel
ke niet viel aan te merken als gepleegd in de uitvoering van zijn werkzaamhe
den. De eis werd aanvankelijk afgewezen, maar door het hoogste rechtscolle
ge op grond van de volgende concluderende overweging alsnog toegewezen: 

"Eigenmächtige Personen - und Güterzuladungen durch der mit der Beförderung von Gütern 
betrauten Gehilfen des Frachtführers gehören in den Bereich des vom Frachtführer gegenüber 
seinem Glaübiger aus dem Frachtvertrag zu vertretendes Personalrisikos. Erfolgt daraus direkt 
oder indirekt, wie hier im Wege der Beschlagnahme, eine Schädigung oder gar der Verlust des 
Gutes, so hat der Frachtführer für das schuldhafte schädigende Verhalten seines Bedienstelen 
gem Art. 3 CMR einzustehen"375 . 

Aan dit arrest ligt een ruime interpretatie van het begrip "uitoefening van hun 
werkzaamheden" ten grondslag. De uitleg moge geschikt zijn het rechtsgevoel 
te bevredigen, de gepleegde daad lijkt meer op "abus de fonction" dan op 
uitvoering van opgedragen werkzaamheden376. 

Een vraagstuk dat niet door de CMR geregeld wordt, maar voor de praktijk 
relevant is, betreft de vraag naar de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 
hulppersonen. Het onder het vertegenwoordigingsrecht ressorterende vraag
stuk betreffende de gebondenheid van de principaal aan rechtshandelingen 
van (pseudo-)vertegenwoordigers is geheel aan partijen overgelaten, hetgeen 
er in de praktijk toe zal leiden dat de oplossing bij gebrek aan uniform recht op 
dit punt via het ipr in het nationale recht zal moeten worden gevonden. Hier
over een enkel woord. 

Van belang is dat men onderscheid maakt tussen interne en externe aspec
ten die zich bij vertegenwoordiging doordoen378. Volgens Nederlands recht 

(vgl. Hofmann/van Opstall p. 313),  betekent art. 3 CMR c:en verzwaring van de aansprakelijkheid 
van de vervoerder. In zoverre wijkt het nationale (weg)vervoerrecht (WOW) af van de CMR; de 
minister achtte hier een vervoerrechtelijke particularisme niet op zijn plaats; vgl. 15963/15966, 
VV, nr 5, p .  3; MvA, nr 7, p. 5 alsmede 17477, VV, nr 4, p. 2 ;  MvA nr 5, p .  3 .  

375. OGH 22. 1 1 . 1977, ÖJZ 1978, p. 324 (325) ;  Rev Unif 1979, I ,  p .  284. Twijfelachtig lijkt me  of 
het OGH zich met recht op Heuer, p .  165 kon beroepen, vgl. nt 371 . 

376. Vgl. nt 373. Volgens het criterium, dat overigens betrekking heeft op het nationale recht, van 
Korthals Altes/Wiarda, p. 79, en Mijnssen, a .w. ,  p. 22/23 lijkt de beslissing juist te zijn .  Er is 
immers voldoende samenhang tussen de opgedragen werkzaamheden en de gepleegde daad. Des
gelijks Dorrestein, nr 1 10.  

377. Nickel-Lanz, nr 196 en Dorrestein, nr 116 relateren dit probleem aan de "scope of employ
ment". Vgl. ook Loewe , nr 223. 

378. Zie daarover de rechtsvergelijkende studie van A. V. M. Struijcken, De vertegenwoordi
ging krachtens volmacht in het Nederlands internationaal privaatrecht, WPNR (1976) 5346 en 
5347. 
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geldt dat de omvang van de volmacht van de vertegenwoordiger in beginsel 
door de interne relatie vertegenwoordiger-principaal wordt bepaald. Over
schrijding van de volmacht levert , behoudens door de principaal opgewekte 
schijn ,  in beginsel geen gebondenheid van de principaal op379. In dit verband is 
vermeldenswaard dat volgens Nederlands recht volmacht ook kan voort
vloeien uit een bepaalde functie380. De omvang van een dergelijke volmacht 
wordt dan bepaald door de wet of gebruik, mede gelet op de aard van de func
tie. Vanuit deze optiek moet bijvoorbeeld de vraag of een chauffeur bevoegd 
is met een vaststelling door de geadresseerde als bedoeld in art. 30 lid 1 ac
coord te gaan worden benaderd381. Bestaan en omvang van de volmacht te 
beoordelen vanuit de interne relatie is waarschijnlijk typerend voor het Franse 
en Nederlandse recht382. Struijcken bepleit , in navolging van Duitse doctrine, 
het vraagstuk los te koppelen van de interne relatie en te beoordelen naar de 
(externe) relatie principaal-derde383. Meer derdenbescherming zou hiervan 
het gevolg zijn .  

Van belang hierbij is  uiteraard de vraag welk recht van toepassing is  op het 
vraagstuk van vertegenwoordiging. Sauveplanne heeft gesteld dat de voor
keur uitgaat naar het recht van het land waarin de vertegenwoordiger optreedt 
ten koste van het recht van het land van de principaal384. Aan de hand van deze 
regels dienen de vragen welke in de praktijk kunnen rijzen te worden opgelost. 
De gevariëerdheid van het vraagstuk laat een verdere algemene beschouwing 
niet toe385. Zo achtten een aantal rechterlijke colleges de chauffeur van de 
vervoerder bevoegd tot het aannemen van retourzendingen386• Deze bevoegd-

379. Asser-Van der Grinten, I (De vertegenwoordiging), p. 24; p. 28 e.v. , p. 54. W. A. M. van 
Schendel, TPR 1977, p. 173. 

380. Asser-Van der Grinten, I (De vertegenwoordiging), p .  27, p .  35 . 

381 . Bevestigende beantwoording door Rb Rotterdam 31 . 10. 1975, S&S 1976, 24; NJ 1977, 
p .  217, alsmede Rb Breda 1 1 . 1 . 1977, S&S 1978, 89; Anders: Dorrestein, nr 137a. 

382. A. V. M. Struijcken, a.w. , nrs 8 en 9. 

383. A. V. M. Struijcken, a .w. ,  nrs 9, 19, 23 en 24; J. G.  Sauveplanne, Elementair internatio
naal privaatrecht, zevende druk, Deventer 1982, p. 70. 

384. A.w. ,  zesde druk, p.  55. In de zevende druk p.  70 wijst hij op de tussenoplossing die het 
Haagse Verdrag van 14 maart 1978 biedt. 

385. Vgl. Dorrestein ,  nrs 1 16, 1 17, die eveneens tot grote omzichtigheid maant. Zijn betoog be
nadrukt dat de chauffeur in het algemeen slechts een beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid 
bezit. Zie in dit verband Hof Amsterdam 21 . 1 . 1982, rolnr 79/660, bekrachtiging van Rb Utrecht 
15.8 . 1979, waarin werd geoordeeld dat een chauffeur niet de bevoegdheid bezat zijn principaal 
jegens de douane te binden door het ondertekenen van een formulier waarin de vervoerder zich 
borg stelde voor invoerrechten. Zie in dit verband nog Th. H. J. Dorrestein, Beursbenge1 1978, 
p. 363, 364. 

386. Super Ct. Zagreb 25. 1 . 1968, Hague-Zagreb Essays, p. 58/59: volgens Joegoslavisch recht is 
de chauffeur bevoegd retourzendingen te aanvaarden. CA Mons 1 1 . 5 . 1978, JPA 1979/1980, 
p. 315 ,  merkte op dat afgifte van blanco volmachten getekend door de werkgever van de chauffeur 
met het oog op retourzendingen "usage courant dans les transports" is. Vgl. eveneens OGH (Oos
tenrijk) 22.9. 1977, ÖJZ 1978, 324, hiervoor nt 375. Als deze instanties: Precht/Endrigkeit, p. 55 ; 
Putzeys, nr 142; Dorrestein, nr 116 ,  stemt hier wellicht mee in, mits de retourvracht niet op "bui
tenissige voorwaarden" plaats heeft. 
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beid ontbreekt wellicht ten aanzien van de door artt. 22, 24 en 26 geregelde 
materie (respectievelijk gevaarlijke goederen, verhoogde limiet en bijzonder 
belang)387 .  Met het oog op de hieruit voortvloeiende risico's hebben de IRU 
en ree destijds voorgesteld art. 3 in het belang van de vervoerder met de vol
gende bepaling aan te vullen : 

"L'accord prévu aux articles 22, 24 et 26 peut être donné par Ie conducteur du véhicule s'il ne 
remet à l'expéditeur une autorisation écrite du transporteur"388 . 

Op de bijeenkomst te Genève in 1972 werd dit voorstel , na oppositie, door de 
indieners teruggenomen389 .  

Concluderend moet worden gesteld dat bij de  heersende onzekerheid terzake 
van het vraagstuk van vertegenwoordiging door hulppersonen de vervoerder 
veel risico loopt. Hij zal zoveel als in zijn vermogen ligt dit risico trachten uit te 
bannen door behalve zijn hulppersonen mogelijk ook de derde van de door 
hem verleende volmacht(beperkingen) op de hoogte te stellen390. Op deze 
wijze kan hij het risico, dat nu eenmaal aan het inschakelen van hulppersonen 
verbonden is, verminderen en daarmee zijn aansprakelijkheid ingevolge art. 3 
CMR. 

§ 6. Periode der aansprakelijkheid. 

§ 6.1 .  Inleiding. 

Een kenmerkend verschijnsel dat zich over de hele linie van het vervoerrecht 
voordoet is dat niet de overeenkomst in zijn totaliteit door het hiervoor behan
delde aansprakelijkheidsregime van het Verdrag wordt geregeerd, maar 
slechts de (niet-) uitvoering van de hoofdverbintenis van de vervoerder gedu
rende de periode waarin de goederen de vervoerder zijn toevertrouwd (Ob
hutzeit)391 . Voor de CMR betekent dit dat de vervoerder conform het centrale 
aansprakelijkheidsmodel aansprakelijk is vanaf het moment van inontvangst
neming tot het moment van aflevering van de goederen (art . 17 lid 1) . Andere 
vervoerregelingen hebben doorgaans, met onderling afwijkende terminolo
gie, dezelfde periode op het oog392. Het bovenstaande impliceert geenszins dat 

387. Precht/Endrigkeit, p .  56; Nickel-Lanz, nr 196; Putzeys, nr 144. Anders OLG Düsseldorf 
28. 10 .1982, VersR 1983, p. 749. In dit geval leidde het OLG de toerekenbare schijn van de vol
macht af uit de door de vervoerder ondertekende vrachtbrief. 

388. W/TRANS/SCI/301/Add. 1 . ,  14 november 1967, p. 4. 

389. W/TRANS/SCI/438 19 april 1972, p. 7. De oppositie was van mening dat deze volmacht
kwestie buiten het Verdrag moest blijven. De indieners (IRU en I CC) opperden dat deze kwestie 
via de vrachtbrief zou kunnen worden geregeld. Dit laatste blijkt uit de thans in zwang zijnde 
vrachtbrief niet duidelijk .  De mogelijkheid hiertoe bestaat krachtens art. 6 lid 3 CMR. 

390. Vgl. Putzeys , nr 143 . 

391 .  Helm, Haftung, p. 96. Th. H. J. Dorrestein heeft op het specifieke en zijns inziens onwense
lijke van deze historisch verklaarbare vervoerrechtelijke bijzonderheid gewezen , NJB 1973, 
p .  1 1 18; "Recht door Zee" (Schadee-bundel), p. 53. Vgl. ook W. Voigt , VersR 1973, p .  502. 
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de vervoerder voor buiten deze periode ontstane schade dan wel voor schade, 
welke zich tijdens de periode manifesteert maar niet door genoemd aanspra
kelijkheidsmodel wordt geregeld, in geen enkel opzicht aansprakelijk zou 
kunnen zijn. Zo geeft de CMR enkele regels omtrent de aansprakelijkheid 
voor buiten genoemde periode ontstane schade393, terwijl het mogelijk is dat 
in de periode ontstane maar niet door het Verdrag geregelde schade niettemin 
via ipr-verwijzingsregels door nationaal recht wordt beheerst394. Vaststelling 
van voornoemde periode fungeert derhalve, behoudens de in de vorige zin ge
noemde gevallen welke buiten ons onderzoek blijven, tegelijkertijd als afba
kening tussen het CMR- en nationaal wegvervoerrecht395. Dit noopt allereerst 
tot een nadere beschouwing over de begrippen inontvangstneming en afleve
ring van de goederen (§ 6.2) .  

Eigen aan elk schadevergoedingsrecht i s  dat degene die beweert schade te 
hebben geleden, zulks dient te bewijzen. Het leveren van het bewijs der scha
de in bedoelde periode is dus zaak van de ladingbelanghebbende. Een verge
lijking tussen de staat van de goederen aan het begin- en eindpunt van de aan
sprakelijkheidsperiade is daartoe noodzakelijk .  Met het oog op de vaststelling 
van schade bevat het Verdrag een aantal bewijsrechtelijke bepalingen.  Deze 
bewijsregels welke men aantreft in de artt. 8, 9 en 30 blinken bepaald niet uit 
door helderheid396 (§ 6 .3) .  

Het consensuele karakter van de internationale wegvervoerovereenkomst 
houdt weliswaar in dat in het geval waarin geen vrachtbrief is uitgegeven niet
temin de overeenkomst geldig en het Verdrag toepasselijk kan zijn (art. 4) , 
maar èen dergelijke situatie brengt wel mee dat met name de ladingbelangheb
bende in ernstige bewijsmoeilijkheden kan komen te verkeren397. Het aantal 
transporten dat in de praktijk zonder de daarvoor krachtens administratief 
recht voorgeschreven vrachtbrief plaats heeft is aanzienlijk398. In dat geval zal 

392. Zie bijv. art. 8.2. 1 .2 boek 8 NBW en art. 17 WOW. Slechts art. 1 sub e der Hague Rules 
markeert de dwingendrechtelijke periode door de momenten van lading en lossing der goederen; 
vgl. echter ook art. 7 Hague Rules. 

393. Vgl. artt. 7 lid 3, l l lid 3, 12 lid 7, 21 en 22. 

394. Zie Heuer, p .  183 e.v. ; BGH 27. 10. 1978, VersR 1976, p. 276 (schade tengevolge van afleve
ring van verkeerde goederen, waarover nader hoofdstuk 5) Zie voor andere voorbeelden Korthals 
Altes/Wiarda, p. 90 alsmede Hof Amsterdam 24. 12. 1981 ,  S&S 1982, 54 (aflevering van teveel 
cement in een silo). Onjuist acht ik dan ook het arrest van CA Besançon 23 .6.1982, BT 1983, 
p .  394, waarin de vervoerder wegens het niet in ontvangst nemen van goederen (in casu eieren) op 
het afgesproken tijdstip ingevolge art. 29 CMR voor de volledige schade aansprakelijk werd ge
steld. Deze aansprakelijkheid valt immers niet slechts buiten de periode van art. 17, op welke 
periode ook art. 29 betrekking heeft, maar wordt in het geheel niet door het Verdrag bestreken. 

395. Vgl. Rb Dordrecht 7.2. 1979, S&S 1980, 1 1 .  

396. Rodière, p .  208, n r  22; Sirey, p .  590 ("système hybride") ; Loewe, n r  98; Nickel-Lanz, nr 
106; Dorrestein ,  nrs 137, 141 en 148. 

397. Vgl. Cass. 13 . 10. 1980, BT 1980, p .  598 alsmede Cass. 17. 12. 1980, BT 1981 ,  p .  155 ; B. Mar
cadal, Recueil Dalloz Sirey 1981 ,  p .  545. 

398. Ingevolge art. 6 Verordening nr 11 (1960) van de Raad der Europese Gemeenschap (Discri
minatie-reglement) dient voor ieder vervoer binnen de gemeenschap een vervoerdocument te 
worden opgemaakt. Zie ook art. 18 Uitvoeringsbesluit Autovervoer Goederen. Vgl. Dorrestein, 
nr 121 ; Putzeys, nr 320 e.v. 
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de ladingbelanghebbende zonder het hulpmiddel van het vermoeden dat het 
Verdrag hem in artt. 9 en 30 aanreikt, dienen te bewijzen dat de schade welke 
hij vordert tijdens de bewuste periode is ontstaan399. Maar ook in het geval 
waarin wel een vrachtbrief is opgemaakt blijkt toepassing van de genoemde 
bewijsregels niet geheel vlekkeloos te verlopen. Partijen blijken zich veelal 
niet voldoende bewust te zijn van het belang en de gevolgen van het opstellen 
van een vrachtbrief en het al dan niet plaatsen van aantekeningen daarop. Het 
ontbreken van eenstemmigheid over de betekenis van genoemde bepalingen 
in literatuur en rechtspraak is hieraan wellicht mede debet. 

§ 6.2. Inhoud van de begrippen inontvangstneming en aflevering. 

Zoals hiervoor gezegd markeren deze begrippen het begin en einde van de 
periode gedurende welke de aansprakelijkheid van de vervoerder conform het 
aansprakelijkheidsmodel van art. 17 e.v.  wordt vastgesteld. De vraag rijst hoe 
deze termen dienen te worden verstaan400. Aangezien deze door het Verdrag 
gebezigde begrippen van wezenlijk belang zijn voor de toepassing van het uni
form aansprakelijkheidssysteem moet worden getracht deze autonoom uit te 
leggen401 .  Van belang is dat de inontvangstneming van de goederen geschiedt 
ten vervoer. Art. 27 lid 1 CIM drukt dit uit met de woorden "acceptation au 
transport" ("acceptance for carriage") . De CMR heeft de aanduiding "ten 
vervoer" niet overgenomen. Overname komt ons overbodig voor, aangezien 
art. 1 afdoende tot uitdrukking brengt dat het uitsluitend om vervoer gaat402 . 
Hiermee zijn de voor-, tussen- en naperioden gedurende welke de vervoerder 
de goederen uit hoofde van een andere overeenkomst (bijvoorbeeld: opslag) 
onder zijn hoede heeft van toepassing van het Verdragsregime verstoken 403 . 

Wat betreft de juridische betekenis van de begrippen inontvangstneming en 
aflevering wordt doorgaans geleerd dat hiervoor feitelijke overdracht van de 
goederen niet vereist is, maar dat kan worden volstaan met het ter beschikking 
stellen van de goederen aan de rechthebbende om daarover de macht uit te 
oefenen404. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de heersende mening 

399. Nickel-Lanz, nrs 1 14,  1 15 ;  Dorrestein, nrs 132, 148 en 201 .  

400. I n  de authentieke teksten: "Ie moment de la prise e n  charge de la marchandise et cel ui de la 
livraison" respectievelijk "the time when he takes over the goods and the time of delivery". 

401 .  Vgl. daarover hoofdstuk 1, § 4. Anders R. E. Japikse, "Recht door Zee" (Schadee-bun
del), p. 1 14 en 121 ,  ten aanzien van het begrip aflevering in de in het WvK geïncorporeerde Ha
gue/Visby Rules met als argument dat deze Rul es het begrip aflevering niet definiëren en derhalve 
dit begrip naar nationaal recht dient worden beoordeeld. Het argument is weinig overtuigend aan
gezien - om niet meer te noemen - het begrip "due diligence" in de Hague Rules evenmin wordt 
gedefinieerd. Voor de CMR zou het er vanuit de optiek van uniform recht wel heel somber uitzien, 
aangezien daar elke definitie, van welk begrip ook, te enenmale ontbreekt. 

402. Vgl. Heuer, p. 60. Zie ook Hof Amsterdam 15 .6 .1979, S&S 1980, 44, waarover hoofdstuk 2, 
§ 4.7. 

403. Vgl. Heuer, p .  63 , p .  64. Zie verder Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 16; HR 
20.4 . 1979, S&S 1979, 83 ; NJ 1980, 518, waarover nader de tekst. 

404. Wachter, p. 231 ,  326, 327; Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 12; Heuer, p. 60, p. 65 ; 
Precht/Endrigkeit, p. 76. Rodière , Sirey, nr 438 alsmede de door Japikse, a.w. , p. 121 vermelde 

-> 
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niet ook op de CMR van toepassing zou zijn. De door de CMR gebezigde ter
minologie "prise en charge" resp. "when he takes over" sluit hierbij beter aan 
dan de CIM -termen: , ,acceptation' ' ,  resp. , ,acceptance' '405 .  Zien we het goed, 
dan wordt door de voorstanders van de opvatting dat voor inontvangstneming 
en aflevering daadwerkelijke overgave van de goederen wordt vereist , te zeer 
de feitelijke (bezits)overdracht benadrukt. In dit verband gaat het echter niet 
zo zeer om de feitelijke (bezits)overdracht (het element corpus) , dan wel om 
het feit dat zowel inontvangstneming als aflevering van de goederen gebaseerd 
dienen te zijn op de wilsovereenstemming van partijen (het element animus), 
waarmee derhalve wordt voorkomen dat inontvangstneming of aflevering zou 
worden gereduceerd tot een loutere zaak van één der partijen406. De zaken
rechtelijke term bezit(soverdracht) is in het kader van het vervoer minder rele
vant en kan aanleiding tot misverstand geven407 .  Hiermee hangt samen de on
zekerheid of inontvangstneming en aflevering als tweezijdige rechts- dan wel 
feitelijke handelingen dienen te worden beschouwd. 408. Een reden temeer om 
met de situatie waarin men tot feitelijke machtsuitoefening over de goederen 
in staat wordt gesteld genoegen te nemen is dat nationale, vaak tamelijk inge
wikkelde, theorieën met betrekking tot bezitsoverdracht niet bijzonder ge
schikt zijn ter bevordering van een autonome uitleg van de aansprakelijkheids 
periode. 

Ter illustratie van deze stellingname moge dienen een uitspraak van het 
Bundesgerichtshof inzake het aanvangstijdstip van genoemde periode in het 

plaatsen; Loewe, nr 149; Japikse, a.w. , p. 1 18, 1 19 ,  120; Boudewijnse, p. 21 ,  22, 105 e .v . ;  Put
zeys, nr 373, nr 508. Anders: Dorrestein, nr 52, nr 200; "Recht door Zee (Schadee-bundel) , p. 56; 
Lamy, nr 136 (possession effective) ;  nr 171 (possession physique) . 

405 . Meer terminologische eenheid ten aanzien van deze Verdragsbegrippen zou de duidelijk
heid stellig bevorderen; vgl. Helm, Haftung, p. 96/97. 

406. Wachter, p. 232, in fine: "Steeds zal men zich dus zowel t .a.v. de inontvangstname als t .a.v.  
de aflevering door de vervoerder voor ogen dienen te houden, dat beiden slechts in samenwerking 
met afzender, resp. geadresseerde zullen kunnen geschieden" .  Evenzo, in diens annotatie onder 
HR 20.4. 1979, S&S 1979, 83 ; NJ 1 980, 518. Dorrestein , NJB 1973, p. 1 1 17; nrs 52, 199, 200; Scha
dee-bundel, p. 55; Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 1 1 ;  Heuer, p. 6 1 ;  Putzeys, nrs 369, 507. 
Vgl. ook OGH (Oostenrijk) 4 . 1 1 . 1981 , ÖJZ 1982, p .  160. Dezelfde problematiek ten aanzien van 
het begrip aflevering treft men elders aan, zo bijvoorbeeld in de Eenvormige Wet op de Interna
tionale koop, vgl. Verslag van de vergadering van de Vereeniging "Handelsrecht" 1982 over de 
preact viezen inzake de Internationale koop van roerende zaken, Zwolle 1983, p. 1 1 .  Verder H. de 
Vries , TVVS 1983, p. 235. 

407 Zo kwalificeert Dorrestein de hier bedoelde begrippen als zakenrechtelijke overeenkom
sten NJB 1973, p. 1120; boek nr 52 en nr 199, waartegen B. Wachter, NJ 1980, 518. Nog daarge
later of de zakelijke overeenkomst naast de bezitsoverdracht een zelfstandig vereiste voor de 
overdracht van roerende goederen is (J. L. den Duik, Enkele beschouwingen over de aard en de 
betekenis van de zakelijke overeenkomst, Alphen aan den Rijn 1979, p. 107 e.v. ontkent zulks 
voor huidig en wordend recht; evenzo C. J. H. Brunner, RM Themis 1982, p. 41) kan Dorrestein 
worden tegengeworpen dat bezit als zodanig vervoerrechtelijk niet relevant is. De term houder
schap, door Dorrestein elders gebezigd - nr 132 - ,  verdient in ieder geval de voorkeur. De rechts
positie van de vervoerder jegens de ladingbelanghebbende is niet zaken - maar verbintenisrech
telijk bepaald. In zijn eerder genoemde bijdrage in de Schadee-bundel vermijdt Dorrestein, met 
handhaving van zijn bezwaren tegen het vervoerrechtelijke systeem van de "sacrosancte groothe
den" inontvangstneming en aflevering, de term zakenrechtelijke overeenkomst. 

408. Helm, Frachtrecht, § 429 HGB , Anm. 1 1 :  Ob die "Annahme" des Frachtguts rechtsge
schäftlichen Charakter, ist zweifelhaff'. Anm. 12: "Ob die Ablieferung ein Rechtsgeschäft ist 
( . . .  ) erscheint zweifelhaff'. 
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luchtrecht . Een machine diende door middel van een heftruck van een vracht
auto te worden afgeladen teneinde per vliegtuig te worden doorvervoerd. Tus
sen het moment dat de machine de laadvloer van de auto verliet en het mo
ment dat deze zich op de heftruck bevond viel de machine tengevolge van een 
beoordelingsfout bij het lossen. Hier rees de vraag of de luchtvervoerder ter
zake van de aldus ontstane schade aansprakelijk kon worden gesteld. Hierbij 
kwam het aan op de interpretatie van art. 18 lid 2 van het Verdrag van War
schau409 . In hoger beroep had het OLG de vordering van de rechthebbende 
afgewezen om loutere reden dat de machine nog niet op de heftruck was ge
plaatst en derhalve nog niet door de luchtvervoerder in ontvangst was geno
men .  In cassatie werd de vervoerder echter aansprakelijk gesteld . Het gemoti
veerde oordeel van het BGH haalde door het vermeende vereiste van de feite
lijke overgave voor inontvangstneming een dikke streep: 

"Der Begriff der Obhut muss nach dem Sinn und Zweck des Art. 18 Abs. 2 WA bestimmt werden. 
Dieser geht ersichtlich dahin, die Haftung des Luftfrachtführers auf Schadenfälle auszudehnen, 
die nicht während der eigentlichen Luftbeförderung, wohl aber in einem Zeitpunkt eintreten, in 
dem sich das Frachtgut ( . . .  ) derart im Einwirkungsbereich des Luftfrachtführers befindet, dass 
dieser - dem Wesen der Obhutspflicht entsprechend - in der Lage ist, es gegen Verlust und 
Beschädigung zu schützen. Nicht erförderlich ist dazu ( . . .  ) eine körperliche Inbesitznahme durch 
den Luftfrachtführer. Es kann auch eine Willenseinigung genügen, vorausgesetzt nur, das der 
Luftfrachtführer durch den Absender oder Anlieferer in die Lage versetzt worden ist, die tatsä
chliche Gewalt über das Gut auszuüben und Schäden am Gut oder Verluste zu verhinderen. Trifft 
das zu und bringt der Luftfrachtführer den Willen, das Gut in seinen Verantwortungsbereich zu 
übernehmen, durch sein Verhalten zum Ausdruck dann ist damit die Obhut auf ihn übergegan
gen. 
Das Berufungsgericht stellt demgegenüber zu sehr auf die deutschen Rechtsbegriffe Besitz und 
Gewahrsam ab. Ageseben davon, das Obhut und Besitz oder Gewahrsam auch vom Wortsion her 
nicht ohne weiteres gleichgestellt werden können, ist das schon deshalb bedenklich, wei! es sich 
hier urn Auslegung ei nes internationalen Abkommens handelt, dessen Ziel es ist, ein einheitlichen 
Privatrecht der internationalen Luftbeförderung für die Vertragsstaaten zu schaffen. Bei der Au
slegung derartiger Abkommen ist dem Wortlaut besandere Bedeutung beizumessen, aber auch 
dem logisch- systematischen Zusammenhang und der Enstehungsgeschichte ; sie sind aus sich he
raus auszulegen und zu ergänzen; innerstaatlich Rechtsbegriffe dürfen dabei nicht unbesehen 
übernommen werden, wei! sonst das Ziel der Rechtsvereinheitlichung gefährdet würde"410. 

In dit arrest treden zowel de afwijzing van de feitelijke overdracht als criterium 
alsmede de handhaving van het element van wilsovereenstemming duidelijk 
aan het licht41L 412. 

409. Ter aanvulling op de aansprakelijkheidsperiade "pendant Ie transport aérien" (art. 18 lid 1 
Verdrag van Warschau) bepaalt art. 18 lid 2: 
"Le transport aérien, au sens de !'alinea précédent, comprend la période pendant laquelle les 
bagages ou marchandises se trouvent sous Ie garde (Duitse vertaling: Obhut) du transporteur, que 
ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterissage 
en dehors d'un aérodrome". 

410. BGH 27. 10. 1978, VersR 1979, p .  84/85. Over de waardering van de feitelijke toedracht is 
verschil van mening mogelijk, vgl. D.  Schoner, Air Law 1979, p .  225 . Voor een soortgelijk geval 
van aflevering in het luchtrecht vgl. BGH 23 .10. 1981 , NJW 1982, p. 1284. 

41 1 .  Uit genoemd arrest en overige rechtspraak blijkt dat de conclusie welke Japikse a.w. p. 121 
voor de situatie in Duitsland trekt niet in zijn algemeenheid kan worden volgehouden . Voor 
Frankrijk daarentegen is zijn conclusie te "ruim", omdat de opvatting van Rodière (Sirey, nr 438) 
waarschijnlijk niet de heersende leer is, vgl. Lamy, nr 171 .  

412 .  Deze opvatting is  ook te vinden in BGH 19.3. 1976, VersR 1976, p. 778; BGH 14.2. 1963, 
---7 
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Het feit dat partijen voor de inontvangstneming en aflevering van goederen 
elkaar in staat dienen te stellen de feitelijke macht over de goederen uit te 
oefenen, impliceert dat vaststelling van de aansprakelijkheidsperiade vooral 
van de waardering van de feitelijke situatie afhankelijk is413. Vandaar dat ver
schillende malen is gepoogd zowel begin- als eindpunt der periode, al naar ge
lang het belang der partijen, te verschuiven. Een CMR-procedure, die eindig
de in een beslissing van de Hoge Raad, toont aan op welke wijze de waardering 
van de feitelijke situatie een netelige aangelegenheid kan zijn414. 

Een vervoerder onder CMR loste goederen, stelde de geadresseerde daar
van op de hoogte alsmede van het feit dat vanaf een bepaalde datum, wanneer 
de goederen nog niet zouden zijn afgehaald, de loodshuur zou ingaan. Op het 
moment dat de geadresseerde de goederen in ontvangst wilde nemen bleken 
de goederen per vergissing te zijn doorvervoerd. Toen ze alsnog op de defini
tieve plaats van bestemming arriveerden, vorderde de oorspronkelijke ge
adresseerde schadevergoeding, welke voornamelijk was gebaseerd op het feit 
dat de marktprijs van de goederen inmiddels was gedaald. Volgens de vervoer
der had hij pas aan zijn afleveringsplicht voldaan op het moment dat de recht
hebbende de daadwerkelijke beschikking over de goederen kreeg. Derhalve 
beriep hij zich op de beperking der schadevergoeding zoals aangegeven door 
art. 23 lid 5 CMR (vertragingsschade). De Rotterdamse Rechtbank verwierp 
dit verweer: 

"Van aflevering in de zin van het CMR-Verdrag is sprake indien de goederen op de plaats van 
bestemming zijn gearriveerd, en aldaar ter beschikking van de geadresseerde zijn gesteld, in die 
zin dat de geadresseerde in staat is over die goederen de macht uit te voeren"415 . 

De Rechtbank achtte het eerder gelegen tijdstip , waarop de vervoerder de 
rechthebbende op de hoogte stelde dat de goederen konden worden afge
haald , het relevante moment voor aflevering. 
Het Haagse Hof achtte daarentegen op het door de Rechtbank bedoelde mo
ment niet aan de afleveringsplicht voldaan en evenmin op het daarop volgende 
moment, waarop de geadresseerde de goederen voor de eerste maal in ont
vangst wilde nemen, aangezien de vervoerder ook tóen niet tot daadwerkelij
ke uitlevering van de goederen in staat was416. In het cassatiemiddel werd ge
steld dat door het Hof was miskend dat de CMR geenszins uitsluit dat de ver-

VersR 1963, p. 745, geciteerd door Boudewijnse, p. 22. Voor de CMR: LG Frankfurt 14.5 . 1965, 
vermeld door Heuer, p .  21 1 ;  OLG Zweibrücken 23.9 . 1966, VersR 1967, p .  1 145 ; LG Mönchen
gladbach 18 .12 .1969, VersR 1971 ,  p. 218; OLG Hamm 1 1 .3. 1976, NJW 1976, p. 2077; AG Ham
burg 21 .6. 1977, VersR 1977, p .  1048. Ook nadien werd deze rechtspraak gecontinueerd: BGH 
9 . 1 1 . 1979, VersR 1980, p .  181 (inzake § 29 KVO). 

413. Vgl. Loewe, nr 149: "La fixation du moment précis est une question de fait" . Evenzo MvT 
p. 16 inzake art. 8.2 . 1 .2. 

414. Voor een bespreking van dit arrest in ander verband, vgl. hoofdstuk 2,  § 4.7.  

415. Rb Rotterdam 25.5 . 1976, S & S 1979, 83 ; NJ 1980, 518. Het vonnis past uit dien hoofde in de 
opsomming van de lagere rechtspraak zoals gegeven door Japikse, a.w. 

416. Hof 's-Gravenhage 10.5. 1978, S&S 1979, 83 ; NJ 1980, 518.  Merkwaardig is dat het Hof, 
daarin gevolgd door Adv .-Gen. ten Kate, de afleveringsplicht van de vervoerder op art . 13 in 
plaats van op art. 17 baseerde. Over dit arrest, vgl. Clarke, nr 41 .  
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voerde goederen na aankomst ter destinatie krachtens een andere overeen
komst dan de vervoerovereenkomst onder de vervoerder kunnen blijven be
rusten. Dit middel miste feitelijke grondslag417. 

Deze procedure zou de indruk kunnen wekken dat het door de Rechtbank 
toegepaste criterium (het in staat stellen de macht over de goederen uit te oefe
nen) moet wijken voor dat van het Hof, dat feitelijke uitlevering van de goede
ren vereiste . Wij menen dat dit niet het geval behoeft te zijn. Het komt ons 
voor dat het door de Rechtbank gehanteerde criterium in een te vroeg stadium 
was toegepast. Het criterium komt verder nergens in strijd met het arrest van 
de Hoge Raad. 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de juridische begrippen inontvangstne
ming en aflevering in beginsel los staan van de feitelijke begrippen laden en 
lossen418. Strekt in het zeevervoer de periode, gedurende welke de vervoerder 
aansprakelijk is , zich uit van het tijdstip van laden tot dat van lossen, waarbij 
inontvangstneming meestal vóór en aflevering doorgaans na die periode plaats 
heeft419 ,  in het wegvervoer zal het tegenovergestelde zich vaker voordoen. 
Aangezien de vervoerder, zoals hiervoor bleek420, als regel niet aansprakelijk 
is voor laden en lossen, blijft de schade die zich daarbij voordoet voor rekening 
van de ladingbelanghebbende421 . Dit neemt niet weg dat de feitelijke begrip
pen laden en lossen met de juridische begrippen inontvangstneming en afleve
ring in de tijd samen kunnen vallen422 . De opvatting van Heuer dat de aanspra
kelijkheidsperiade mogelijkerwijs reeds begint te lopen vóór de totstandko-

417. HR 20.4 .1979, S&S 1979, 83; NJ 1980, 518. Het arrest is geanalyseerd door Th. H. 1. Dorre
stein, in diens meergenoemde bijdrage in "Recht door Zee", die terecht opmerkt dat uit de proce
dure niet geheel duidelijk blijkt hoe de feitelijke vork in de steel stak. Met Dorrestein vragen we 
ons af waarom in de rechtsstrijd een beroep op art. 16 lid 2 achterwege is gebleven.  Zulks lag 
bepaaldelijk voor de hand en was al eerder met succes beproefd in een procedure waarin dezelfde 
vervoerder als partij betrokken was, zie Ktg Rotterdam 24.5 . 1966, S&S 1967, 4. 
Ook OLG Köln 23 .2. 1972, MDR 1972, p. 614, paste in een geval waarin schade aan de goederen 
ontstond tengevolge van het lossen door de vervoerder, die daartoe was overgegaan wegens sta
king der activiteiten door de geadresseerde, art. 17 lid 2 in plaats van art. 16 lid 2 toe. Cass . 
23.5. 1977, BT 1977, p. 388 stelde de vervoerder daarentegen aansprakelijk ingevolge art. 16 om
dat deze, nu hij met een "onwillige" geadresseerde te maken had, onvoldoende maatregelen ter 
behoud van de goederen had getroffen. 

418. Loewe, nr 149; Rodiè're, Sirey, nr 437; Lamy, nr 171 ; Putzeys, nrs 378, 508. 

419. Vgl. over de discrepantie tussen de begrippen lossing en aflevering in het nationale zeever
voerrecht, Japikse, a.w. , p. 1 1 1-114.  

420. § 5.4.3.2.  

421 .  Vgl. LG Berlin 9 .10 .1967, vermeld door Heuer, p. 207 (schade tengevolge van vuile slang bij 
tankvervoer) , alsmede LG Frankfurt am Main 14.5. 1965 , vermeld door Heuer, p. 210. Ten on
rechte stelt Loewe, nr 149, dat art. 17 lid 4c CMR ertoe noopt aan te nemen dat lossen voor reke
ning van de vervoerder komt, waartegen Heuer, p .  61 en p. 66. Als Loewe Hofvan Beroep Brus
sel 17.6. 1971 , EVR 1972, p. 595 alsmede Rb Rotterdam 12.4 . 1972, S&S 1972, 102 en wellicht 
Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 14 in fine. 

422. Heuer, p. 66. Zie ook Helm, Haftung, p. 97, laatste zin. Het Hof 's-Gravenhage 27.5 . 1983, 
S&S 1984, 68 achtte de vervoerder die, zonder instructies te vragen, zelf een lading priplus in een 
reeds bijna volle tank loste, aansprakelijk voor de tengevolge van het overlopen van de tank ont
stane schade. Deze uitspraak is in overeenstemming met art. 5 lid 3 Tankvervoercondities. 
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ming van de vervoerovereenkomst lijkt ons op gespannen voet met art. 1 te 
staan423. 

Zo blijkt derhalve voor de vaststelling van de aansprakelijkheidsperiade 
van de vervoerder van groot gewicht te onderscheiden tussen de momenten 
van contractsluiting, laden, inontvangstneming, aflevering en lossen van goe
deren. In de praktijk blijkt echter het maken van een dergelijk onderscheid 
wegens verschillende waardering van de feitelijke omstandigheden niet altijd 
eenvoudig, zoals uit de hier volgende jurisprudentie, met een naar de tijd gere
kend steeds verder liggend moment van aflevering, kan worden afgeleid. 

Zo is het onder omstandigheden mogelijk dat er reeds sprake is van afleve
ring nog voordat de goederen de oorspronkelijke plaats van bestemming heb
ben bereikt424. Een volgende stap is het arriveren van de goederen op de plaats 
van bestemming als moment van aflevering te kwalificeren.  In zo'n geval zou 
de schade die daarbij aan de goederen wordt toegebracht tengevolge van het 
openen van de laadklep derhalve buiten de aansprakelijkheidsperiade van de 
vervoerder vallen 425 . Doorgaans wordt evenwel terecht beslist dat dit moment 
nog te vroeg gekozen is: de goederen dienen losgereed voor de geadresseerde 
bereikbaar te zijn hetgeen impliceert dat de laadklep geopend moet zijn426. Is 
eenmaal aan de afleveringsplicht voldaan dan brengt staking van de loswerk
zaamheden daaraan geen verandering427. Te ver gaat dan ook de beslissing 
waarin wordt gesteld dat niet aan de afleveringsplicht is voldaan wanneer de 
vervoerder na aankomst op de plaats van bestemming wordt verzocht zijn 
voertuig op het terrein van de geadresseerde een weekend te laten overstaan 
teneinde daarna te worden gelost428. De eventuele gevolgen van het uitstellen 
van het lossen van een voertuig op verzoek van de ladingbelanghebbende die
nen voor rekening van deze laatste te komen429. 

Een bijzondere situatie doet zich voor in het geval er, buiten toepassing van 
art. 12 CMR, sprake is van aflevering aan een ander dan de oorspronkelijke 
geadresseerde430. Het is voor de hand liggend zulks als verlies aan te merken, 
wanneer de fout niet meer ongedaan te maken is431 . Het Bundesgerichtshof 

423. Vgl. Heuer, p. 64. 

424. OLG Hamm 1 1 .3 . 1 976, NJW 1976, p. 2077: "Liegt eine solche einverständliche Übernah
me vor, kommt es nicht darauf an, ob der eigentliche Empfangsort schon erreicht ist" (p. 2078) . 
Omdat in dit geval de geadresseerde zijn huisexpediteur opdracht had gegeven zelfvoor doorver
voer te zorgen kon de vervoerder op het moment dat de expediteur de goederen overnam het 
vervoer zijnerzijds als beëindigd beschouwen. 

425. OLG Hamburg 13 . 12. 1979, VersR 198 1 ,  p. 1072 (inzake § 29 KVO). 

426. LG Mönchengladbach 18.12 . 1969, VersR 1971 ,  p. 218, met instemming van de schrijver in 
DVZ 1975, nr 1 16 ,  p. 12 alsmede Heuer, p. 93. Evenzo AG Hamburg 21 .6. 1977, VersR 1977, 
p .  1048. 

427. Vgl. Rb Rotterdam 19. 1 . 1971 ,  S&S 1971 ,  95 . 

428. Hof Arnhem 6. 12. 1978, S&S 1979, 1 14. 

429. Hierbij dient te worden bedacht dat dit anders kan worden beoordeeld wanneer de vervoer
der tot het afladen der goederen verplicht was, dan wel dat het ongunstige aflaadmoment aan de 
vervoerder moet worden toegerekend. Voor vertragingsschade, zie nader hoofdstuk 5 .  

430. Zie voor dergelijke gevallen ook Dorrestein, nr  199. 
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achtte verlies eveneens mogelijk in een geval waarin na "Falschablieferung" 
de geadresseerde de goederen alsnog op het spoor kwam en zich, zonder dat 
de vervoerder daaraan te pas kwam, daarover wist te ontfermen432. In dit geval 
is de verlenging van de aansprakelijkheidsperiade - anders dan in het hier
voor noot 428 vermelde geval - te wijten aan de onzorgvuldigheid aan de zijde 
van de vervoerder. 

§ 6.3. De bewijsregels (artt. 8, 9 en 30) . 

Zoals in § 6 . 1  reeds werd aangestipt dient de ladingbelanghebbende, die de 
vervoerder op grond van art. 17 lid 1 aansprakelijk stelt, te bewijzen dat de 
door hem gevorderde schade in de door genoemde bepaling bedoelde periode 
is ontstaan. Het Verdrag komt hem in deze bewijspositie te hulp zowel voor 
wat betreft het begin (artt. 8 en 9) als het einde van die periode (art. 30)433. In 
deze volgorde worden genoemde bepalingen hier behandeld. 

1. Ondanks het informele karakter van de internationale vervoerovereen
komst is de bewijsregeling gekoppeld aan het bestaan van de vrachtbrief434. 
Het is derhalve van groot belang dat , zolang in de praktijk op grote schaal 
internationaal wegtransport zonder vrachtbrief plaats heeft, het BGH de bete
kenis van het in de vorige zin gestelde sterk heeft benadrukt door uit te spre
ken dat art. 9 lid 2, dat een belangrijk vermoeden schept ten behoeve van de 
afzender, zonder uitgifte van een vrachtbrief niet van toepassing kan zijn435. 

431 .  OLG Frankfurt am Main 30.3 . 1977, VersR 1978, p .  169, vervolgd in BGH 13.7 .1979, VersR 
1979, p. 1 154. Het feit dat de goederen aan de koper ervan waren uitgeleverd neemt niet weg dat 
vanuit vervoerrechtelijk oogpunt wanprestatie jegens de geadresseerde werd gepleegd, omdat de 
goederen aan diens beschikkingsbevoegdheid werden onttrokken. Terecht overwoog het BGH bij 
die gelegenheid: "Massgeblich ist allein ob das Gut dem frachtbriefmässigen Empfänger ausge
händigt und damit der Frachtvertrag erfüllt worden ist". 

432. BGH 27. 10 . 1978 VersR 1979, p. 276. Het feit dat de goederen alsnog in het bezit van de 
oorspronkelijk geadresseerde zijn gekomen speelt uiteraard wel een rol bij de waardeberekening 
van de schade. (Zie daarover hoofdstuk 5).  Over het na het verlies opnieuw in handen van de 
geadresseerde geraken van goederen vergelijke men nog art. 20 CMR en art. 8. 13 .2.59; ook daar
over nader hoofdstuk 5 .  

433. Nickel-Lanz, n r  1 13 ;  Dorrestein, nr 201 .  

434. Dorrestein, n r  141 , 142. 

435. BGH 9.2. 1979, VersR 1979, p. 466; EVR 1980, p .  215, waarover kritisch Libouton 1982, 
p .  700. 
In casu ging het om de vraag of de vervoerder de plicht had de temperatuur van de gekoelde waren 
(kersen) te meten. De exacte temperatuur bleef na getuigenverhoor betwist. Volgens het OLG 
behoort tot controle van de uiterlijke staat der goederen eveneens het meten van de temperatuur. 
In deze zin ook: Nickel-Lanz, nr 34; Libouton 1982, p. 700; Donald, nr 207; Rb Amsterdam 
15 . 12. 1971 ,  S&S 1972, 92; CA Paris 30.5. 1973, BT 1973, p. 304. Anders Loewe, nr 97 ; Dorre
stein, nr 133; Beursbengel 1978, p. 500, 501 . De rechtspraak hierover (zie hiervoor § 5) is betwist. 
Het OLG had gesteld dat het ontbreken van de vrachtbrief geenszins een belemmering vormde 
voor het door art. 9 lid 2 ten gunste van de afzender in het leven geroepen bewijsvermoeden, met 
het gevolg dat de temperatuur door de vervoerder diende te worden bewezen. Het BGH stelde 
daartegenover dat - daargelaten de vraag of op de vervoerder genoemde controleplicht rust - het 
ontbreken van de vrachtbrief voor (bewijs)risico van de afzender blijft. Vgl. nog Bindend advies 
(Dorrestein) 3 .3 . 1982, S&S 1983 , 50, waarin werd beslist dat een door de vervoerder eenzijdig 
uitgegeven document, niet als zodanig als vrachtbrief in de zin van de CMR kon worden be-

-> 
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De bewijsregels, die het Verdrag geeft , zijn geenszins uitputtend436 en laten 
veel over aan de prudentie van de rechter. (Opvallend ten aanzien van de 
CMR-regeling zijn naast de overeenkomsten de verschillen in vergelijking met 
de regelingen in de CIM, het Verdrag van Warschau en het Nederlands recht 
krachtens de WOW en AVC (1983)437 .)  

Art. 8 bepaalt wat van een vervoerder mag worden verwacht alvorens met 
het vervoer een aanvang te nemen. Samen met art. 9 wil het bereiken dat de 
werkelijkheid ten aanzien van de staat, de hoeveelheid en de soort van de goe
deren zo zuiver mogelijk door middel van de vrachtbrief wordt weergegeven. 
Het verband tussen het (niet) vermelden van bepaalde gegevens ingevolge art. 
8 en de bewijskracht van de vrachtbrief ingevolge art. 9 is niet in alle opzichten 
even duidelijk438. De bepalingen zijn louter bewijsregels en geen materiële 
regels439. Mededelingen in een vrachtbrief afkomstig van één der bij het ver
voer betrokken partijen hebben in beginsel minieme bewijskracht . Niettemin 
zijn onderhavige bepalingen er op gericht een zekere mate van bewijskracht te 
verlenen aan een aantal specifieke eenzijdige vermeldingen in de vracht
brief440. Art. 8 vangt aan met een op de vervoerder rustende verificatieplicht 
terzake van de juistheid van de vermeldingen van het aantal colli, hun merken 
en nummers alsmede de uiterlijke staat van de goederen en hun verpakking. 
Dit laatste slaat niet op de kwaliteit van de verpakking der goederen441 ,  laat 

schouwd; dientengevolge dienden de art. 8 en 9 buiten toepassing te blijven. Ten opzichte van de 
in het desbetreffende document voorkomende onbekendheidsclausule werd art. 9 overigens ana
loog toegepast! Rb Kh Gent 15 . 1 . 1981 , EVR 1981 ,  p. 708 (nt M. Godfroid) toont aan tot welke 
narigheden voor de vervoerder het niet (laten) ondertekenen door de afzender van de vrachtbrief 
kan leiden. 

436. Th. H. J .  Dorrestein, Beursbengel 1978, p. 501 . Dit geldt eveneens voor het nationale 
recht, vgl. T. p. 1478/1479. 

437. Kritisch over die verscheidenheid, D. Richter-Hannes, Rodière-bundel, Paris 1981 , p. 508. 
Verscheidenheid wordt eveneens gesignaleerd door Nickel-Lanz, nrs 1 16, 117 ,  maar ten dele ook 
weersproken terzake de verificatie van art. 8 lid 3 CMR (nr 40). 
Vergelijking van het CMR-systeem met dat van de WOW levert in hoofdzaak het volgende op. Op 
het eerste gezicht is er louter verschil. Art. 42 WOW bepaalt, anders dan art. 8 CMR, dat de 
vervoerder juist niet gehouden is de juistheid van in de vrachtbrief vermelde gegevens te onder
zoeken, terwijl art. 46 lid 3 voorts bepaalt dat, anders dan art. 9 lid 2 CMR, het niet vermelden van 
de uiterlijke staat of gesteldheid geen vermoeden oplevert. Toch menen we dat het verschil min
der groot is dan mede door de MvTwordt gesuggereerd. Immers, uit de negatieve formulering van 
art. 46 lid 1 WOW volgt dat de vrachtbriefwel degelijk bewijskracht bezit voorzover het gegevens 
betreft welke redelijkerwijs door de vervoerder konden worden geverifiëerd. De rechter kan zo 
tot hetzelfde resultaat komen als aan de hand van het in het Verdrag gehanteerde systeem. De 
bewijskracht van de vrachtbrief ingevolge de WOW kan dus even sterk zijn,  hoewel de WOW zich 
niet beperkt tot een aantal specifieke vermeldingen zoals onder de CMR het geval is. Het in de 
WOW in afwijking van de CMR gehanteerde systeem is hevig bekritiseerd door Dorrestein/Neer
voort , p. 169. Vgl. over de bewijskracht van de vrachtbrief naar AVC- en WOW-recht, 
M. H. Claringbould, Goederenvervoer over de weg, Zwolle 1984, p. 22-29. 

438. Rodière, p. 208, nr 22; Loewe, nr 98; Nickel-Lanz, nr 40; Dorrestein, nr 141 , 143a. 

439. Nickel-Lanz, nr 39; Loewe, nr 96. Vooral in Frankrijk bestaat de neiging materiële gevolgen 
aan deze bepalingen te verlenen ;  vgl. Cass. 3 .2 .1982, BT 1982, p. 285. Zie hierover § 5 .4.3.4.  

440. Vgl. ondanks een ander uitgangspunt (art. 42 WOW) art. 46 lid 1 WOW. De MvT op laatst
genoemde bepaling wijst op het verschil met de bewijskracht van het zeerechtelijke cognosse
ment. Zie ook Dorrestein/Neervoort, p. 170; M. H. Claringbould, a .w. ,  p. 28. 
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staan op de stuwing ervan442 . Een eventueel beroep op art. 17 lid 4 b en c blijft 
derhalve onverlet443 . Daarnaast noemt het derde lid van art. 8 nog een aantal 
zaken welke op verzoek van de afzender eveneens tot verificatie door de ver
voerder nopen 444. 

Het verschil tussen beide groepen komt tot uitdrukking in de mogelijkheid 
tot het maken van een voorbehoud hetgeen van belang is met het oog op art. 9 
lid 2. Ten aanzien van de door art. 8 lid 1 genoemde aspecten kan de vervoer
der een voorbehoud maken. Deze voorbehouden , welke genoemd worden in 
de eerste twee zinnen van art. 8 lid 2, hebben het oog op verschillende situa
ties. De eerste zin betreft de situatie waarin redelijkerwijs niet van de vervoer
der kan worden gevergd tot verificatie over te gaan, gelet op de beschikbare 
middelen en andere feitelijke omstandigheden. Over de gegrondheid van een 
dergelijk voorbehoud valt geen algemeen oordeel te geven; het gehele feitelij
ke en juridische kader waarbinnen het betreffende transport zich afspeelt 
dient hiertoe in ogenschouw te worden genomen. In de praktijk zijn met name 
wanneer het verzendgereed maken van het voertuig of container door de af
zender plaats vindt de uit het zeerecht geïntroduceerde onbekendheidselausu
les in zwang geraakt. Uit de Nederlandse rechtspraak blijkt dat deze clausules 
met succes door de wegvervoerder werden gehanteerd445 . Concrete omstan
digheden zullen van doorslaggevend belang zijn voor de vraag of de vervoer
der al dan niet terecht het maken van een voorbehoud ten aanzien van de uiter
lijke staat van de goederen heeft gemaakt446 . Hoewel de eerste zin van art. 8 

441 .  Zoals bijvoorbeeld Rb Kh Antwerpen 13. 1 . 1972, EVR 1973, p. 330; Rb Maastricht 
21 .2 . 1974, S&S 1976, 88; CA Aix-en-Provence 9. 12. 1980, BT 1981 ,  p. 143 en de door Ponet ge
noemde rechtspraak, p. 97, 98. Zie ook Clarke, nr 25. Toegegeven moet worden dat de grens 
tussen uiterlijke staat en kwaliteit van de verpakking niet altijd even scherp te trekken is, vgl. CA 
Paris 2 1 . 1 . 1981 , BT 1981 ,  p. 221 alsmede Dorrestein , nr 133. Over verwarring tussen uiterlijke 
staat en hoedanigheid der goederen in het zeerecht tengevolge van de term 'condition' , vgl. Dor
hout Mees, nr 9.361 . 

442. CA Lyon 19.3. 1975 , BT 1975, p. 169. In het Franse recht is dat anders, vgl. Brunat BT 1975, 
p .  162. Anders wellicht Hof Arnhem 10.4. 1984, S&S 1984, 1 1 1 .  

443. A .  C .  Hardingham, (1981) 3 LMCLQ, p .  312. Ten onrechte anders Rb K h  Antwerpen 
10.10. 1980, EVR 1982, p. 64; Tr Comm Toulouse 8.3 .1982, BT 1982, p. 247. 

444. Afgevaardigden van Frankrijk,  België en Oostenrijk hebben tevergeefs getracht deze groep 
op dezelfde lijn als de in het eerste lid geregelde materie te krijgen; TRANS/152, TRANS/WP9/ 
32, 10 mei 1955,  p. 5 .  

445 . Vgl. Rb 's-Gravenhage 14 . 1 . 1981 , S&S 1981 , 65 , alsmede dezelfde instantie 6.6. 1979 , ge
noemd door P. Ruitinga, EVR 1982, p. 231 e .v;  Rb Dordrecht 16. 12. 1981 ,  S&S 1982, 1 17 .  Over 
deze clausule verder Putzeys, nrs 410, 415,  416; M . H. Claringbould, a.w. , p. 24. 

446. Bij ontbreken van voorbehoud moge weliswaar het vermoeden gelden dat de goederen ten 
tijde van inontvangstneming uiterlijk in goede staat verkeerden, dit laat onverlet dat onder 'uiter
lijk' moet worden verstaan 'uiterlijk waarneembaar'. Volgens Dorrestein zal een vrij vluchtige 
controle in het algemeen voldoende zijn,  nr 148a en nrs 133 e.v.  Evenzo voor het zeerecht Kort
hals Altes/Wiarda,  p. 233. Vgl. Rb Amsterdam 29. 1 1 . 1978, S&S 1979, 103, voor het geval waarin 
een afzender jegens de vervoerder, die betwistte dat de beschadiging ten tijde van de inontvangst
neming uiterlijk waarneembaar was, bewijsrechtelijk aan het kortste eind trok. In deze zin reeds 
OLG Düsseldorf 7 .2 . 1974, VersR 1975, p. 638, dat besliste dat de vervoerder het vermoeden van 
art. 9 lid 2 doorbrak door te bewijzen dat het in casu niet in het oog lopende schade betrof. Vgl. CA 
Paris 17.5. 1974, BT 1974, p. 297 waar de vervoerder het vermoeden van art. 9 1id 2 doorbrak. Ten 

--> 
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lid 2 zulks niet vermeldt dient met het voorbehoud worden gelijk gesteld het 
resultaat van de verificatie, indien en voorzover dit afwijkt van de vermeldin
gen in de vrachtbrief. In dat geval spreekt men wel van bemerkingen447. In de 
literatuur wordt terecht gesteld dat dusgenoemde bemerkingen eveneens door 
art. 8 worden bestreken448 ; ten aanzien van deze categorie geldt dan echter dat 
de motiveringseis niet geldt449. 

De tweede zin van art. 8 lid 2 betreft het voorbehoud terzake van de in art. 
8 lid 1 sub b genoemde uiterlijke staat van de goederen en hun verpakking. 
Daarvan geldt dat het voorbehoud onder opgave van redenen wordt gemaakt. 
Ook hier ligt het evenwel meer voor de hand deze categorie evenzeer als be
merkingen op te vatten, ten aanzien waarvan enig voorbehoud geen goede zin 
heeft450. De aard van een dergelijke bemerking brengt mee dat volstaan kan 
worden met het noemen van de afwijkingen. Voldoende is wanneer tot uit
drukking is gebracht waarin de gebreken terzake van de in art. 8 lid 1 sub b 
gestelde aspecten bestaan. De aldus door het Verdrag genoemde gemotiveer
de voorbehouden alsmede de hierboven aangeduide bemerkingen hebben, 
voorzover in de vrachtbrief opgenomen451 ,  als primaire functie het krachtens 
art. 9 lid 2 gecreëerde vermoeden, dat de goederen conform deze vermeldin
gen in de vrachtbrief door de afzender en in uiterlijk goede staat aan de ver
voerder zijn toevertrouwd, te doorbreken. Acceptatie van de voorbehouden 
door de afzender is daarvoor geen vereiste. 

Met name de derde, tevens laatste zin van art. 8 lid 2 heeft op dit punt voor 
enige onduidelijkheid gezorgd. Deze zin, welke in een later stadium aan een 
der concepten van art. 8 is toegevoegd, zou kunnen suggereren dat de voorbe
houden het beoogde effect slechts bereiken indien zij door de afzender worden 
geaccepteerd452. Dit is echter geenszins het geval453. Het spreekt voor zich dat 
door de afzender wel geaccepteerde, al dan niet gemotiveerde, voorbehouden 
wél bewijs leveren , hoewel in beginsel tegenbewijs toegestaan blijft454. 

De vraag rijst op welke gronden kan worden gerechtvaardigd dat niet door 

onrechte had de vervoerder (of diens ondergeschikten) geen voorbehoud gemaakt van het feit dat 
de regen ten tijde van de inlading de goederen beschadigd had, Rb Arnhem 28 . 1 . 1971 ,  S&S 1973, 
82. 

447. Dorrestein , nr 143a; P. Ruitinga, a.w, p.  225 e .v . ;  M. H. Claringbould, a .w. ,  p. 22. 

448. Rodière, p. 207, 208; Nickel-Lanz, nr 35; Loewe, nr 98, alsmede de in de vorige noot ge
noemde schrijvers. Voor een rigide sanctie op het niet controleren of niet aantekenen van gecon
stateerde afwijkingen op de vrachtbrief, vgl. art. 21 lid 3 AVC, waarover M. H. Claringbould, 
a .w. ,  p. 23/24. 

449. Loewe, nr 100; Dorrestein, nr 143a; Clarke, nr 25 ; P. Ruitinga, a.w. , p. 226. 

450. Ruitinga, voornoemd. 

451 .  Super Ct. Zagreb 2.4. 1966, Hague-Zagreb Essays, p. 59. 

452. Zo Rodière, p .  208, nr 2 1 ;  Putzeys, nr 417. 

453. Nickel-Lanz, nr 4 1 ;  Loewe, nr 101 en 103 ; Dorrestein, nr 143a; Clarke, nr 25 ; Ruitinga, a.w. , 
p. 228. 

454. Nickel-Lanz, nr 45; Loewe, nr 102. Anders: Dorrestein, nr 143a in fine, nr 201 ; Putzeys, nr 
418;  in die zin ook art. 46 lid 4 WOW. 
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de afzender geaccepteerde voorbehouden niettemin het door art. 9 lid 2 ten 
nadele van de vervoerder gecreëerde vermoeden kunnen opheffen. Hiertoe 
moge het volgende dienen. Krachtens art. 9 lid 2 hebben gemotiveerde voor
behouden ten aanzien van de bewijskracht der vrachtbrief een neutraliserende 
werking455. Het juridisch gevolg is dat er in dat geval tussen partijen een be
wijsrechtelijke patstelling ontstaat. Immers voor zowel de bemerkingen op de 
vrachtbrief door de afzender terzake van de in art. 8 genoemde aspecten als
mede voor de door de vervoerder gemaakte voorbehouden456 geldt dat zij één
zijdige verklaringen zijn. Doorbreking van deze patstelling wordt op verschil
lende wijze bepleit. Zo is Loewe van mening dat de neutraliserende werking 
van gemotiveerde voorbehouden door de vervoerder in het nadeel van de af
zender werkt en, indien hij althans de door de vervoerder gemaakte voorbe
houden niet wenst te accepteren, hem bij gebreke van andere bewijsmiddelen 
uiteindelijk geen andere weg openstaat dan het opzeggen van de overeen
komst457. Helm steunt Loewe in diens uitleg en beroept zich daarnaast op art. 
10, dat in een tegenovergestelde uitleg van art. 9 lid 2 geen goede zin zou heb
ben458. In deze zienswijze helpen de bewijsregels van het Verdrag de afzender 
niet uit de bewijsnood459. Men bedenke evenwel dat ook in het geval er door 
de vervoerder géén voorbehoud is gemaakt dit nog niet wil zeggen dat de af
zender/geadresseerde te allen tijde uit de bewijsmoeilijkheden is460. 

Tegenover de door Loewe ontwikkelde zienswijze heeft Nickel-Lanz de vol
gende redenering gesteld461 .  Nadat zij heeft geconstateerd dat de verklaringen 
van de afzender en de gemotiveerde voorbehouden van de vervoerder elkaar 
in beginsel bewijsrechtelijk in evenwicht houden, komt zij tot de conclusie dat 
er verschillende wegen open staan om de bewijslast tussen partijen te verde
len . Naast een eventuele bewijslastverdeling gebaseerd op redelijkheid wijst 
zij op art. 17 lid 1 dat genoemde last op de afzender/geadresseerde legt. Beide 
oplossingen verwerpt ze . Op grond van de onderzoekplicht ingevolge art. 8 lid 
1 meent zij de bewijslast op de vervoerder te moeten leggen. De vervoerder 
dient het initiatief te nemen nadere (bewijs )maatregelen te treffen, waarbij hij 
de keus heeft uit verschillende mogelijkheden. Slaagt hij hierin niet dan res
teert uiteindelijk één mogelijkheid: het weigeren van het transport462. Het re
sultaat waartoe deze redenering leidt is practisch even onwenselijk als de leer 
die ze bestrijdt en derhalve niet overtuigend. Of art. 8 voldoende grondslag 

455. Hetzelfde geldt voor de bemerkingen. 

456. Hetzelfde geldt voor de bemerkingen. 

457. Loewe, nr 103. De vraag of een dergelijke opzegging als wanprestatie aangeduid moet wor
den beoordeeld naar nationaal recht. 

458. Helm, Frachtrecht, Art. 8 CMR, Anm. 6. P. Ruitinga, a.w. , p. 228 e.v. schijnt zich met deze 
opvatting eveneens te verenigen. 

459. De stelling van Dorrestein, nr 202 dat door de bank genomen de positie van de vervoerderde 
minst gunstige is, lijkt in dit verband niet op het systeem van het Verdrag te steunen. 

460. Zie nt 446 hiervoor; Putzeys, nr 423. 

461 .  Nickel-Lanz, nrs 41-44. 

462. Dit geldt niet ten aanzien van art. 8 lid 3 (nr 49) . 
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biedt om daaruit een initiatiefplicht voor de vervoerder af te leiden is hoogst 
twijfelachtig463 . Evenmin maakt Nickel-,Lanz duidelijk op grond waarvan de 
vervoerder over meer bewijsmogelijkheden zou beschikken. Het komt me 
tenslotte voor dat haar zienswijze op gespannen voet staat met haar eerder 
gedane waarschuwing464 aan genoemde bepalingen niet meer dan zuiver be
wijsrechtelijke betekenis toe te kennen en dientengevolge in Frans vaarwater 
terecht is geraakt465 . 

We menen, naast de door Loewe genoemde argumenten, op grond van art. 
17 lid 1 binnen het systeem van het Verdrag te blijven door te stellen dat, bij 
het vervallen van het bewijsvermoeden van art. 9 lid 2, het in beginsel tot de 
taak van de ladingbelanghebbende behoort het nodige bewijs te leveren en, 
wat de hierboven genoemde patstelling betreft , het gemotiveerde voorbehoud 
te ontzenuwen. In overeenstemming met het hier verdedigde zijn een aantal 
vonnissen van de Haagse en Dordtse Rechtbank. De eerstgenoemde Recht
bank aanvaardde zelfs een door de vervoerder gebezigde voorgedrukte clau
sule "said to contain" als een voorbehoud in de zin van art. 9, lid 2, tengevolge 
waarvan de landingbelanghebbende het door haar beweerde manco diende te 
bewijzen . Dit kon de Rechtbank uitsluitend doen met een uitdrukkelijke ver
wijzing naar de relatie die tussen partijen bestond466. 

Uit bovenstaande kan duidelijk worden dat ook hier voorkomen beter is 
dan genezen. Met name de vervoerder dient hier bijzonder attent te zijn467. De 
geconstateerde patstelling en de daarmee gepaard gaande onzekerheid voor 
partijen is uitsluitend te voorkomen door hetzij zich bij voorbaat van een vol
doende sterke bewijspositie trachten te voorzien468 hetzij achteraf over vol-

463. Art. 8 lid 3 wijst eerder in tegenovergestelde richting. Libouton 1982, p .  700 is de mening 
toegedaan dat de verificatieplicht ten aanzien van de uiterlijke staat en de verpakking autonoom is 
en ook bij afwezigheid van een vrachtbrief onverlet blijft. 

464. Nr 39. 

465. Vgl. § 5 .4 .3 .4 .  

466. Rb 's-Gravenhage 14. 1 . 1981 ,  S&S 1981 ,  65 ; alsmede 6. 1 . 1977, genoemd door P. Ruitinga, 
a .w. ,  p. 23 1 ;  Rb Dordrecht 16.12. 1981 ,  S&S 1982, 1 17. 

467. In dit opzicht acht ik het vonnis van de Amsterdamse Rechtbank 15 . 12 . 1971 ,  S&S 1972, 92, 
waarin de vervoerder, ondanks zijn aangetekende bezwaren tegen de door de vermelding van de 
temperatuur der goederen door de afzender, de bewijslast kreeg opgelegd, te streng voor de ver
voerder. Het bevreemdt dan ook niet dat dezelfde Rechtbank ook bij beslissing van 24. 12 .1976, 
S&S 1977, 90, in het geval dat er geen voorbehoud gemaakt was, de vervoerder eveneens met het 
bewijs belastte dat de schade reeds vóór de inlading aanwezig was (i.c. bedorven vlees) . Hiermee 
lijkt op gespannen voet te staan de beslissing van dezelfde Rechtbank van 25.6 .1975 , S&S 1976, 49 
waarin terecht werd beslist dat artt. 8 en 9 niets zeggen over de staat van verpakte goederen. 
Evenmin acht ik de uitspraak van de Rotterdamse Rechtbank 21 .3 . 1980, S&S 1981 ,  29 bevredi
gend; daarin werd bepaald dat het achterwege laten van enig voorbehoud door de vervoerder ten 
aanzien van de uiterlijke staat en de verpakking van levende bomen en planten meebracht dat de 
vervoerder diende te bewijzen dat deze onvoldoende vochtig waren. Evenzo werd m.i .  ten on
rechte beslist door Cass. 15.2. 1982, EVR 1983, p. 24 dat de vervoerder diende te bewijzen dat de 
schade reeds vóór de inontvangstneming had plaatsgevonden. Over de strengheid in de Belgische 
en Franse rechtspraak, vgl. nog Libouton 1982, p. 700. Voor een juiste toepassing van art. 9 lid 2, 
zie Hof Arnhem 6 . 12 . 1978, S&S 1979, 1 14. 

468. Mede met het oog hierop zijn in zwang geraakt de zgn. checklisten,  vgl. Putzeys, bijlage 
VIII, p. 444; vgl. Claringbould, p. 18. Zie ook Th. H. J. Dorrestein, Beursbengel 1978, p. 501 . 
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doende (aanvullend) bewijsmateriaal te beschikken469 • 

Met betrekking tot de bewijskracht van de vrachtbrief is nog de vraag opge
worpen in hoeverre art. 8 door art. 9 wordt gedekt. Art. 9 lid 1 is algemeen 
geformuleerd, terwijl art. 9 lid 2 uitsluitend betrekking heeft op aspecten ge
noemd in de eerste twee leden van art. 8470. 

In de literatuur is gesteld dat art. 9 zich slechts dan over het gehele art. 8 
uitstrekt indien ten aanzien van lid 3 het daar vermelde, door de afzender ver
eiste onderzoek heeft plaatsgehad. 471 . Wanneer geen onderzoek naar de in 
art. 8 lid 3 genoemde aspecten heeft plaatsgehad kan wellicht worden gesteld 
dat dergelijke vermeldingen ten aanzien van het bruto-gewicht en de hoeveel
heid der goederen bij gebrek aan gemaakt voorbehoud onder vigeur van art . 9 
lid 1 bewijskracht bezitten472• Deze, op een extensieve uitleg van art. 9 geba
seerde, opvatting kan in het licht der historie niet worden aanvaard473 . Hoewel 
Rodière kan worden toegegeven dat art. 9 lacuneus is, gaat deze uitleg voorbij 
aan de beoogde samenhang tussen de artt. 8 en 9474. Een restrictieve uitleg van 
art. 9 lid 1 reduceert de vrachtbrief voornamelijk tot ontvangstbewijs alsmede 
tot document waarin de elementaire voorwaarden van de vervoerovereen
komst conform art . 6 zijn vastgelegd475 . 

2. Hebben de artt. 8 en 9 betrekking op het aanvangsmoment van het trans
port, art . 30 verschaft een middel om de situatie aan het eind van de rit in 
ogenschouw te nemen. Vergelijking tussen beide momentopnames zou de bij 
het vervoer betrokken partijen dan in staat moeten stellen de cruciale vraag of 
de schade zich gedurende de periode, genoemd in art. 17 lid 1 ,  heeft voorge
daan, te beantwoorden. 

Art. 30 was aanvankelijk minder uitgebreid en ook minder gecompliceerd 

469. Het commentaarvan de Franse vervoerorganisaties FNTR-AFfRI. Paris, (1975), p. 14 sug
gereert een accoord op basis van expertise. 

470. De authentieke teksten van art. 9 geven onderling verschillen te zien. De Nederlandse verta
ling volgt de Franse versie. In de Engelse is in het eerste lid nog blijven staan uit eerdere concepten 
"the making of the contract of carriage", terwijl de mogelijkheid van het tegenbewijs naar het 
tweede lid is verplaatst. (Vgl. TRANS/WP9/11 ,  8 januari 1952, Rev. 1 ,  p. 12). De strekking van 
beide versies is duidelijk: art. 9 lid 1 behelst een prima facie bewijs. 

471 .  Nickel-Lanz, nr 49, op grond van historische overwegingen en in aansluiting bij de regeling in 
het Verdrag van Warschau en CIM. Vgl. ook Dorrestein, nr 149.  Voor de vraag op wie ingevolge 
het Verdrag van Warschau de bewijslast ten aanzien van het gewicht der goedéren rust, vgl. C.A. 
20.6. 1980, 1981 (1)  Lloyd's Rep. 289; Rev Unif 1981 ,  1 ,  p. 249. 

472. Vgl. Rodière, p .  208, nr 22 alsmede L. Brunat BT 1973, p .  162 naar aanleiding van Tr 
Comm Mantauban 19. 1 . 1973, BT 1973, p. 170. In dit voetspoor eveneens de volgende recht
spraak: CA Paris 17.3. 1977, BT 1977, 196 met instemming van Brunat, p. 190; Tr Comm Paris 
30.5. 1979, BT 1979, p. 535; CA Paris 2 . 12 . 1981 , BT 1982, p. 73; CA Paris 5 .3 .1980, BT 1980, 
p .  187, waarover Brunat, p .  182; vgl. ook BT 1982, p .  227; Putzeys, nr 396. 

473. Vgl. nt 444 hiervoor. Het FIAT A-Report, p .  12, stelt voor art. 8 lid 3 te schrappen. 

474. Zo ook Loewe, nr 105: Nickel-Lanz, nr 47; Clarke, nr 25 . 

475. Vgl. Dorrestein,  nr 142, die bij de verwijzing naar art. 6 echter geen reserve maakt ten aan
zien van art. 6 lid 1h .  
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dan de definitieve redactie , welke pas op de slotzitting van de speciare werk
groep tot stand is gekomen476. Naar aanleiding van het voorstel van de Belgi
sche afgevaardigde een aan de CIM analoog systeem in de CMR te introduce
ren, is men na veel vijven en zessen tot de huidige redactie gekomen477. Dit 
heeft geleid tot modificatie van het eerste lid en toevoeging van de leden 3 en 
4478. Brunat heeft er terecht op gewezen dat hierdoor een belangrijk verschil 
met de CIM, al dan niet bewust bedoeld, is ontstaan. Indien immers onder de 
CMR bij zichtbare schade niet uiterlijk op het ogenblik van de aflevering en bij 
onzichtbare schade niet binnen zeven dagen wordt gereclameerd ontstaat wel
iswaar het vermoeden van aflevering conform de vrachtbrief, maar, anders 
dan hetgeen krachtens de CIM geldt479, blijft tegenbewijs mogelijk480• Der
halve blijft het recht tegenbewijs tegen conforme aflevering te leveren op 
grond van art. 30 CMR bestaan zolang de vordering ingevolge art. 32 CMR 
niet is verjaard481 . Hiermee bevindt de CMR zich in vergelijking met andere 
internationale verdragen in een uitzonderlijke positie482. Het spreekt voor 
zich dat in een dergelijk geval hoge eisen aan het te leveren bewijs worden 
gesteld 483 .  

Evenals art. 9 schept art. 30  een vermoeden,  en wel van de  aflevering van de 

476. TRANS/168, TRANS/WP9/35,  6 juni 1956, p. 2 1 .  

477. Het in  de  CIM gehuldigde systeem wijkt fundamenteel af  van art. 30  CMR (vgl. art. 46 
CIM). Overname van de eerste twee leden van art. 30 CMR in de WOW werd niet opportuun 
geacht, vgl. Toelichting op het Voorontwerp ad art. 8. 13.2.48, p. 1485/1486, waarover kritisch 
Dorrestein/Neervoort, p. 170. Een positief geluid over art. 30 CMR komt van Harald de la Motte, 
VersR 1982, p. 1037: "Am mildesten - und vernünftigsten - ist die jüngste Vorschrift, nämlich 
Art. 30 CMR von 1956". 

478. Vgl. TRANS/WP9/1 1 ,  Rev. 1, z .d .  (1951) ,  p. 20; TRANS/152, TRANS/WP9/32, Annexe 1 ,  
10 mei 1955, p .  16. 
Een practisch verschil is dat de termijn van zeven in plaats van drie dagen werd geïntroduceerd. 
Later heeft men deze periode willen terugdringen tot de oorspronkelijke termijn van drie dagen, 
vgl. W/TRANS/SCI/301/Add . l .  14 november 1967, p .  1 1 .  

479. Vgl. art. 46 lid 2d CIM. 

480. Trib Comm Paris 13.3. 1972, BT 1972, p .  230; CA Paris 17.3. 1977, p. 196 waarover kritisch 
Brunat p. 190; Cass. 2 .2 . 1982 BT 1982, p. 152. waarover Brunat, p. 146, alsmede J. Hémard/ 
B .  Bouloc, Revue trimestrielle de droit commerce et de droit économique 1983, p. 13 e.v. , die een 
vergelijking trekken tussen het CMR-systeem en de Franse regeling van art. 105 CdC welke laat
ste zeer sterk is bekritiseerd. Vgl. nog CA Paris 26. 10. 1982, BT 1982, p. 595. 

481 .  Vgl. Clarke, nr 62. Kritisch daarover, R. Züchner, VersR 1968, p. 824 e .v. naar aanleiding 
van OLG Zweibrücken 23.9. 1966, VersR 1967, p .  1 145. Het FIAT A-Report, p .  24, stelt voor 
deze mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs te schrappen. 

482. Vgl. art. 3 lid 6 Hague Rul es; vgl. Nickel-Lanz, nr 1 16. Voor het Verdrag van Warschau, vgl. 
art. 26 lid 4. Voor de CIM, vgl. Boudewijnse, p. 386. Anders wellicht ook art. 46 WOW en art. 21 
AVC, waarover M.  H. Claringbould, a.w. , p. 28 .  Het in de CMR voor de geadresseerde gunstige 
rechtsgevolg was overigens al in eerdere concepten te vinden en heeft zich gedurende de zgn. 
revisie-conferentie te Genève (1972) weten te handhaven tegen de aanval van de zijde van IRU/ 
ICC, vgl. W/TRANS/SCI/438, 19 april 1972. p. 14. 

483. Bijvoorbeeld door middel van een douaneverklaring. vgl. CA Nîmes 5 . 1 1 . 1980, BT 1980, 
p .  600, of aan de hand van expertise-verklaringen , vgl. Clarke , nr 62 ; Rb Utrecht 1 .9 . 1982 , S&S 
1983, 40. Zie nog Rb 's-Hertogenbosch 7.5 . 1982, S&S 1984, 91 .  
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goederen in de staat als omschreven in de vrachtbrief. Ook hier kunnen voor
behouden en bemerkingen, op één geval na484, dat vermoeden doorbreken. In 
vergelijking met art. 9 lijkt art. 30 over een ruimer vermoeden te beschikken 
en derhalve de bewijskracht van de vrachtbrief in het voordeel van de lading
belanghebbende te versterken. Betreft het vermoeden van art. 9 lid 2, daarge
laten art. 8 lid 3 ,  slechts de uiterlijke staat van de goederen en hun verpakking 
alsmede het aantal colli, merken en nummers , art. 30 beperkt zich tot genoem
de elementen niet. Ondanks de gebrekkige aansluiting van genoemde bepalin
gen menen we dat dit verschil vermoeden niet tot juridische discrepanties be
hoeft te leiden. Immers het vermoeden van art. 30 kan niet verder reiken dan 
art. 9 lid 2 toestaat. Integendeel ,  mogelijke voorbehouden ingevolge art. 30 
zullen eerder de bewijskracht van de vrachtbrief verminderen, aangezien deze 
niet afhankelijk zijn van het vermelden ervan in de vrachtbrief485 . Art. 30 be
wijst dan ook niets, buiten de reikwijdte van art. 9 lid 2 om, omtrent de inhoud 
of innerlijke staat van de goederen486. Voor de vervoerder behoeft het door de 
geadresseerde gemaakte voorbehoud in de zin van art. 30 lid 1 op zichzelf niet 
verontrustend te zijn, aangezien dit nog niets zegt over zijn aansprakelijk
heid487. Op één aspect in het bijzonder dienen partijen alert te zijn, te weten 
het geval waarin de geadresseerde ten overstaan van de vervoerder de staat 
van de goederen heeft vastgesteld, tenzij het betreft onzichtbare schade en/of 
verliezen ten aanzien waarvan de geadresseerde binnen zeven dagen schrifte
lijk voorbehoud heeft gemaakt (art. 30 lid 2) . In dit geval wordt partijen de 
mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs ontnomen488 . Het betreft een 
vaststelling die door vervoerder en geadresseerde gezamenlijk heeft plaatsge
had. Dit vereiste komt in de authentieke teksten, hoezeer ook onderling ver
schillend, beter tot uitdrukking dan in de Nederlandse vertaling489. Het staat 
aan de geadresseerde te bewijzen dat een vaststelling als bedoeld in art. 30 lid 2 

484. Vgl. art. 30 lid 2, waarover nader de tekst. 

485. Zie bijvoorbeeld Rb Breda 1 1 . 1 . 1977, S&S 1978, 89: "Aan de vrachtbrief is daar (lees: in 
art. 30 lid 1 CMR) echter geen enkele bijzondere , laat staan exclusieve bewijskracht toegekend" . 

486. Vgl. uitvoerig en op overtuigende gronden Dorrestein, nr 148a. 

487. Vgl. met name Clarke , nr 62; He (lees: de geadresseerde) has done no more than assert the 
liability of the carrier and rebut the "prima facie evidence that he has received the goods in the 
condition described in the consignment note" (Art. 30. 1 ) .  It remains for him to prove that there 
has been , , total or partial loss of the goods or damage thereto accuring between the time when the 
carrier takes over the goods and the time of delivery", which is the basis of liability under Artiele 
1 7 . 1 .  Vgl. Putzeys, nr 584. 

488. Slechts bij uitzondering, zoals wanneer bedrog aan de zijde van de geadresseerde zich voor
doet, doet de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs weer opleven, vgl. Rodière, p. 327, nr 
105; Putzeys, nr 576. Hetzelfde geldt wanneer fouten zijn gemaakt in het vaststellen van de discre
pantie tussen de aflevering van de goederen en de vrachtbrief, vgl . Clarke, nr 62 in fine. 

489. In de Engelse tekst luidt art. 30 lid 2: Wh en the condition of the goods has been duly checked 
by the consignee and the carrier, evidence contradicting the result of this checking shall only be 
admissible . . .  
D e  Franse tekst luidt: Lorsque l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement par Ie 
destinaire et Ie transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être fait 
que . . .  
Het FIAT A-Report, p .  24, stelt voor de leden 1 e n  2 tot één bepaling te herleiden. 
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heeft plaatsgehad490 . Men neemt doorgaans aan dat een dergelijke "tegen
sprekelijke" vaststelling ook met de chauffeur van de vervoerder kan plaats 
hebben491 . Zowel in het geval van zichtbare verliezen of beschadigingen, ten
zij een vaststelling in de zin van art. 30 lid 1 heeft plaats gehad, als in bet geval 
van onzichtbare verliezen of beschadigingen, al dan niet na vaststelling in de 
zin van art. 30 lid 1 ,  is er plaats voor het maken van voorbehouden en bemer
kingen492. Bij zichtbare schade dient zulks plaats te hebben uiterlijk op het 
ogenblik van de aflevering. Voor alle voorbehouden geldt dat zij globaal die
nen aan te geven waartegen zij gericht zijn, waarbij het overbodig lijkt te stel
len dat zij jegens de vervoerder en niet tegen de afzender/leverancier moeten 
worden aangewend493 . Anders dan bij zichtbare schade dienen de reclames 
ten aanzien van onzichtbare schade schriftelijk binnen zeven dagen te worden 
meegedeeld494. Dit kan plaats hebben in de vorm van brief, telegram of te
lex495 . Bij zichtbare schade is mondelinge reclame in beginsel voldoende496, 
hetgeen niet wegneemt dat het aanbeveling verdient hiervan aantekening op 
de vrachtbrief te maken497. 

Evenals bij de artt. 8 en 9 rijst ook ten aanzien van art. 30 lid 1 de vraag wat 
het rechtsgevolg is van het maken van een geldig voorbehoud. Wordt hier, 

490. Zie voor een dergelijke gemotiveerde bewijsopdracht, Rb Arnhem 14.4. 1983, S&S 1984, 94. 
Het tegenovergestelde kan zich uiteraard ook voordoen: een vervoerder die wegens ontkenning 
door de geadresseerdé! van de echtheid van de handtekening voor ontvangst in bewijsnood komt. 
Dit blijkt één van de in Frankrijk beproefde methoden van "escroquerie" te zijn. 

491 .  Loewe, nr 223; Putzeys, nr 549; Clarke , nr 62. Evenzo: R. Rodière , BT 1978, p. 73 in zijn 
kritiek op het arrest CA Rouen 20.4 .1977, BT 1977, p. 184: "Le chauffeur est un mandataire pour 
tout ce qui touche à la livraison". Vgl. nog § 5 hiervoor. 
Rb Rotterdam 3 1 . 10. 1975, S&S 1976, 24; NJ 1977, 227; Rb Breda 1 1 . 1 . 1977, S&S 1978, 89; Rb 
Arnhem vorige nt; Cass. 27.5 . 1981 ,  BT 1981 ,  p. 407. Anders Dorrestein, nr 137a. 

492. Een aantal practische regels voor het maken van een voorbehoud geeft Harald de la Motte, 
VersR 1982, p .  1037 e.v. Anders dan bij art. 8 vereist art. 30 niet dat deze voorbehouden gemoti
veerd dienen te zijn,  vgl. Putzeys, nr 553. 

493. Hof van Beroep Gent 17. 1 1 . 1967, EVR 1969, p .  145. 

494. Onzichtbare schade is bijvoorbeeld contaminatie van chemische producten, Rb Kh Antwer
pen 7. 1 . 1977, EVR 1977, p. 420; Rb Utrecht 1 .9 . 1982, S&S 1983, 40 inzake het vervoer van polyt
hyleen. Putzeys, nr 569, onderscheidt een drietal situaties die zich mogelijkerwijs kunnen voor
doen in het geval waarin zich gedeeltelijk zichtbare en gedeeltelijk onzichtbare schade voordo.et. 
Zie ook nog Dorrestein, nr 148a. 

495. Zie onder andere Loewe, nr 227; Putzeys, nr 55 1 ;  Clarke, nr 62; Rb Kh Kortrijk 4 .6 .1974, 
EVR 1974, p .  768; OLG Hamburg 6. 12. 1979, VersR 1980, p. 290; Rb Utrecht vorige nt. In CA 
Aix-en-Provence 26. 1 1 . 1980, BT 1981 , p. 185 werd bepaald dat louter een stempel plus datum 
onvoldoende was. 

496. Rb Kh Antwerpen 30.4. 1965. EVR 1966, p .  744; Rb Dordrecht 10.5. 1067, S&S 1967, 70; Rb 
Kh Verviers 18.5 . 1968, EVR 1968, p .  1240; Hofvan Beroep Luik 6.5 . 1970, EVR 1970, p .  716; Rb 
Kh Brussel 19 .3 .1974, EVR 1974, p. 773; Rb Breda 1 1 . 1 . 1977, S&S 1978, 89; Hof van Beroep 
Antwerpen 21 .6 . 1978 , EVR 1978, p. 601 ; CA Paris 14 .12 .1977, BT 1978, p. 289. Vgl. ook Po net , 
p. 103; 104. 

497. Cass. 29.4. 1975, BT 1975, p. 298. Vgl. eveneens het arrest van het Hofvan Beroep Antwer
pen (vorige noot) waarin het bewijs dat telefonisch was gereclameerd kon worden bewezen. Zie 
ook Rb Arnhem, nt 490. 
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evenals bij de artt. 8 en 9 slechts het prima facie bewijs van aan de vrachtbrief 
conforme aflevering terzijde gesteld, zodat opnieuw een bewijsrechtelijke 
patstelling tussen de partijen ontstaa_t, of wordt daarvoor een ander vermoe
den in de plaats gesteld , gebaseerd op de situatie zoals aangegeven door het 
voorbehoud? In de literatuur498 en rechtspraak499 wordt het laatste geleerd. 
Rodière verbindt hieraan de conclusie dat daarmee is komen vast te staan dat 
de schade zich tijdens het transport heeft voorgedaan500. Dit lijkt evenwel een 
premature conclusie . Zoals hierboven reeds werd gesteld ten aanzien van de 
verhouding tussen art. 9 en 30 dient hierbij in rekening te worden gebracht dat 
tegenover het door de geadresseerde gemaakte voorbehoud het eventueel 
door de vervoerder ingevolge art. 9 lid 2 gemaakte voorbehoud staat. Maar 
ook wanneer de vervoerder jegens de afzender géén voorbehoud in de zin van 
art. 9 lid 2 heeft gemaakt, is hij nog in de gelegenheid het vermoeden dat als
dan door art. 9 lid 2 in het leven wordt geroepen, te ontzenuwen501 In het geval 
van beschadiging van de innerlijke staat van de goederen of een "inwendig 
tekort" heeft de vervoerder in het kader van artt. 9 en 30 nog minder te duch
ten502. Het blijft derhalve zaak van de ladingbelanghebbende te bewijzen dat 
de beschadiging of het verlies tijdens het transport is ontstaan. Vermoedens en 
voorbehouden zijn daartoe slechts hulpmiddelen. Slaagt de vervoerder er 
evenwel niet in het vermoeden van art. 9 lid 2 te weerleggen, althans te neutra
liseren,  of is hij niet in staat het door de afzender geleverde bewijs dat de scha
de tijdens het transport is ontstaan, dan resteren hem wellicht de algemene of 
bijzondere ontheffingsgronden van art. 17. 

Teneinde het door de geadresseerde gemaakte voorbehoud te ontzenuwen 
staan verschillende (bewijs)middelen open. Zo gelukte het een vervoerder 
aan de hand van een douaneverklaring, waaruit het manco bleek, het vermoe
den te ontzenuwen503. Anderzijds behoeft het achterwege laten of het onvol
doende maken van een voorbehoud ook voor de afzender nog geen man over 
boord te betekenen . Ook deze kan in dat geval, behoudens het in art . 30 lid 2 
bepaalde, nadien nog tegenbewijs leveren504. Partijen dienen terzake van het 

498. Nickel-Lanz, nr 1 17 ;  Dorrestein, nrs 144, 148a, 149a. 

499. Zo onder meer Hof van Verbreking 7.6. 1974, EVR 1975, p. 68; TPR 1979, p.  119 ,  bevesti
gend Hof van Beroep Brussel 19 .10 .1972, EVR 1974, p. 608. Vgl. Ponet, p. 107. 

500. BT 1974, p .  328, nr 107. Als Rodière, CA Reims 3.3. 1980, BT 1980, p .  237; CA Paris 
28.5 . 1980, BT 1980, p. 346; Cass. 2.2. 1982, BT 1982, p. 152 met instemming van Brunat, BT 
1982, p. 146 e.v. 

501 . Volgens OLG Düsseldorf 29 .3. 1979, VersR 1979, p .  651 betekende echter, ondanks het ver
zuim van een voorbehoud door de geadresseerde, het ontbreken van het gewicht in de vrachtbrief 
een (bewijs)risico voor de vervoerder, nu uit de vrachtbrief niet was op te maken hoeveel (nadere) 
afleveringsbewijzen er waren. 

502. Vgl. OLG Düsseldorf 2 .12 . 1982, VersR 1983, p .  1055. Dat uit het achterwege laten van het 
maken van voorbehoud ten aanzien van de uiterlijke staat onder omstandigheden tevens de inner
lijke staat kon worden afgeleid, leert Hof Arnhem 10.4 . 1984, S&S 1984, 1 1 1 .  

503. R b  K h  Gent 23. 12 .1975, T PR 1979, p .  1 19. Voor een geval waarin een dergelijke verklaring 
te kort schoot: Rb Kh Antwerpen 23. 1 1 . 1976, Ponet, p. 149. 

504. Bijvoorbeeld door een expertise-rapport , vgl. CA Toulouse 26.3. 1969. EVR 1971 ,  p. 131 ; 
CA Nîmes 5 . 1 1 . 1980, BT 1980, p. 600. 
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verkrijgen van een zo getrouw mogelijk beeld na de aflevering elkaar hierin 
behulpzaam te zijn (art. 30 lid 5)505 .  

Voor vertragingsschade is  evenals voor onzichtbare schade schriftelijk voor
behoud vereist506; hiervoor geldt een vervaltermijn van 21 dagen na de afleve
ring van de goederen (art. 30 lid 3)507 •  Terecht is gesteld dat, gelet op het ka
rakter van deze bepaling, onder omstandigheden een dergelijk voorbehoud 
reeds kan worden gemaakt vóór het eindpunt van het feitelijk transport508. Of 
er sprake is van vertraging moet aan de hand van art. 19 worden bepaald; een 
overeengekomen termijn hoeft niet persé uit de vrachtbrief (vgl. art. 6 lid 2 f) 
te blijken, maar kan op elke andere wijze worden bewezen509. 

Art. 30 leden 1 en 2 stellen beschadiging en verlies op één lijn .  Verlies is 
echter slechts dan relevant voorzover het gedeeltelijk verlies betreft510 . Bij 
volledig verlies valt immers niets af te leveren511 .  Dit impliceert dat men zich 
bij toepassing van art. 30 lid 3 dient af te vragen of de vertraging nog niet in 
verlies is overgegaan, welke vraag aan de hand van art. 20 dient te worden 
beantwoord. 

Tot slot wordt de aandacht gevestigd op het feit dat in art. 30 lid 3 een over-

505. Gebrek aan medewerking kan licht in het nadeel van degene van wie deze werd verlangd 
worden uitgelegd; vgl. Rb Kh Kortrijk 4.6. 1974, EVR 1974, p. 768. Art. 30 lid 5 CMR is, anders 
dan de overige leden, in de WOW overgenomen, vgl. art. 56. Deze wet voegt aan deze "instruc
tie" in de artt. 57 en 58 nog de mogelijkheid van een gerechtelijke vaststelling toe. Dat hieraan in 
de praktijk behoefte bestaat wordt betwist door Dorrestein/Neervoort, p. 170. 

506. Tr Comm Verviers, 27.4. 1972, BRH 1972, I, p. 645; Tr Comm Lyon 29.8. 1980, BT 1980, 
p .  603 . 
Voldoende is een telex: OLG Hamburg 6 .12 .1979, VersR 1980, p. 290. Terecht wijst Putzeys, nr 
567, nt 402, er op dat het in art. 30 lid 3 zuivere vertragingsschade en niet door vertraging ontstane 
materiële schade betreft. Over dit onderscheid nader hoofdstuk 5, § 5 .  

507. Voor een geval dat een geadresseerde deze termijn had laten verlopen en zich daarna (te
recht) tevergeefs tot de commissionnaire de transport had gewend, wiens regresrecht jegens de 
vervoerder intussen uiteraard eveneens vervallen was, vgl. CA Paris 30.10 .1978, BT 1978, p. 555. 

508. Rb Utrecht 12.3 . 1980, S&S 1980, 127. In dit geval van vervoer van Rotterdam naar Damman 
had belanghebbende per telex laten weten dat de vervoerder aansprakelijk zou worden gesteld 
voor schade welke uit de reeds voorzienbare vertraging zou kunnen voortvloeien.  Vgl. Nickei
Lanz, nr 120, die hieraan toevoegt dat deze actie eveneens door de afzender kan worden ingesteld. 

509. LG Osnabrück 27.9. 1978, VersR 1979, p. 42 (per telex) ; OLG Düsseldorf 18. 1 . 1979, VersR 
1979, p. 356; LG Offenburg 4. 12. 1979, VersR 1980, p. 294. Voorheen werd ook wel anders be
slist: OLG Stuttgart 24. 1 . 1967, NJW 1968, p. 1054. Over termijnoverschrijdingen verder TD 
1972, p. 1596; W. Voigt, VersR 1973, p. 501 . 

510.  Hof 's-Gravenhage 26. 1 . 1973, Asser kaartenbak 7794, bevestigend Rb Rotterdam 3 .3 . 1972. 
Vgl. ook Ponet, p .  143. Voor de vraag of onder schade in de zin van art. 26 lid 2 Verdrag van 
Warschau tevens verlies valt, vgl. uitvoerig H.L.20.5. 1980, (1980) 2 Lloyd's Rep. 295 (Fothergill 
v. Monarch Airlines Ltd); vgl. hoofdstuk 1 p. 3 1 ,  alsmede HR 12.2 . 1982, S&S 1982, 56; NJ 1982, 
589, nt B . W. 

5 1 1 .  Nickei-Lanz, nr 1 19 ;  Putzeys, nr 568. Een dergelijk geval komt (materieel) op hetzelfde neer 
als aflevering van de goederen zonder dat deze nog tot enig nut zijn .  In laatstgenoemd geval zal 
een geadresseerde wellicht de aflevering weigeren.  Over deze gevallen van "laissé-pour-compte", 
vgl. A. Fourcade, BT 1983, pp. 414, 426, alsmede Cass. 14.3. 1983, BT 1983, p .  420; Cass. 
18 .3 .1983, BT 1983, p. 421 .  

220 



eenkomstige bepaling als in lid 2, waarin de zon- en feestdagen voor de vast
stelling van de termijn niet worden meegerekend, ontbreekt512. 

512.  Rodière, p. 328, nr 110;  Nickel-Lanz, nr 120. 
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Hoofdstuk 5 

Omvang van de schadevergoeding. 

§ 1. Inleiding. 

Eenmaal vastgesteld dat de vervoerder ingevolge art. 17 CMR aansprakelijk is 
zonder dat hij zich met succes op algemene of bijzondere ontheffingsgronden 
kan beroepen, rijst de vraag in hoeverre de schade die door het niet nakomen 
van de verbintenis is ontstaan voor vergoeding in aanmerking komt. Bij de 
beantwoording van deze vraag beperken we ons tot de schade aan goederen 
die ontstaan is in de periode die zich uitstrekt van het moment van inontvangst
neming tot dat van aflevering der goederen. Derhalve blijft buiten beschou
wing de aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge artt . 7 lid 3, l l lid 3, 12 
lid 7 en 21 . Evenmin komt aan de orde de aansprakelijkheid waartoe het niet 
nakomen van de overige dan de hiervoor genoemde verplichtingen door de 
vervoerder kan leiden. Laatstbedoelde aansprakelijkheid wordt niet door de 
CMR geregeld, hetgeen meebrengt dat de vervoerder in dit opzicht van de te 
zijnen gunste in het Verdrag opgenomen beperkingen van de schadevergoe
ding niet kan profiteren. De vraag in welk opzicht dan een schadevergoedings
plicht bestaat moet worden beoordeeld naar het toepasselijke nationale recht. 
Als voorbeeld van dergelijke schade kan worden gewezen op het te laat arrive
ren van het voertuig op de plaats van inontvangstneming, zodat naar hun aard 
bederfelijke goederen hun waarde geheel of gedeeltelijk verliezen 1 .  

Genoemde beperking vloeit voort uit de over de  gehele linie van het ver
voerrecht , anders dan in het commune privaatrecht (vgl. art. 6 . 1 .9 .2) , be
staande tendens slechts schade tengevolge van verlies en beschadiging van de 
goederen alsmede door de vertraging in de aflevering voor vergoeding in aan
merking te doen komen2• Buiten door het Verdrag bestreken gevallen van 
schadevergoeding welke in beginsel door het nationale recht beheerst worden, 

1. Andere voorbeelden: met een ongeschikt voertuig op de plaats van in ontvangstneming ver
schijnen; gepompte of gestorte lading op een onjuiste plaats afleveren, waardoor contaminatie
schade optreedt; te veel cement in een tank afleveren, Hof Amsterdam 24-12-81 , S&S 1982, 54. 
Voor (deze) gevallen van zogenaamde "positieve Vertragverletzung", zie Heuer, p .  183 e .v . ;  
Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 3 1 ;  Precht/Endrigkeit, p .  83; Dorrestein , n r  247; Kort
hals Altes/Wiarda, p. 90; H. Roesch, VersR 1980, p. 319/320; Claringbould, p. 69. 
Zie ook BGH 27. 10. 1978, VersR 1979, p .  276: schade was ontstaan tengevolge van het afleveren 
door de vervoerder van verkeerd zaaigoed aan de ontvanger, die deswege zijn handelsbetrekking 
met de opdrachtgever verbrak. Deze schade voor de opdrachtgever wordt volgens het BGH niet 
door de CMR, maar door het nationale recht geregeld. Overigens wees het BGH er op dat deze 
vordering terzake van schadevergoeding wél aan de verjaringstermijn van art. 32 CMR onderwor
pen was. Vgl. ook nog OLG Düsseldorf 26. 10. 1978, MDR 1979, p. 405 ; ten onrechte kennelijk 
anders LG Saarbrücken 5 .8 . 1982, VersR 1983, p. 1074. 

2. Heuer, p .  116 ;  Korthals Altes/Wiarda, p. 88. Vgl. Hofmann-Van Opstal!, p .  173. Voor de 
CMR: art. 23. 
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komt gevolgschade ( dommages-intérêts; préjudice commercial) als regel niet 
voor vergoeding in aanmerking; stilligschade, het derven van een markt, de 
winstcapaciteit welke vervoerde goederen plegen te bezitten blijven bij de be
rekening van de schadevergoeding, voor zover niet veroorzaakt door vertra
ging in de aflevering, buiten beschouwing3. Een uitzondering op deze regel 
treft men aan bij de bijzondere bepalingen terzake de waardeverklaring (art. 
24) en het bijzonder belang (art. 26) . 

Een volgende beperking brengt het Verdrag aan in art. 23 leden 3 en 5 door 
enerzijds de schadevergoeding terzake van verloren4 goederen te koppelen 
aan een maximum-bedrag, uitgedrukt in goudfranken (volgens het na te noe
men Protocol in Speciale Trekkingsrechten) per vermist kilogram gewicht , an
derzijds door voor de vertragingsschade de vrachtprijs als maximum aan te 
wijzen. 

De hierboven genoemde beperkingen5 worden hierna afzonderlijk aan de 
orde gesteld6. 

Verschillende oorzaken kunnen worden aangewezen die hebben geleid tot 
de voor het vervoerrecht zo kenmerkende beperkingen in het schadevergoe
dingspatroon. Het is verleidelijk, maar in het bestek van dit onderzoek on
doenlijk, na te gaan in hoeverre de destijds door Drion in het luchtrecht gesig
naleerde oorzaken voor het internationale wegvervoerrecht opgeld doen 7. 
Slechts één ervan stippen we wegens het practisch belang aan: het verzeke
ringsaspect8 . Het belang van dit aspect komt tot uitdrukking in de beperking 
van de aansprakelijkheid in art. 23 leden 3 en 5 alsmede in de bepalingen welke 
ontheffing van de beperkingen beogen ( artt . 24 en 26) . Voor een verantwoor
de analyse van de samenhang tussen de hoogte van de limiet en de in de prak
tijk functionerende goederen- en aansprakelijkheidsverzekeringen is in dit on-

3.  Heuer, p .  1 17 ;  Nickei-Lanz, nr 156; Korthals Altes/Wiarda, p. 9 1 ;  Dorrestein/Neervoort, 
p .  221 .  

4 .  Voor beschadigde goederen grijpt art. 25 lid 2 terug op art. 23. Verder daarover § §  3 en 4.  

5 .  In de literatuur wordt wel een terminologisch onderscheid aangetroffen tussen de begrippen 
beperking en begrenzing. Zo spreken Korthals Altes/Wiarda, p. 90, van begrenzing der aanspra
kelijkheid, wanneer ze de vergoeding terzake van de zuivere goederenschade bedoelen, terwijl ze 
de term beperking reserveren voor de vastgestelde maximum-bedragen. Het komt ons voor dat 
gemaakt onderscheid niet substantieel is; we worden in deze opvatting versterkt als we Heuer, 
p .  1 17 ,  hetzelfde terminologisch onderscheid in precies omgekeerde zin zien gebruiken. 

6. Vertragingsschade (art. 23 lid 5): § 4; waardeverklaring (art. 24) en bijzonder belang (art. 26): 
§ 6; limiet: § 3 .2 

7. Drion, nr 23 e.v. Voor een met name historische rechtvaardiging van de limieten in het Lon
dens Limitatieverdrag 1979, zie recentelijk R. Cleton, E radice arbor (Erades-bundel), The Ha
gue 1983 , p. 14 e .v .  

8 .  Onbeperkte aansprakelijkheidsdekking in het vervoersrecht door assuradeuren is onmogelijk .  
Ui t  een tweetal bepalingen in  het Verdrag blijkt dat de  opstellers zich van het belang van dit aspect 
bewust geweest zijn: art. 6 lid 2 sub e en art. 41 lid 2. Vooral uit laatstgenoemd artikel ,  waarin de 
zogeheten " benefit of insurance"-clausule nietig verklaard wordt, blijkt de samenhang tussen het 
vervoer- en verzekeringscontract. Het honoreren van de genoemde clausule zou de doodsteek 
voor het in het Verdrag centraal gestelde aansprakelijkheidsmodel betekenen. Over de herkomst 
en betekenis van deze formule, J. W. Wurfbain, Some insurance aspects of carriage of goods by 
road, Hague-Zagreb Essays 2, Alphen aan den Rijn 1978, p. 133, 134. Zie ook nog over deze 
clausule Hofvan Verbreking 9.4. 1981 , BT 198 1 ,  p. 455; CA Paris 26.6 . 1981 ,  BT 1981 , p. 395. 
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derzoek geen plaats. Wij vo lstaan op deze plaats met het noemen van een aan
tal publikaties welke het belang van verzekeringen in het transportrecht in zijn 
algemeenheid en die met betrekking tot de CMR in het bijzonder aan de orde 
stellen9. 

Zoals gezegd bepalen wij ons tot de schadevergoeding ingevolge de in art. 
17 lid 1 genoemde aansprakelijkheid. Rondom het klassieke trio 10 beschadi
ging, verlies en vertraging is in de CMR het schadevergoedingssysteem opge
steld.  Na een eerste kennismaking met deze begrippen (§ 2) volgt een nadere 
uiteenzetting van de wijze waarop deze begrippen een rol spelen bij het vast
stellen en berekenen van de schadevergoeding, waarbij eveneens de limieten 
worden behandeld (§ § 3 .5) . De tot dusverre genoemde beperkingen kunnen 
onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk terzijde gesteld worden 
(§ 6) , terwijl art. 27 nog een tweetal regels geeft die van belang zijn voor het 
instellen van de vordering respectievelijk het vaststellen van de schadevergoe
ding (§ 7) . Het aldus verkregen resultaat wordt door art . 28 gehandhaafd te
gen aanspraken jegens de vervoerder of zijn ondergeschikte(n) buiten over
eenkomst (§ 8) , terwijl door het tot dusverre berekende bedrag een streep 
wordt gehaald wanneer komt vast te staan dat de schade moet worden toege
schreven aan opzet of met opzet vergelijkbare schuld van de vervoerder of zijn 
ondergeschikte(n) (art. 29) , (§ 9). 

§. 2. Inhoud van de begrippen verlies, beschadiging en vertra
gmg. 

Deze begrippen vormen de grondslag van het systeem van de schadevergoe-

9. Algemeen : Drion , nt 7 hiervoor; dezelfde , Aansprakelijkheid en verzekering, Deventer, 1955 . 
P. Vergneaud, Les transports routiers internationaux, Paris, 1960, p. 52-59; p. 157-175; J .  Ram
berg, Attempts at harmonization, Stockholm, 1973, p. 247-249; D. Koole, Aspecten van verzeke
ring bij export, Deventer/Den Haag, 1979; R. Cleton, Ontwikkeling van het aansprakelijkheids
recht, in: Aansprakelijkheidsrecht, Uitgave Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf, 
Utrecht 1973, p. 3-10; R. Meier, Transportversicherung, Bern 1976; International Uni on of Mari
ne Insurance, The essential role of marine cargo insurance in foreign !rade, z .p . ,  1975; Korthals 
Altes/Wiarda, p. 10;  L. A. E. Suermondt, De slinger van de aansprakelijkheid, in: Recht door 
zee (Schadee-bundel), Zwolle 1980, p. 193-200; A. E. Rossmere, Cargo Insurance and Carriers 
liability, JMLC 1975, p. 425-434; A. E. Diamond, (1977) 1 LMCLQ, p. 39-52; Helm, Pracht
recht, § 425 HGB , Anm. 78; § 429 HGB , Anm. 100-109. 
Met betrekking tot de CMR: 
Chr. Aisslinger, Die Haftung des Strassenfrachtführers und die Frachtführerhaftplichtversiche
rung, Zürich, 1975 , p. 1 16-197; R. Züchner, Rechtsfragen zur CMR-Haftung und CMR-Versi
cherung, VersR 1969, p. 682-688; H. Roesch, VersR 1977, p. 1 13-118; J. W. Wurfbain, Some 
insurance aspects of carriage of goods by road,Hague-Zagreb Essays 2,Alphen aan den Rijn 1978, 
p .  132-153; J. C.  Long, Legal expenses insurance for the road haulier, in: International road ha u
lage, London, 1977; Heuer, p. 189-198; p. 224 e .v;  D. Koole, Aansprakelijkheid van de Wegver
voerder, in :  Aansprakelijkheid bij transportverzekering, uitgave Stichting Vakontwikkeling Ver
zekeringsbedrijf, Utrecht 1976, p. 1-23; Andrien/Fagnart, L'assurance de la responsabilité du 
transporteur, Droit et practique du droit commerce international 1975, p. 429-441 ;  Th. 
H.  J. Dorrestein, Aansprakelijkheidsverzekering in het wegvervoer, Beursbengel 1982, p .  205-
208; Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 106. Putzeys, nrs 950-981 ;  Muth-Glöckner, p. 204. 
Voor de WOW: 
J. W. Wurfbain, Goederenvervoer over de weg Zwolle 1984, p. 35 e .v .  

10. Rodière, p. 267. 
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ding. Hoewel de betekenis van deze begrippen taalkundig elk voor zich nau
welijks problemen oplevert, is het niet altijd duidelijk hoe de onderlinge afb a
kening dient plaats te vinden. Afb akening dient plaats te hebben met het oog 
op de verschillende rechtsgevolgen die door de aanduiding van het schadege
val worden teweeggebracht , zoals verjaring (art. 32) en het berekenen van de 
schadevergoeding (artt. 23 en 25) ,  zoals hierna in de navolgende paragrafen 
zal blijken 1 1 • 
Van verlies is sprake wanneer de vervoerder, door welke oorzaak ook, niet in 
staat is de goederen af te leveren. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tus
sen een tijdelijke en definitieve onmogelijkheid de goederen afte leveren 12. In 
het eerste geval is er echter veeleer sprake van vertraging. In de praktijk veel 
voorkomende gevallen van verlies zijn het teloor gaan van goederen door 
brand, diefstal, kantelen van voertuigen met vloeibare lading en het afleveren 
van de goederen aan een ander dan de rechthebbende. Dit laatste geval wordt 
in de literatuur13 en rechtspraak 14 als verlies aangemerkt. Het Bundesgerichts
hof heeft in een geval và n verkeerde aflevering dit ook dan als verlies aange
merkt wanneer de geadresseerde de goederen alsnog zelf opspoort . Het colle
ge overwoog daarbij het volgende: 

" . . .  es kommt nicht darauf an, ob das Gut körperlich noch varhanden ist und ob der Absender das 
Gut nachträglich wieder auffinden konnte und in irgendeiner Weise wieder an sich gebracht 
hat" 15 . 

Omstreden is of ook van verlies moet worden gesproken wanneer de goederen 
vanuit economisch oogpunt bezien als verloren moeten worden beschouwd. 
Te denken valt aan de beschadiging van een machine waardoor deze waarde
loos is geworden of wanneer de reparati ekosten haar waarde te boven gaan 
( constructive total loss) . En hoe te denken over door chemische resten aange
taste wijn bij tankvervoer? In deze gevallen pleit Helm eveneens voor de kwa
lificatie verlies 16. Met de meerderheid der schrijvers hebben wij geen behoefte 
aan deze uitbreiding van het begrip verlies, zolang de vervoerder in staat blijft 
de ten vervoer genomen goederen, in welke toestand dan ook, af te leveren 17. 

Met het oog op gevallen als hier genoemd heeft men getracht een materieel 

1 1 .  Vgl. Heuer, p. 72; Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 6 en Art. 26 CMR, Anm. 4; Dorre
stein, nr 236. 

12.  Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 4. 

13 .  Nickel-Lanz, nr 109 stelt echter voor het begrip verlies de eis dat men niet weet waar de goede
ren zich bevinden. 

14. Weergegeven door Helm, § 429 HGB, Anm. 4. 

15.  BGH 27. 10. 1978, VersR 1979, 276 (277) , waarover kritisch Libouton 1982, p.  722. Het "an 
sich bringen" van de goederen is uiteraard wel een schadeverminderende factor, zo voegde het 
college daaraan toe. 

16. Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 4. 

17. Rodière, p .  268, nr 64; Sirey, nr 501 ;  Nickel-Lanz, nr 109; Heuer, p .  72, die terecht stelt dat 
dit grensgevallen zijn .  Vgl . daarvoor ook Q.B.  20. 1 1 . 1973, ( 1974) I Lloyd's Rep. 203 (Tatton v .  
Ferrymasters) , alsmede Rb Kh Brussel 9 . 1 . 1979, vermeld door Libouton 1982, p. 722. Vgl. voor 
het zeevervoer nog art. 8.5 .2.54 lid 5 .  
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criterium te vinden ter onderscheiding van de begrippen verlies en beschadi
ging. Zo is wel gesteld dat verlies vooral een zaak is van een kwantitatieve, 
beschadiging daarentegen van kwalitatieve achteruitgang18. Dit criterium 
blijkt niet in alle omstandigheden de steen der wijzen. Doet zich bijvoorbeeld 
bij het transport van naar hun aard bederfelijke goederen oponthoud voor ten
gevolge waarvan deze goederen (bijvoorbeeld groente of fruit) hun waarde 
geheel of gedeeltelijk verliezen, dan is er naast eventueel volumeverlies (door 
bijvoorbeeld uitdroging) wel degelijk sprake van kwaliteitsverli es 1 9 . Het scha
depatroon is derhalve té gevarieerd om de hier weergegeven regel altijd toe te 
passen. 
Onder beschadiging kan worden verstaan wanneer in de toestand van de goe
deren een substantiële verandering is opgetreden20. De kwalificatie zal veelal 
afhangen van de interpretatie van de feitelijke toestand. 

Dit laatste geldt ook voor het onderscheid tussen gedeeltelijke beschadiging 
en gedeeltelijk verlies21 . Hierbij is de vraag in het geding of het gewicht van de 
ontbrekende of beschadigde goederen dan wel het gewicht van de gehele zen
ding als uitgangspunt voor de toepassing van de in art. 23 lid 3 limiet moet 
worden genomen (hierop word t verder ingegaan in § 3 .2.3) ; genoemd onder
scheid is tevens van belang voor de verhoudingsgewijze toewijzing van de in 
art. 23 lid 4 vermelde schadefactoren. Zo kan de vraag zich voordoen of in een 
geval waarin slechts 5% van de diepvrieslading ontdooid is de hieruit voort
vloeiende kosten voor 5% of integraal voor vergoeding in aanmerking beho
ren te komen. Het Bundesgerichthofbesliste op grond van art. 25 lid 2a terecht 
dat de relatief geringe beschadiging van dien aard was dat de partij in haar 
totaliteit als beschadigd moest worden beschouwd22• 

Vertraging in de aflevering is reeds ter sprake gekomen bij de behandeling 
van art. 30 lid 3 (hoofdstuk 4, § 6) . Art. 19 relateert het begrip vertraging even
eens aan de omstandigheden, indien partijen geen termijn zijn overeengeko
men23. (De door partijen overeengekomen termijn hoeft overigens niet in de 

18. Heuer, p. 72; Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 6; Nickel-Lanz, nr 109. In het luchtrecht 
werd tot in hoogste instanties gestreden over de principiële vraag of gedeeltelijk verlies ook onder 
het begrip schade kon worden gerekend. Anders dan het Court of Appeal werd door het House of 
Lords deze vraag bevestigend beantwoord: Fothergill v. Monarch Air Lines, C.A. 7 .6 . 1979, 
( 1980)2 Lloyd's Rep. 149; H.L. 20.5 . 1980, (1980) 2 Lloyd's Rep. 295. Over de rechtsvindingsas
peeten in deze beslissingen, zie hoofdstuk I, § 5 .  
De beslissing van de  hoogste Engelse rechter werd gevolgd door de  Hoge Raad bij arrest van 
12.2. 1982, S&S 1982, 56; NJ 1982, 589 nt BW; EVR 1983 . p. 581 . 

19 .  OLG Celle 13 . 1 . 1975, VersR 1975, p. 250; EVR 1975, p. 410. Voor een geval waarin zowel 
beschadiging als verlies zich voordeden: OLG München 27.2. 1981 , VersR 1982, p. 334. 

20. Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 6; Heuer, p. 72; Rodière, p .  268, "il y a avarie quand 
une marchandise est présentée dans son intégralité, mais non dans son intégrité" .  Vgl. dezelfde, 
Sirey, nr 503. 

21 .  Vgl. Helm, Frachtrecht, § 430 HGB, Anm. 18,  die spreekt over "erbliche Unklarheit"; Put
zeys, nr 857 e.v .  

22.  BGH 3 .7 . 1974, VersR 1974, p.  1013 (p.  1015). Over dit arrest verder § 3 .3 .  

23 .  De door art. 19 uitgedrukte vaagheid geeft aanleiding tot veel onzekerheid, vgl . Heuer, 
p. 123. In de WOW ontbreekt een dergelijke bepaling, hetgeen samenhangt met het niet dwin
gend-rechtelijk karaktervan art. 18 WOW; vgl. MvA inzake wetsontwerp 15 963/15 966, p. 3 .  
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vrachtbrief opgenomen te worden24) . Bij gebrek aan een scherp hanteerbaar 
criterium werd in de volgende casusposities vertraging geconstateerd: een ver
voerder van zuidvruchten had op het traject Zuid-Frankrijk-West-Duitsland 
een snellere tijd kunnen realiseren wanneer hij een tweede chauffeur beschik
baar had gesteld25 ; voor een afstand van 950 km is voor een diligent vervoerder 
van fruit drie dagen26, voor de afstand Adriatische Zee naar de Vendée zijn 
twee dagen voldoende27; overschrijding van de afgesproken termijn met een 
dag28; 35 à 40 uur duurt te lang voor het traject België-Italiaanse grens29. Daar 
staat tegenover dat haastige spoed ook niet altijd goed is. Men kan immers ook 
te voortvarend zijn ,  met alle gevolgen van dien, zoals een vervoerder moest 
ervaren30. 

Anders dan bij verlies en beschadiging de schadevergoedingsplicht terzake 
van vertraging niet beperkt tot materiële schade; d aar staat weer tegenover dat 
het bedrag van de schadevergoeding de vrachtprijs niet kan overtreffen.  Over
lapping van het begrip vertraging met de begrippen verlies en beschadiging is 
niet uitgesloten. Voorbeeld: een partij druiven wordt wegens autopech met 
grote vertraging, en daardoor met kwaliteitsverlies , afgeleverd31 .  Dient de 
schadevergoeding nu volgens de regels van verlies of beschadiging dan wel van 
vertraging berekend te worden? Deze vraag wordt behandeld in § 5 .  

Hierbij wijzen we er  op dat een caesuur tussen de begrippen vertraging en 
verlies noodzakelijk is met het oog op de verschillende limieten geregeld in 
art. 23 leden 3 en 5. Dit omslagpunt wordt in art. 20 CMR bepaald op 30 dagen 
na afloop van de bedongen termijn of, bij gebreke van zo'n termijn ,  op 60 
dagen na de inontvangstneming van de goederen door de vervoerder. Terecht 
heeft het Oberlandesgericht te Frankfurt am Main benadrukt dat de strekking 
van art. 20 een verlichting in de bewijslastpositie van de rechthebbende bete
kent en met name géén wettelijk onweerlegbaarvermoeden van verlies beoogt 
te verschaffen32. Komen de goederen alsnog op de plaats van bestemming aan , 
terwijl reeds een vordering terzake van verlies op basis van art. 20 lid 1 aanhan
gig is gemaakt, dan wijzigt zich de rechtsgrond in die van vertraging33 . Dit 

24. Zie de rechtspraak vermeld bij art. 30 lid 3, hoofdstuk 4, § 6; waaraan toe te voegen Heuer, 
p. 133 en Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 26, alsmede CA Toulouse 4.6. 1981 ,  BT 1981 , 
p. 381 ; OLG Düsseldorf 30. 12 . 1982, VersR 1983, p. 1029. 

25. LG Kleve 30.10. 1974, VersR 1975, p. 465. 

26. CA Rennes 5 . 1 1 . 1974, BT 1974, p. 514. 

27. CA Poitiers 3 .2 . 1976, BT 1976, p .  185 . 

28. CA Nîmes 1 1 .2. 1981 , BT 1982, p. 198. 

29. Corte di Appello di Venezia 3 1 . 10. 1974, EVR 1975, p. 242. 

30. Cass. 22.4 . 1983 , BT 1983, 561 . Het afleggen van het traject Moskou-Parijs (2900 km) in vijf 
dagen met een voertuig met licht breekbare goederen achtte het college een geval van "faute 
lourde" ,  zodat de vervoerder voor de schade onbeperkt aansprakelijk was. 

3 1 .  Vgl. Rb 's-Gravenhage 25.6 . 1980, S&S 1984, 92. 

32. OLG Frankfurt am Main 20. 1 . 1981 VersR 1981 ,  p. 1 13 1 ;  vgl. ook OLG Frankfurt am Main 
30.3. 1977, VersR 1978, p. 169 . In dezelfde zin Heuer, p .  79; Dorrestein, nr 237; Loewe, nr 177. 
Anders Helm, Frachtrecht, Art. 20 CMR, Anm. I; Nickel-Lanz, nr 119 .  
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heeft implicaties voor de toepasselijke limiet en tevens voor de bewijslastposi
tie van de vervoerder34. In het verlengde van onderhavige problematiek rijst 
de vraag wat de rechten en plichten van partijen zijn ,  indien de goederen als
nog (bijvoorbeeld na een rechterlijke uitspraak op grond van art. 20 lid 1) bo
ven water komen. Op d eze vraag verschaffen de resterende leden van art. 20 
niet de gewenste duidelijkheid35 . In zoverre bestaat echter wel duidelijkheid 
dat de resterende leden het belang van de rechthebbende op het oog hebben. 
Deze heeft immers onder bepaalde voorwaarden het keuzerecht tussen het 
behoud van de schadevergoeding die hem ingevolge art. 20 lid 1 is toegewezen 
en het recht op afgifte van de goederen wanneer deze alsnog gevonden wor
den36. Zijn beslissing zal afhankelijk zijn van tal van omstandigheden van het 
concrete geval, als bijvoorbeeld: bleef de schadevergoeding sterk onder het 
vermogensnadeel dat de rechthebbende leed, welke waarde hebben de goede
ren thans nog voor de rechthebbende? Het is evident dat het keuzerecht van de 
ladingbelanghebbende voor de vervoerder onzekerheid meebrengt en derhal
ve zijn rechtspositie verzwakt37. Dit recht vervalt na een jaar. Het is van het in 
dat geval toepasselijke nationale recht afhankelijk welke rechten aan vervoer
derszijde tegenover het keuzerecht van de rechthebbende staan38. Terecht 
merkt Loewe op dat er zich omstandigheden kunnen voordoen dat na een jaar 
de goederen alsnog aan de rechthebbende ter beschikking gesteld dienen te 
worden39. 

§ 3. Verlies. 

§ 3.1. Berekening van het begrip waarde (art. 23 leden 1 en 2). 

In het schadevergoedingssysteem van de CMR staat het begrip verlies centraal 
(art . 23) . De gedachte daarbij is dat allereerst aan de hand van de eerste twee 
leden de waarde van de verzonden goederen wordt vastgesteld. Het aldus ten
gevolge van het gehele of gedeeltelijk verlies vastgestelde bedrag komt voor 
vergoeding in aanmerking voor zover dit de limiet genoemd in art. 23 lid 3 niet 
te boven gaat. Daarboven komen een aantal in art. 23 lid 4 genoemde, in het 

33. Loewe, nr 177. Deze opvatting staat op gespannen voet met het reeds hiervoor geciteerde 
arrest van het BGH 21 . 10 . 1978, VersR 1979, p. 276, waarin van verlies sprake bleef ondanks het 
feit dat de rechthebbende (door eigen inspanningen) alsnog over de goederen kon beschikken. 

34. Vgl. A. C.  Hardingham, (1979) 2 LMCLQ, p. 193 e .v .  

35. Dorrestein, nr 238 e .v . ; A. C. Hardingham, (1979) 2 LMCLQ, p.  198.  Zie voor het Neder
landse recht artt. 59 en 60 WOW. 

36. Hierover uitvoerig Helm, Frachtrecht, § 430 HGB, Anm. 15; Vgl. ook Loewe, nrs 178 en 180; 
Heuer, p. 70. 

37. Welke waarde hebben de desbetreffende goederen voor hem? Na de in art. 20 lid 4 gewezen 
en gevolgde procedure zal dat pas blijken. 

38. Het is betwist of hij automatisch eigenaar wordt van de goederen. Zie daarover enerzijds 
Loewe, nr 181 ; anderzijds Helm Frachtrecht, art. 20 CMR. 

39. Loewe, nr 181 denkt daarbij aan het geval van fraude. 
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kader van het vervoer gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking, welke 
de schadevergoeding complementeren. De splitsing in twee schadefactoren is 
inherent aan een systeem dat de afzendwaarde van de goederen tot uitgangs
punt neemt. 
Het bestaan van genoemde twee schadefactoren heeft geleid tot verschillende 
onduidelijkheden. De genoemde tweedeling is van belang omdat de eerste 
groep in tegenstelling tot de tweede aan een limiet gekoppeld is, en de neiging 
bestaat een extensieve uitleg aan de tweede groep te geven. A lvorens verder in 
te gaan op de inhoud van dit systeem kan a fortiori worden gesteld dat de gesig
naleerde onduidelijkheid voor een deel kan worden toegeschreven aan het 
door de Verdragsopstellers als uitgangspunt gekozen begrip afzendwaarde. 
Heeft dit uitgangspunt tot verschil van inzicht geleid, het systeem wordt er niet 
helderder op door in eerste instantie verlies als zodanig afzonderlijk te behan
delen (art. 23) en vervolgens voor het begrip beschadiging nagenoeg geheel 
vast te koppelen aan de regeling inzake verlies (art. 25) .  Het systeem wringt, 
hetgeen verwarring veroorzaakt. A fzonderlijke behandeling van verlies en be
schadiging is uit practisch oogpunt nauwelijks gerechtvaardigd40. A an deze 
opbouw van het schadevergoedingssysteem kleven bepaalde nadelen , die dui
delijk aan de dag treden in de gevallen van gedeeltelijk verlies eo/of beschadi
ging (zie hierna § 3 .2.3) . 

Toepassing van algemene regels van vervoerrecht op de CMR kan dan ook 
niet zonder meer plaats hebben. Ook op dit terrein zijn de verschillen tussen 
de diverse takken van vervoer groot. Zo dient het door Korthals A ltes/W iarda 
op zichzelf verdienstelijk geschetste , uit een viertal elementen opgebouwde 
schadepatroon41 met grote omzichtigheid te worden gehanteerd, voor zover 
het de toepasselijkheid van de CMR betreft. In de door genoemde schrijvers 
eerstgemaakte schakering gaat het om vergoeding van de schade aan de goe
deren zelf. Hieronder wordt begrepen, wanneer men (zoals bij de CMR) van 
de afzendwaarde uitgaat, de hierboven genoemde tweede groep, bestaande 
uit kosten in het kader van het vervoer gemaakt. Terecht wijzen de schrijvers 
er op dat deze schadefactor bij de CMR niet onder de limiet valt42. Verder 
onderscheiden genoemde schrijvers tussen karakteristieke en niet-karakteris
tieke kosten. Niet alleen blijft onduidelijk hoe wanprestatie van de vervoerder 
als criterium voor het begrip (niet)karakteristieke kosten functioneert. Ook 
blijkt niet duidelijk waar deze kosten die kennelijk niet onder de voor de toe
passelijkheid van de CMR belangrijke tweede groep worden begrepen, in het 
Verdragsysteem een plaats hebben43 • 

In deze paragraaf komt de eerste schadefactor aan de orde, te weten de 
schade van de verzonden goederen tengevolge van verlies. A ls basis voor de 

40. Putzeys, nr 856; Libouton 1982, p. 722. 

4 1 .  Korthals Altes/Wiarda, p. 9 1 :  a. verlies of beschadiging van de goederen; b. gebruikelijke, 
karakteristieke kosten; c. incidentele, niet-karakteristieke kosten; d. (overig) vermogensnadeeL 

42. Korthals Altes/Wiarda, p. 9 1 ,  nt 82. 

42. Korthals Altes/Wiarda, p. 93. 

43. De door schrijvers op p. 93 sub b en p. 94 sub c aangeduide kosten ,  hoe ruim ook opgevat, 
vallen onder de limiet, vgl. p. 95 en p. 145; anders p. 92 , nt 82. Deze opvatting past niet in het 
CMR-systeem, zie nader § 3 .3 .  
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berekening van de verminderde waarde van de zending geldt de waarde ten 
tijde van de in ontvangstneming van de goederen door de vervoerder, hetzelf
de tijdstip derhalve waarop de periode der aansprakelijkheid een aanvang 
neemt44• In het vervoerrecht hanteert men hiervoor de term afzendwaarde in 
tegenstelling tot de destinatiewaarde welke laatste , uitgezonderd in de CIM, 
in de overige takken van transport voorkomt. Het verschil tussen deze begrip
pen is onder meer dat de hierboven genoemde splitsing zich alleen bij het eer
ste waardebegrip voordoet45 . De afgesplitste en in de CMR derhalve niet geli
miteerde schadefactor komt hieronder in § 3 .3 aan de orde. Door de afzend
waarde van de goederen tot uitgangspunt te nemen wordt de aansprakelijk
heid van de vervoerder voor de overige schade als gevolg van verlies - hier
voor is de term gevolgschade gangb aar - uitgesloten46. Ten overvloede wordt 
zulks .uitgedrukt in art. 23 lid 4 in fine. 

De afzendwaarde wordt ingevolge art. 23 lid 2 zoveel mogelijk naar objec
tieve criteria berekend, hetgeen onder de naam abstracte schadeb erekening 
bekend staat47. De in art. 23 lid 2 genoemde criteria kunnen in de praktijk 
aanleiding geven tot vragen in gevallen waarin voor goederen geen of verschil
lende markten blijken te bestaan48 . Van de concrete omstandigheden van het 
geval hangt het dan af hoe men de strekking van de gegeven bepaling zo zuiver 
mogelijk benadert49. De strekking van art. 23 leden 1 en 2 kan het b est geïllus
treerd worden aan de hand van een geschil waarover in drie instanties geproce
deerd werd. 
Tijdens het vervoer van autobanden van een Michelin-onderneming in Italië 
naar een zusteronderneming in Frankrijk werden deze gestolen. De Franse 
onderneming baseerde haar tegen de vervoerder gerichte vordering op de prijs 
waarvoor zij de goederen tijdens het transport had doorverkocht aan haar 
agenten .  De Rechtbank van Romans wees de vordering toe ten belope van de 

44. Zie hoofdstuk 4, § 6. 

45 . De hierboven summier aangeduide problemen die door deze splitsing teweeggebracht zijn, 
zijn voor de wetgever van boek 8 NBW wellicht mede-oorzaak geweest over de gehele linie voor 
de destinatiewaarde te kiezen; vgl. onder meer art. 8 .5 .2 . 15 ;  art. 25 WOW. Voor een kritische 
benadering van de door het boek 8 NBW gehuldigde destinatiewaarde, vgl. Ph. H. J. G. van Hui
zen , Beursbengel 1983, p. 457. Vgl. ook Dorrestein/Neervoort, p. 221 . 

46. Heuer, p. 1 17 en p. 123; Dorrestein, nr 241 ,  nr 242, alwaar een historisch exposé over de 
reden waarom men destijds voor de CIM tot de afzendwaarde besloten heeft; Nickel-Lanz, nr 156; 
Korthals Altes/Wiarda, p .  91 ; Loewe, nr 189, Claringbould, p. 65 spreekt over bedrijfsschade. 
Met name in Frankrijk wordt op verschillende wijzen getracht alsnog (een gedeelte van) de com
merciële winst (lucrum cessans) op de vervoerder te verhalen. Zie voor toewijzing van de zog. 
dommages-intérêts: CA Paris 9 .6 . 1967, EVR 1969, p. 9 1 1  en CA Poitiers 3 1 . 3 . 1971 ,  BT 1971 ,  
p .  168, waarover kritisch Libouton, 1973, p .  57, alsmede de  door B .  Mercadal, Recueil Dalloz 
Sirey, 198 1 ,  p. 545 genoemde rechtspraak. Zie voor het Franse recht, Rodière, BT 1979, p. 510.  

47. Hofmann-van Opstall, p .  190; Asser-Rutten 1,  p .  190 e .v .  Voor een kritisch geluid over het 
onderscheid abstract-concreet in dit opzicht : R.  Zwitser, WPNR (1979) 5517; G. R. J. de Groot, 
Verkeersrecht 1980, p. 49 e .v. 

48. Heuer, p. 1 19;  Dorrestein, nr 243, nr 244; Helm, Frachtrecht, Art. 23 CMR, Anm. 3 .  

49.  Blijkens een beslissing van het Super Court of Denmark 1 1 . 1 1 . 1968, Jur Unif 1971 ,  p .  305 
werden in Nederland verschillende instanties benaderd met de vraag wat de gebruikelijke waarde 
is van aardbeien, nu voor de betreffende soort geen gangbare marktprijs bestond. 
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factuurwaarde, welke de jegens de Franse onderneming berekende verkoop
prijs uitdrukte50. Het Hof te Grenoble stelde vervolgens dat als afzendwaarde 
volgens art. 23 CMR de fabriekswaarde had te gelden 51 . Deze beslissing impli
ceerde dat, evenals de geadresseerde zijn te verwachten winst niet in zijn scha
devergoeding mocht calculeren, ook de afzender in casu geen fabriekswinst 
kon realiseren. Terecht casseerde het hoogste rechtscollege deze beslissing en 
overwoog daarbij dat concernrechtelijke verhoudingen niet aan het aanvaar
den van de factuurwaarde in de weg staan52 . Dit zou slechts anders zijn indien 
in een concernverband om louter administratieve redenen een bepaalde fac-
tuurwaarde wordt gebezigd53. 

· 

De op dit punt gebleken onzekerheid is wellicht geheel of gedeeltelijk toe te 
schrijven aan de veronderstelling dat de afzendwaarde te allen tijde met de 
factuurwaarde gelijk gesteld dient te worden. Hoewel dit laatste , zoals mede 
blijkt uit de zojuist aangehaalde Michelin-casus, veelvuldig het geval zal zijn 54, 
dient hier de nodige omzichtigheid te worden betracht. Tussen het moment 
van het opmaken van de factuur, die de verkoopprijs van de goederen verte
genwoordigt, en het moment van de inontvangstneming door de vervoerder 
kan zich immers een waardeverandering van de goederen hebben voorge
daan55. Bovendien geeft de praktijk wel enige aanleiding de factuurwaarde 
met gepast wantrouwen te benaderen; het is niet uitgesloten dat in deze waar
de krachtens een ter zake van het vervoer gesloten verzekeringscontract een 
imaginaire winst ingecalculeerd is56. Maar ook los van verzekeringsrechtelijke 

50. Trib Comm Romans 21 .2 . 1979, BT 1979, p. 182. Verg. Corte di Appello di Venezia Venezia 
3 1 . 10. 1974, EVR 1975, p. 242 waar het college een om fiscale reden lager opgegeven waarde op de 
dokurnenten buiten beschouwing liet en zich richtte naar de factuurwaarde. 

5 1 .  CA Grenoble 19 . 1 1 . 1980, BT 1981 ,  p. 23. 

52. Cass. 2 .2 . 1982, BT 1982, p. 152; EVR 1983, p. 43, waarover J. Hémard/B . Bouloc, Revue 
trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1983, p. 128. 
Dat het bij dergelijke zaken niet om een prix d'amitié gaat maar om de objectieve waarde werd 
nogmaals benadrukt door het arrest van hetzelfde college d.d. 10. 1 . 1983, BT 1983, p. 154. 

53. Rb Amsterdam 19.7. 1978, S&S 1979, 104. 

54. Dorrestein, nr 242. 

55. Een dergelijke waardeverandering had zich voorgedaan in het geval dat beslist werd door 
Cass. 25.6. 1979, BT 1979, p. 452. De factuurwaarde stemde overeen met de verkoopprijs ;  aange
zien op het moment van inontvangstneming der goederen door de vervoerder de beurskoers na de 
verkoop inmiddels gestegen was, besliste het college terecht dat deze laatste koers diende te gel
den. Evenzo: CA Amiens 18.5 . 1981 , BT 1982, p. 208 met instemming van Brunat, BT 1982, 
p. 203. Vgl. ook S. Nossovitch, BT 1982, p. 521 e .v .  

56.  Volgens de Hoge Raad 6 .10 .1978, S&S 1979, 24; NJ 1980, 534 nt BW is op grond van de 
abstracte schade berekening, in casu de rafactiemethode, realisering van een bepaald winstpercen
tage mogelijk, voorzover deze binnen de grenzen van het indemniteitsbeginsel ·blijft. Vgl. 
P. L. Wery, Hoofdzaken van het verzekeringsrecht, Deventer 1984, p. 73. Het Haagse Hofwaar
naar de zaak verwezen werd kwam niettemin tot de conclusie dat het toekenen van een winstper
centage niet gerechtvaardigd was (arrest van 25.6.1981, S&S 1982, 108). In een vervolgarrest van 
4 .2 .1983 , S&S 1983 , 44; NJ 1983, 626 nt. BW verwierp de Hoge Raad het tegen het Haagse arrest 
ingestelde cassatiemiddel. Het feit dat in casu geen factuur was uitgeschreven bleek voor de 
rechtsvraag niet van essentieel belang. Kennisname van de hiergenoemde procedure leert dat het 
verzekeringsrechtelijke waarde-begrip ruimer kan worden opgevat dan krachtens het toepasselij
ke CMR-recht. 
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aspecten was het meermalen noodzakelijk de wacht te betrekken bij afzen
dwaarde als uitgangspunt voor de schadeberekening57. A angezien het CMR
systeem dwingend recht bevat , werd een afspraak tussen partijen waarin een 
lager bedrag dan wel conform art. 23 leden 1 en 2 wordt voorgeschreven werd 
overeengekomen, als in strijd met art. 41 CMR nietig verklaard58. Handha
ving van het CMR-systeem heeft vooral repercussies voor min of meer zelf
standige tussenpersonen die jegens hun cliënt-afzenders wellicht op andere 
basis plegen af te rekenen59. 

Het is verleidelijk de in art. 23 lid 1 genoemde afzendwaarde als een ge
fixeerd bedrag te beschouwen om vervolgens alle schadeposten die zich tijdens 
het transport kunnen voordoen en overigens niet voor rekening van de recht
hebbende komen als overige kosten in de zin van art. 23 lid 4 aan te merken60. 
Deze gedachte kan evenwel niet worden gehandhaafd, omdat hiervan het ge
volg zou zijn dat, voor zover de door rechthebbende gemaakte kosten voor 
vergoeding in aanmerking zouden komen, deze kosten, anders dan de schade 
tengevolge van verlies of beschadiging, niet onder de limiet van art. 23 lid 3 
zouden vallen. Bovendien gaat een dergelijke mening voorbij aan de door
gaans gehuldigde opvatting - ook in het systeem van destinatiewaarde - dat 
een aantal kosten gemaakt met het oogmerk (dreigende) schade te voorko
men, te beperken of vast te stellen met materiële schade op één lijn plegen te 
worden gesteld61 , en derhalve tot de categorie van art. 23 lid 1 behoren met het 
gevolg dat ze onder de limiet van art. 23 lid 3 vallen. Men zij voorzichtig met 
het beoordelen van de vraag wanneer zulks het geval is. D it hangt af van de 
feitelijke situatie. De hier bedoelde kosten dienen een rechtstreeks verband te 
hebben met de schade als zodanig en door de rechthebbende te zijn gemaakt62. 
Uiteraard komen hiervoor niet de kosten in aanmerking die voor rekening van 
de rechthebbende dienen te blijven, zoals bijvoorbeeld gemaakt uit hoofde 
van onvoldoende verpakking, waardoor extra-"beredderingskosten" door de 
vervoerder kunnen worden gemaakt ingevolge de artt . 14 en 16 CMR. Laatst
genoemde kosten blijven voor de schadevergoeding buiten beschouwing en 
worden de vervoerder integraal vergoed63 .  Eveneens blijven uiteraard buiten 

57. Zo moest in Frankrijk het hoogste rechtscollege er aan te pas komen te verhinderen dat de 
rechthebbende een schadevergoeding berekend naar de destinatiewaarde zou weten te verkrij
gen: Cass. 27.5 . 1981 , BT 1981 ,  p. 407 waarover B. Mercadal, Recueil Dalloz Sirey 1981 , p .  545. 
Vgl. ook CA Toulouse 5 . 12. 1979, BT 1980, p.  13; Hofvan Be1oep Gent 17. 1 1 . 1967, EVR 1969, 
p. 145 .  Soms wordt niet duidelijk welke waarde bedoeld is: OLG Düsseldorf 18 . 1 1 . 1971 ,  EVR 
1973, p. 510.  

58. Cass. 17 .5 . 1983, BT 1983, p .  445. 

59. Voor de commissionnaire de transport verg. CA Paris 30.5 . 1973 , BT 1973, p. 304 en Cass. 
25.6. 1979, BT 1979, p. 452. 

60. Kennelijk gaat Putzeys van deze gedachte uit, aangezien hij alle mogelijke kosten in het kader 
van art. 23 lid 4 behandelt; vgl . ook Ponet, p. 198 e .v. 

61. Dorrestein, nr 234 in fine ; B .  Wachter in diens annotatie onder HR 6.10 . 1978, NJ 1980 , 534 , 
sub 2 in fine. 

62. Vgl. Putzeys, nr 870, voor een genuanceerde benadering in het geval van opslagkosten. 

63 . Putzeys, nr 871 ;  Dorrestein/Neervoort, p. 223. De vraag of men als rechtsgrond van de hier 
-> 
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beschouwing de kosten die de vervoerder tengevolge van oorzaken welke voor 
diens risico komen heeft gemaakt64. 

A ls bovengenoemde rechtstreeks met de schade samenhangende kosten 
kunnen onder andere in aanmerking komen: extra kosten van verpakking, be
waking of opslag, extra vrachtkosten, expertisekosten, belastingen en accijn
zen65. Daarentegen moeten de kosten genoemd in art. 23 lid 4 niet zo zeer 
direct in verband met schade maar primair in verband met het vervoer als zo
danig zijn gemaakt. Deze categorie welke de eerstgenoemde complementeert 
komt in § 3 .3  nader ter sprake. Genoemde onderscheiding, die wezenlijk is 
voor het systeem van afzendwaarde, wordt niet altijd voldoende in het oog 
gehouden 66. Verschil van mening over de uitleg van de in art. 23 lid 4 genoem
de kosten maakt de verwarring compleet. Het komt ons derhalve wenselijk 
voor de hierboven genoemde kosten, gemaakt met het oogmerk de (dreigen
de) schade af te wenden, te beperken of vast te stellen, opnieuw ter sprake te 
brengen bij de behandeling van in art . 23 lid 4 genoemde schade-factoren, wel
ke het voor vergoeding in aanmerking komende schadebedrag completeren 
(§ 3 .3) .  Bij de vraag of en, zo ja,  waar deze kosten een plaats in het systeem 
van het Verdrag behoren te krijgen, kunnen dan tevens de rech tsgevolgen van 
de toepassing van de limiet worden betrokken. 

§ 3.2. Limiet (art. 23 lid 3). 

§ 3.2.1. Historie. 

Van het volgens art. 23 leden 1 en 2 gevonden bedrag dat voor schadevergoe
ding in aanmerking komt dient vervolgens te worden nagegaan of het na toe-

bedoelde kosten aanmerkt vrijwillige zaakwaarneming (art. 26 jo. art. 51 WOW), dan wel een 
verplichting op grond van de aard van de overeenkomst (Dorrestein, nr 234) wordt door het Ver
drag niet beslist. 

64. Vgl. de in de vorige noot genoemde schrijvers. 

65 . Onder vigeur van art. 23 lid 1 werden erkend: 
extra-laadkosten :  Rb Amsterdam 12.4. 1972, S&S 1972, 102. 
opslagkosten: Rb Rotterdam 20.2. 1976. S&S 1977, 67. 
expertise-kosten :  Rb Amsterdam 12.4. 1972, S&S 1972, 102; Rb Rotterdam 20.2.1976, S&S 1977, 
67; Rb Amsterdam 18.3. 1981 ,  S&S 1981 ,  83. Expertisekosten hebben altijd aanleiding gegeven 
tot de twistvraag voor wiens rekening deze behoren te komen, vgl. Wachter, p. 300 e .v . ;  Libouton 
1982, p. 723. Volgens Nickel-Lanz, nr 165 blijven deze voor rekening van de rechthebbende. 

Onder vigeur van art. 23 lid 1 werden niet erkend: 
accijns: C.A 15-1 1-76, (1977), Lloyd's Rep. 234; H.L. 25 .7.1977, (1978), Lloyd's Rep. 1 19  (Bu
chanan v. Babco) 
accijns en B .T.W. : Rb Amsterdam 30.3 . 1977, S&S 1978, 36. 
omzetbelasting: Rb Amsterdam 7.6. 1978, S&S 1979, 69. 
expertie-kosten: Rb Dordrecht 22. 12. 1971 ,  S&S 1972, 50; Rb Amsterdam 4.3. 1981 ,  S&S 1982, 19; 
Rb Amsterdam 22.4 . 1981 ,  S&S 1982, 1 16; Rb Utrecht 1 .9 . 1982, S&S 1983, 40; Rb Breda 
1 1 . 1 . 1977, S&S 1978, 89. 
advertentie-kosten :  Rb Amsterdam 4.3 . 1981 ,  S&S 1982, 19. 
diverse andere kosten: Rb Amsterdam 12.4 . 1972, S&S 1972, 102; Rb Amsterdam 22.4. 1981, S&S 
1982, 1 16. 
Voor de vraag of deze kosten onder vigeur van art. 23 lid 4 toegekend worden, zie § 3 .3 

66.  Zo werden o. i .  ten onrechte onder art. 23 lid 4 toegewezen: diepvries-, expertise- en retour
kosten: BGH 3 .7 . 1974, VersR 1974, p. 1013; sorteer- en laadkosten:  OLG München 27.6 . 1979, 

-> 
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passing van de limiet van art. 23 lid 3 een beperking ondergaat. Genoemd lid 3 
bepaalt immers dat de schadevergoeding niet meer dan 25 goudfranken dan 
wel , volgens het protocol ,  8 ,33 SDR per vermist bruto-kilogram kan bedra
gen. De hier bedoelde goudfrank is de Germinal-frank, een fictieve munt met 
een gewicht van 10/31 gram van een gehalte van 0,900, hetgeen gelijk is aan 
0,290323 gram fijn goud. A angezien deze limiet bij het totstandkomen van het 
Verdrag aanleiding tot grote verdeeldheid is geweest, bestaat er voldoende 
reden enige beschouwingen aan de totstandkoming van deze limiet te wijden. 
Dit historisch onderzoek wijst uit dat aan de genoemde verdeeldheid niet zo
zeer juridische maar vooral economisch-politieke motieven ten grondslag heb
ben gelegen, hetgeen - ook bij juristen - de gedachte levend houdt dat ver
voer boven alles een schakel in een economisch proces van handelsbetrekkin
gen is . 

A anvankelijk gingen de opstellers van het Verdrag van een veel ruimer 
schadevergoedingsbegrip uit, gebaseerd op de destinatiewaarde. Met name de 
Belgische afgevaardigde achtte evenwel gelijkschakeling aan het door de CIM 
gehanteerde schadevergoedingssysteem gewenst, waarin sinds 1933 de Germi
nal-frank als rekeneenheid was opgenomen67 . Opvallend is tevens dat de Ne
derlandse afgevaardigde reeds in dat (vroegtijdig) stadium als enige gepor
teerde bleek voor het lage "maximum" van 1 dollar per kilogram68 . In de nota 
inzake de vervoerdersaansprakelijkheid van de Nederlandse regering, welke 
in hoofdstuk 4, § 4 ter sprake kwam, werd gewezen op de baars insziens onge
rechtvaardigde verschillen welk de toepasselijkheid van een limiet, gerela
teerd aan het gewicht van de lading, meebrengt69. Dat dit bezwaar niet onge
grond is en deze gedachte in de praktijk nog leeft zal blijken uit de hierna sub § 
3 .3 aan te halen rechtspraak. Reeds in 1951 bleken de opstellers gehoor te 
hebben gegeven aan de Belgische suggestie en werd, onder erkenning van de 
door Nederland naar voren gehaalde bezwaren welke ontegenzeggelijk aan 
een dergelijk stelsel kleven, voor het thans vigerende systeem gekozen 70 . Over 
de exacte hoogte van de limiet werd nog geen uitspraak gedaan. Men achtte 
het noodzakelijk,  in verband met de per land veelal verschillende regelingen 
alsmede de daarmee samenhangende verzekeringsrechtelijke problematiek, 
hierover nadere studie te plegen 71 . 

In h et Rüdesheim-ontwerp werd de limiet berekend per kilogram bruto-ge
wicht van de gehele lading zoals dit werd uitgedrukt in de vrachtbrief72. In een 

VersR 1980, p. 241 ;  verpakkings-, opslag- en retourkosten alsmede kosten door deskundigen ge
maakt: Q .B .  20. 1 1 . 1973 (1974), Lloyd's Rep. 203 (Tatton v. Ferrymasters) . Zie verder de recht
spraak en schrijvers genoemd in § 3 .3 .  

67.  E/ECE/TRANS/SCI:79. 
E/ECE/TRANS/WP 9/13, 1 mei 1950, p .  15, p .  16. 

68. Als nt 67. 

69. TRANS/WP9/16, 22 december 1950, p. 8. 

70. E/ECE/TRANS/SCI/1 16, 30 april 195 1 ,  p .  7 .  

7 1 .  Als nt 70, p .  8 .  

72.  TRANS/WP9/1 1 ,  Rev. 1 ,  8 januari 1952, p. 18.  
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diepgaande analyse naar het functioneren van de limiet heeft Prodromidrès 
uiteengezet dat zulks tot andere gevolgen leidt dan wanneer de limiet wordt 
toegepast over elk ontbrekend k ilogram bruto-gewicht1 3 .  Het is duidelijk dat 
de ladingbelanghebbende bij gedeeltelijke schade of verlies beter af is met de 
eerstgenoemde berekeningsmethode, bij volledig verlies of totale waardever
mindering van de goederen daarentegen de tweede methode hem meer profijt 
zal opleveren 74• A angezien in het merendeel der praktijkgevallen van gedeel
telijke schade sprake zal zijn ,  zijn de ladingbelanghebbenden het meest gebaat 
bij eerstgenoemde methode, die als het ware als een premier-risque voor de 
vervoerder te beschouwen is, ook al bedraagt de betreffende limiet (zoals uit 
het in noot 74 gegeven voorbeeld blijkt) de helft van de limiet behorende bij 
het tweede systeem. 

Deze uitgangspunten waren van wezenlijk belang voor het omstreden 
vraagstuk inzake de vaststelling van de hoogte van de limiet 75 • Men heeft in 
overeenstemming met de CIM uiteindelijk gekozen voor een berekening vol
gens het tweede model, derhalve per ontbrekend kilogram bruto-gewicht. De 
vervoerders en de ladingbelanghebbende bleven echter gedurende lange tijd 
oneens over de gewenste hoogte , en toen het eenmaal zover was dat deze par
tijen elkaar in 1955 op 18 goudfranken hadden gevonden, bleken een aantal 
nationale wensen nog onvervuld76. De k loof leek o noverbrugbaar: enerzijds 
claimden Nederland en Engeland een maximum, gebaseerd op de gemiddelde 
waarden van te vervoeren goederen, van 5 of 10 go udfranken, anderzijds bleef 
West-Duitsland vasthouden aan een bedrag van 100 goudfrank; de Duitse eis 
werd in hoofdzaak ingegeven door de wens het wegvervoer geen concurrentie
vervalsende voorsprong op het CIM -spoorwegvervoer te geven 77 . Het Duitse 
regeringsstandpunt tegen de limiet van 18 frank bleek onverzettelijk,  met het 

73 . Limitation de Ia responsabilité du transporteur dans Ie transport international de marchardi
ses par route; W/TRANS/WP9/28; W/TRANS/WP14/13, 28 mei 1952. 

7 4. We geven hierbij het door Prodromidrès gegeven voorbeeld weer. Vergelijk een limiet van 25 
frank te berekenen over de gehele zending met een limiet van 50 frank te berekenen over een 
ontbrekende kilo. Dit leidt tot de volgende resultaten. 
a. Bij geheel verlies van een zending van 100 kg met de waarde van 80 frank per kg wordt van het 
ten bedrage van 8000 frank geleden verlies in het eerste geval 2500, in het tweede 5000 frank 
vergoed. 
b .  Bij gedeeltelijk verlies (bijv. 10%, dus een verlies van 800 frank) wordt volgens de eerste me
thod·� tot een bedrag van 2500 frank het gehele verlies vergoed, terwijl daarentegen volgens de 
tweéde methode slechts 500 frank vergoed wordt. 

75 . Vandaar de suggesties van Prodromidrès voor hetzij 50 frank per ontbrekend kg bruto-ge
wic.1t hetzij 25 frank per kg gewicht van de gehele zending. Andere systemen zijn denkbaar: per 
eenheid (art. 4 lid 5 Hague Rules); de keuzemogelijkheid tussen eenheid en gewicht (art. SA Vis
by Rules); een percentage van de waarde der goederen (art. 9 lid 5 AVC 1950). Vgl . ook nog art. 6 
AVC (1983) . Het is hier niet de plaats voor een nadere uiteenzetting van de historische achter
gronden welke tot deze diversiteit in het vervoerrecht geleid hebben, evenmin voor een afweging 
van pro's en contra's van genoemde systemen. Uniformering van de verschillende stelsels op dit 
punt alsmede van de uiteenlopende bedragen is een illusie, vgl. Putzeys, nr 886, nt 701 ;  zie nog 
Ramberg, p. 227. 

76. TRANS/152; TRANS/WP9/32, 10 mei 1955, nrs 38-50. 

77. Voor overige motieven, vgl. Heuer, p .  17, 18, die het Duitse regeringsstandpunt vindt getui
gen van starheid. Tegen de achtergrond van de reeds vroegtijdig gecreëerde mogelijkheid via art. 
24 de limiet met onderling goedvinden te verhogen, achten wij Heuers oordeel gegrond. 
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gevolg dat op de slotzitting van de speciale werkgroep in mei 1956 de limiet op 
25 frank werd vastgesteld78. Het Verdrag, dat na zoveel jaren van moeizame 
onderhandelingen in het zicht van de haven alsnog schipbreuk dreigde te lij
den, was met dit compromis gered. Het was dan ook niet onbegrijpelijk ,  dat 
men, toen Engeland in 1972 het voorstel deed de CMR-limiet alsnog op gelijke 
hoogte met die van CIM, derhalve sinds 1970 op 50 goudfrank te brengen, 
weinig heil verwachtte van een hernieuwde discussie over dit précaire onder
werp79. 

§ 3.2.2. Huidige en toekomstige stand van zaken. 

Niemand zal bij de langdurige onderhandelingen over de hoogte van de limiet 
hebben vermoed dat twee decennia later deze discussie zou worden overscha
duwd door het veel ingrijpender vraagstuk, waarmee het gehele vervoerrecht 
worstelt als gevolg van het afschaffen van het goud als internationale reken
eenheid. Evenmin als andere verdragen geeft de CMR antwoord op de vraag 
op welke wijze de goudfrank in nationale valuta moet worden omgerekend. 
De reden waarom het Verdrag dit niet doet is eenvoudig: de omrekeningspro
blematiek is in beginsel van zuiver economische aard. ·  Zolang de monetaire 
goudprijs sinds de Overeenkomst van Bretton Woord (1944) door niets leek te 
zullen worden aangetast , was het hierboven genoemde vraagstuk in zekere zin 
onvoorzienbaar. Gaandeweg bleek het goud als stabiliserende factor in het 
internationale handelsverkeer, waaronder de CMR en overige takken van 
transport, aan waarde in te boeten80. De onzekerheid wegens de verschillende 
waarden die sinds 1968 aan het goud werden toegekend werd in de praktijk 
vergroot door het wisselend succes waarmee getracht werd in plaats van het 
goud een nieuwe stabiele rekeneenheid op internationaal niveau ingang te 
doen vinden. Langzaam maar zeker werd het goud vervangen door een imagi
naire monetaire rekeneenheid: het Speciale Trekkingsrecht . Zolang echter 
deze rekeneenheid, welke tot taak heeft de betrekkelijke stabiliteit opnieuw 
tot stand te brengen, nog niet door alle verdragen is overgenomen en in wer
king is getreden, blijft de door het loslaten van het goud als betrouwbare waar-

78. TRANS/l68. TRANS/WP9/35, 6 juni 1956, nr 67. De memorie van toelichting op de Duitse 
goedkeuringswet kan niet nalaten over het bereikte compromis op te merken: "Damit liegt die 
Haftungshöchgrenze der CMR immerhin wesentlich höher, als noch bis unmittelbar vor Ab
schluss der Verhandelungen über die CMR erreichbar erschien" (Drucksache 1 144, 1955, p. 42) . 
Een markante ontwikkeling heeft zich nadien voorgedaan: sinds 1970 is de limiet in de CIM gehal
veerd! Zie ook Boudewijnse, p. 246. Uit de vaste Franse rechtspraak (vgl. Cass. 16.6. 1981 , BT 
1982 , p.  419 ;  CA Paris 9 .3 . 1982, BT 1982, p.  245) blijkt dat art. 23 lid 3 CMR ook in de verhou
ding van de commissionnaire de transport jegens zijn cliënt geldt. Een argument temeer om deze 
figuur onder de CMR als vervoerder aan te merken (vgl. hoofdstuk 2, § 4.3.2). 

79. W/TRANS/SCI/430, 19 april 1972, nrs 60-62. De gemiddelde waarde van de vervoerde goede
ren blijkt volgens een mededeling van de IRU overigens op 1 1  à 12 frank te liggen. Zie ook Put
zeys, nr 888. Zie daarentegen 0. 1. Tuma, EVR 1983, p. 1 1 .  Het FIAT A-Report, p. 2 1 ,  stelt een 
drastische vermindering van de aansprakelijkheidsgrens voor. Dit voorstel hangt samen met de 
door het Report, p .  2,  geuite kritiek op het CMR-aansprakelijkheidsmodel in zijn totaliteit. 

80. Ter uitvoering van de Aceoorden van Jamaica (1976) werd door het Internationale Monetarie 
Fonds per 1 april 1978 de officiële goudkoers afgeschaft. In Nederland geldt als effectieve datum 1 
augustus 1978; vgl. E. W. J .  H. de Liagre Böhl, NJB 1978, p. 572; M. M. C. 1. M. de Nerée tot 
Babberich, Beursbengel 1982, p. 15 .  
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demeter in het handelsverkeer gesignaleerde onzekerheid bestaan81 . 
Het is vooral een vraag van wetgevingstechniek hoe deze interimsituatie (te 

weten tussen het vervallen van het (officiële) goud en het in werking treden 
van het Speciale Trekkingsrecht) op de meeste efficiënte als ook effectieve 
wijze moet worden benaderd82. Tot een beschrijving van de economische oor
zaken welke geleid hebben tot de onbruikbaarheid van het goud als rekeneen
heid achten wij anderen meer bevoegd; temeer daar zij dit reeds uitvoerig heb
ben gedaan83 . Daar komt bij dat de CMR bij Protocol van 5 juli 1978 de nieu
we, door het IMF geïntroduceerde, rekeneenheid heeft aanvaard. Het Proto
col is per 28 december 1980 in werking getreden84• Met ingang van 15 maart 
1982 evenzo de Wet omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden85 . Deze 

81 .  Terecht merkt A. Tobolewski op: "For a claimant, the important question is not how many 
SDRs or other units of account he may receive, but rather to what extent these SDRs converted 
into national currency wil! cover the damage", (1979) 2 LMCLQ, p. 175) . 

82. Voor de nationale wetgever wordt de situatie bijzonder vertroebeld door de verschillende 
wijzen waarop de internationale vervoer- en zeerechtelijke verdragen zich aan de economische 
ontwikkelingen trachten aan te passen. De weg die de Nederlandse regering is ingeslagen met de 
Wet omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden (Wet van 15 mei 1981 ,  Stb 1981 , 295; vgl. 
KB 19 januari 1982, Stb 1982, 5; zie bijlagen 7 en 8) is, hoezeer ogenschijnlijk voor de hand lig
gend, niet zonder bedenkingen; waarover hieronder nader. 

83. Zie daarvoor de literatuur genoemd door Adv.Gen. Haak in zijn conclusie voor de arresten 
van HR dd. 1 . 5 . 1981 ,  S&S 1981 , 76 (77); NJ 1981 , 604 nt BW en 605 nt WHH. Hieraan kunnen de 
volgende publikaties worden toegevoegd: L. Bristow-Gold Franc - replacement of unit of ac
count, (1978) 1 LMCLQ, p. 31-38; idem, in: "International Road Haulage" London, 1977; 
A. M. Constabel - Gold values in carriage of goods Conventions (1978) 3 LMCLQ, p.  326-330; 
R. H. Wijffels - Gold value and special drawing right (SDR), EVR 1977, p. 195-199; Neil 
R. Me. Gilchrist - What is a Poincarré gold franc worth? (1982) 2 LMCLQ, p. 164-172; 
A. Jobolewsky - The special drawing right in liability conventions, (1979) 2 LMCLQ, p. 169-175; 
Rev Unif 1978, II, p .  13-28; Boudewijnse, p. 28-36; P. Martin, Air Law, 1980, p .  34 e .v . ;  
M .  M.  C .  J .  M.  de Nerée tot Babberich, Beursbengel 1982, p .  1 5 ,  1 6 ;  M. Allégret, B T  1980, 
p .  377; Muth-Glöckner, p .  159 e .v . ;  Putzeys nr 895 e .v . ;  Donald, nr 1 13 e .v. ; Clarke, nr 101 ; Ph. 
H .  J .  G. van Huizen, Beursbengel 1983, p. 233; F. A. van Bakelen, Zeerecht, Zwolle 1983, p. 3 ;  
dezelfde, Luchtrecht, Zwolle 1983, p. 5 .  
Over de  verhouding van de  ontwikkelingslanden en  het IMF, vgl. Nikos Skylakakis, AA 1982, 
p. 370-379, waaraan wij toevoegen dat na Roemenië in mei 1982 ook Hongarije als tweede land 
van het Warschaupact is toegetreden tot het IMF. Van groot belang is voorts dat, blijkens een 
bericht in NRC Handelsblad van 14 januari 1982, Rusland zich akkoord heeft verklaard met het 
gebruik van de Speciale Trekkingsrechten voor het internationale vervoerrecht. Sinds december 
1983 is Rusland ook toegetreden tot de CMR. 

84. Het Protocol vervangt art. 23 lid 3 door de volgende bepaling: "Toutefois, l'indemnité ne peut 
dépasser 8,  33 unités de compte par kilogramme du poids brut manguant." (De schadevergoeding 
kan evenwel niet meer bedragen dan 8,33 rekeneenheden voor elk ontbrekend kilogram bruto
gewicht.) Voor de verdere uitwerking van deze bepaling in de leden 7-9, vgl. de bijlagen 5 en 6 .  
Het is  in werking getreden op 28. 12. 1980, na de ratificaties door Bondsrepubliek Duitsland, De
nemarken, Finland, Luxemburg en Engeland; inmiddels tevens geratificeerd door Frankrijk op 
24. 12. 1981 , BT 1981 , p. 405 en BT 1982, 203 en in werking getreden 13 juli 1982, BT 1982, p .  374. 
Voor Frankrijk betekende zulks een verhoging van de limiet met 36%. In november 1982 was dat 
al 42% ,  BT 1982, p. 533. Voor Engeland, zie Donald, nr 124. Voor de aanvankelijk onzekere 
situatie in België, Putzeys, nr 892. België ratificeerde op 6 juni 1983. Het Hofvan Beroep Antwer
pen 23.3 . 1983 , EVR 1983, p. 518 paste voor de omrekening de Belgische Wet van 12 april 1957 
toe, hetgeen resulteerde in een limiet van 408, 25 FB. Zie ook nog BT 1981 , p. 42. 
Men kan er over twisten of de CMR hiermee als eerste Verdrag in het vervoerrecht de SDR van 
toepassing heeft verklaard. Op indirekte wijze is zulks reeds sinds eind 1977 voor de CIM het 
geval, vgl. Boudewijnse, P. 34. Voor de situatie in andere verdragen, vgl. BT 1983, p. 214; vgl. 
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regelingen stemmen inhoudelijk met elkaar overeen: 25 Germinal-goudfran
ken worden geconverteerd in 8, 33 SDR. We beperkten ons derhalve tot de 
vraag welk lot art. 23 lid 3 heeft wedervaren sinds het ontstaan van de omreke
ningsproblematiek tot het moment van het in werking treden van het Speciale 
Trekkingsrecht hetzij krachtens voornoemd Protocol hetzij krachtens natio
nale wetgeving. Dit onderzoek heeft niet louter rechtshistorische waarde, 
maar blijft relevant zolang er Verdragslanden zijn die zich tot nu toe op geen 
enkele wijze moeite hebben getroost de nieuwe rekenmethode te accepte
ren86. 

De Hoge Raad had in een voortreffelijk gemotiveerd arrest in de internatio
naal bekend geworden Homland-zaak gesteld dat voor de omrekening van de 
goudfrank in nationale munt daarbij de officiële goudprijs als grondslag dien
de te fungeren87 . De vraag naar de eventuele toepasselijkheid van de koers 
van het goud van de vrije markt drong zich echter in verhevigde mate op sinds 
1978 aan de door de Hoge Raad gegeven regel de grondslag was komen te 
ontvallen. Gelet op de stormachtige ontwikkeling van de koers van het goud 
op de vrije markten sinds het begin der zeventiger jaren bleek de vraag buiten
gewoon précair88. Zetten we de "leemte"-rechtspraak in CMR-gevallen op 

ook kamerstuk wetsontwerp 15459, nr 1 1 ,  Verslag van schriftelijk overleg, 17 december 1980, 
p. 8. 

85 . Wet van 15 mei 1981 ,  Stb. 1981 , 295 , (zie bijlage 7) in werking getreden 15  maart 1982 met het 
daarbij behorend Besluit van 19 januari 1982, Stb. 1982, 5 (zie bijlage 8, met name sub. art. 1 ,  i . )  
Dit  in januari 1979 ingediende wetsontwerp beoogde als interim-wet een oplossing voor de gere
zen problematiek. Vandaar dat de indieners op spoed aandrongen. Het zou echter ruim drie jaar 
duren alvorens deze wet in werking zou treden .  Door de onvoorziene vertraging moesten de indie
ners twee maal door middel van nota's van wijzigingen hun toevlucht nemen tot het wijzigen van 
de regeling der terugwerkende kracht ; vgl. nrs 6 en 9 van genoemd wetsontwerp. Wij onthouden 
ons van een oordeel over de toedracht welke tot deze vertraging leidde, en beperken ons na ken
nisname van de kamerstukken tot de constatering dat men wellicht onvoldoende onderscheiden 
heeft tussen juridische en economische aspecten van het vraagstuk. Intussen is door deze onaan
vaardbare vertraging het primaire doel van de wet komen te vervallen; in zijn algemeenheid door 
de beslissing van de Hoge Raad d.d.  1 . 5 . 1981 , S&S 1981 , 76; NJ 1981 , 604; EVR 1982, p.  252 
(Blue Hawk) en voor de CMR in het bijzonder door het in werking treden van het Protocol sinds 
28 december 1980. We concluderen uit deze gang van zaken dat, voor wat de CMR betreft , het 
uniforme recht sneller tot practische resultaten komt dan in dit geval via stuntelig verlopen natio
nale wetgeving. De taak die de regering ten opzichte van het internationale wegvervoer had, was 
ratificatie van het CMR-Protocol. 
Zie voor de aanpassingswetgeving in andere landen: E. W. J. H. de Liagre Böhl, NJB 1978, 
p .  576 alsmede kamerstukken wetsontwerp 15 459, nrs 8 en 1 1 .  

86. I n  het bijzonder doen zich hierbij rechtspolitieke vragen voor. Vgl. bijvoorbeeld de War
schau-procedure (tevens een interessant voorbeeld van prospective-overruling) voor het United 
States Court of Appeals (Second Circuit) d.d. 28.9 . 1982, (1984) 1 Lloyd's Rep. 220 (Franklin 
Mint v. Trans World Airlines) waarin de limieten voor de toekomst buiten werking werden ge
steld, waarover N. R. McGilchrist, ( 1983) 3 LMCLQ, p. 308 alsmede F. H. van Bakelen, Lucht
recht, Deventer 1983, p. 1 1 .  Het college constateerde, evenals de Hoge Raad in zijn voornoemde 
arrest van 1 .5 . 198 1 ,  NJ 604 , een leemte en wenste daar niet in te voorzien:  "What the parties ask 
us to do is to select, u pon the basis of our judgment as to what is best as a matter of policy, a new 
unit of conversion. We are without authority to do so". "Substitution of a new term is a politica! 
question, unfit for judicia! resolution". Het Supreme Court besliste bij arrest van 17.4. 1984, 
(1984) 2 Lloyd's Rep. 432, dat de laatste officiële goudprijs vooralsnog effectief blijft. Vgl. daar
over N. R. McGilchrist, ( 1984) 3 LMCLQ, p. 499. 

87. HR 14.4. 1972 S&S 1972, 45 ; NJ 1972, 269 nt GJS. 
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rij ,  dan blijkt duidelijk wegens de daarin te co nstateren verdeeldheid ,  ho e 
no o dzakelijk een wettelijke ingreep was. 

De Ro tterdamse Rechtbank bleek gepo rteerd vo o r  de vrije go udprijs .  Het 
gevo lg daarvan was dat de limiet vo o r  de betreffende schade niet beho efde te 
wo rden to egepast89. Helaas mo tiveerde de Rechtbank zijn beslissing niet90. 
Het Ro tterdamse vo o rbeeld werd gevo lgd do o r  Rechtbank Ro ermo nd, even
eens zo nder nadere mo tivering91. Een merkwaardige tussenpo sitie werd inge
no men do o r  de A msterdamse Rechtbank, welke de vrije marktprijs verwierp. 
Daarvo o r  in de plaats acht de Rechtbank in de gegeven o mstandigheden de 
info rmele spilko ers92 het meest passen bij datgene wat partijen ten tijde van 
het sluiten der o vereenko mst kennelijk vo o r  o gen mo et hebben gestaan, aan
gezien partijen met name het lo slaten van de o fficiële gro ndprijs niet ko nden 
hebben vo o rzien93. De, vo o r  zo ver we uit publicaties ko nden nagaan, eerste 
Rechtbank hier te lande die de SDR als nieuwe rekeneenheid to epaste, was de 
Rechtbank te Gro ningen94. De SDR-ko gel leek vo o rgo ed do o r  de kerk do o r  
het meergeno emde arrest van de Ho ge Raad van 1 mei 1981 waarbij het co lle
ge o p  o vertuigende wijze via de auto no me (histo rische, redactio nele en teleo 
lo gische) interpretatie-metho de vo o r  de to epassing van de SDR ko o s95 . 

Het in werking treden van de Omrekeningswet is vo o r  de Ro tterdamse 
Rechtbank het sein geweest de vrije marktprijs vaarwel te zeggen96. Opval-

88. Zie daarvoor de conclusie van Adv.-Gen. Haak voorafgaande aan HR 1 .5 . 1981 S&S 1979, 
76(77) ; NJ 1981 ,  604 (605),  sub 5 ,  voor een overzicht van de ontwikkeling, in vergelijking met de 
SDR, in de periode van 1974-1980. Zie ook nog voor Scandinavische landen EVR 1982, p.  275; 
voor Italië EVR 1982, p.  330. 

89. Rb Rotterdam 12.5. 1978, S&S 1979, 59. 

90. Wel nadien bij vonnis van 23. 1 1 . 1979, S&S 1980, 18, met motivering ontleend aan De Liagre 
Böhl, die bij gebrek aan een andere keus tot toepassing van de vrije marktprijs kwam, NJB 1978, 
p .  575. Met waarderingvoor diens gemotiveerde oordeel menen we niettemin dat de schrijver zich 
te veel laat leiden door de Nederlandse wetgeving inzake het IMF-beleid en daarbij voorbijgaat 
aan de strekking van het in de verdragen geregelde schadevergoedingssysteem. Dit blijkt even
eens uit zijn zienswijze over de taak van de nationale wetgever (p. 577), waartegen wij in noot 85 
in fine stelling hebben genomen. 

91 .  Rb Roermond 18. 1 . 1979, S&S 1979, 45 . 

92. Over de functie en inhoud van de spilkoers, vgl . S. Royer, NJB 1973, p. 601 e.v. 

93. Rb Amsterdam 18.3 . 1981 ,  S&S 1981 ,  84. Deze strategie was reeds gekozen bij vonnis van 
10. 1 . 1979, S&S 1979, 29, met uitvoerige motivering. De Rechtbank is van oordeel dat de wetgever 
bij afschaffing van de Wet inzake de Pariwaarde van de Gulden per 1 augustus 1978 niet de bedoe
ling zal hebben voorgezeten dat eo ipso facto een veel hogere limiet daarvoor in de plaats zou 
treden. Positief hierover: Korthals Altes/Wiarda p. 88, nt 66. Wij achten daarentegen een derge
lijke beslissing, gebaseerd op een gefingeerde partij wil, onhoudbaar en scharen ons liever aan de 
zijde van de commentator in de Beursbengel 1979, p. 281 ,  die van oordeel is dat de Rechtbank 
aldus de geit (vrije marktprijs) en de kool (SDR) trachtte te sparen. 

94. Rb Groningen 9.3. 1979, S&S 1979, 90, in een niet-CMR zaak. 

95. HR 1 . 5 . 1 981 ,  S&S 1981 ,  76; NJ 1981 ,  604 nt BW; EVR 1982, p. 252 (Blue Hawk); vgl. AA 
1982, p. 123 . Het gevolg van dit arrest is dat de eerder vermelde omrekeningswet van 15 mei 1981 
grotendeels als mosterd na de maaltijd kwam. 

96. Rb Rotterdam 23.4. 1982, S&S 1982, 94; bekrachtigd door Hof 's-Gravenhage 12. 1 1 . 1982, 
-> 
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lend is dat de Rechtbank in de motivering primair aansluiting zoek t bij het 
sinds eind 1980 in werk ing getreden CMR-Protocol en zich vervolgens in deze 
analoge interpretatie geruggesteund weet door het in werk ing treden van de 
nieuwe Wet annex een op deze wet gebaseerd KB van 19 januari 1982 . Zonder 
deze steun van de nationale wetgever k wamen rechterlijk e  colleges in Duits
land evenwel ,  zoals hier te lande de Hoge Raad in de Blue Hawk -zaak , tot een 
zelfde beslissing. Ons beperk end tot de CMR noemen we de beslissing van het 
Landgericht Osnabrück 97 . Sinds de in werk ing treding van de Goldfrank e
numrechnungsgesetz per 14.6. 198098 en het door Duitsland geratificeerde 
CMR-Protocol (per 28 . 12 . 1980) , k an er over de toepassing van de SDR op 
zichzelf geen enk ele twijfel bestaan, evenmin over het tijdstip waarop omrek e
ning dient te geschieden. Immers, evenals de omrek eningsproblematiek vóór 
genoemd Protocol niet door het Verdrag beslist werd , is dat evenmin het geval 
met het tijdstip waarop de omrek ening dient plaats te hebben. 

Dit aspect van de omrek eningsproblematiek verdient afzonderlijk e  aan
dacht. Het zo juist genoemde vonnis van het LG Osnabrück wees daarvoor het 
moment van het rechterlijk e  oordeel aan en volgde daarbij zowel Loewe als
ook (bij wijze van anticipatie) het CMR-Protocol99. Vervolgens oordeelde het 
OLG Hamburg dat als tijdstip voor omrek ening van de goudfrank het moment 
van inontvangstneming van de goederen door de vervoerder diende te gelden, 
daarbij aansluiting zoek end bij art. 23 lid 1 100. In een uitvoerig g�motiveerd 
arrest k oos het BGH partij voor eerstgenoemde beslissing101 . Het BGH wees 
daarbij art. 23 lid 1 als criterium van de hand, omdat genoemd lid de waarde in 
een bepaalde nationale valuta weergeeft, terwijl lid 3 een geheel andere strek 
k ing heeft: 

"Da die Festsetzung in Goldfranken lediglich auf der Erwägung beruht bei der Begrenzung der 
Haftung auf Höchtsbeträge einen für alle Vertragsstaaten einheitlichen, international anerkann-

S&S 1983, 30; NJ 1984, 656. De procedure is kenmerkend voor de overgangsfase .  Een beroep in 
1980 door de vervoerder op omrekening naar ponden sterling werd in strijd met de regeling welke 
door het CMR-Protocol en de Nederlandse Omrekeningswet is getroffen, geacht. De overweging 
van het Hof dat de beperking van de aansprakelijkheid uitgedrukt in ponden sterling een zuiver 
nationaal karakter draagt, gaat o.i .  voorbij aan het feit dat Engeland de CMR door middel van de 
Carriage of Goods by Road Act 1965 in zijn rechtssysteem heeft geïntroduceerd en het CMR
Protocol heeft aanvaard door middel van de Carriage by Air and Road Act 1979 (art. 4(2)) .  Vgl. 
voor de teksten, Donald, p. 105; p .  109; Clarke p. 165, p. 201 .  

97. L G  Osnabrück 18 .5 . 1979, VersR 1980, p 245. Vgl . voor andere gevallen Adv.-Gen. Haak in 
diens meervermelde conclusie, sub 7 .  

98 .  Voor de tekst, zie Muth-Glöckner, p. 195. 

99. Loewe, nr. 208, die daarbij de regeling van art. 27 lid 2 CMR analoog toepast op art. 23 lid 3; 
vgl. Rb Roermond 18. 1 . 1979, S&S 1979, 45 . Wij achten analogie in dit opzicht niet overtuigend. 
Aangezien het omrekeningsvraagstuk als zodanig door het Verdrag ongeregeld is gelaten is het 
niet zonder meer duidelijk dat dit ene aspect wèl geregeld zou zijn .  Vgl . BGH, hierna nt 101 . 
Het CMR-Protocol noemt in art. 2 lid 2 (art. 23 lid 7 nieuw) de datum van het rechterlijk oordeel 
naast de mogelijkheid van partij beding; vgl . ook het Haagse Hof nt 96. Dit aspect van de omreke
ningsproblematiek wordt niet ondervangen door de Nederlandse Omrekeningswet van 1981 .  

100. OLG Hamburg 29.5 . 1980, VersR 1980, 950. 

101 . BGH 5.6 . 1981 , VersR 1981 , p. 1030; EVR 1982, p. 301 ; Rev Unif 198l.II. p .  220. Zie ook 
§ 7 hierna. 
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ten Wertmasstab zu verwenden, erscheint es gerechtfertigt, für die Umrechtung einen Zeitpunkt 
zu wählen, der der tatsächlichen Entschädigungsleistung möglichst nahekommt. Danach ist es 
sinnvoll, als letzten Zeitpunkt den des Urteils zu bestimmen". 

Evenmin als over het omrekeningsvraagstuk op zichzelf heeft het Verdrag zich 
uitgelaten over het moment waarop de omrekening dient plaats te hebben, 
luidde de logische redenering van het college. Voor het tijdstip van het rech
terlijk oordeel voerde het BGH de volgende argumenten aan: het tijdstip staat 
het diehst bij de verplichting tot schadevergoeding, ten aanzien van het Ver
drag van Warschau had het BGH eveneens dit criterium aanvaard en last but 
not least is het tevens de keus van het CMR-Protocol 102. De argumenten zoals 
door het BGH gebezigd rechtvaardigen zijn oordeel. Het moment van het zich 
voordoen van het schadeveroorzakende feit moet derhalve afgewezen wor
den103 . 

Resumerend kan worden gesteld dat de omrekeningsproblematiek aan het 
CMR-recht niet onopgemerkt voorbij gegaan is. In de, vergeleken met andere 
internationale vervoerregelingen, korte periode dat een periode van onzeker
heid, mede door nalaten van het tijdig afstemmen van nationale wetgevingen 
op een eveneens onzeker IMF-beleid ,  ontstond, hebben rechterlijke colleges, 
hetgeen te verwachten was, verdeeld op de situatie gereageerd. Het getuigt 
van gevoel voor realiteit dat de CMR door middel van het Protocol snel up to 
date is gemaakt, zodat de uniformiteit op een punt waar nationale wetgevin
gen verstek lieten gaan op korte termijn kon worden gewaarborgd. Volledige 
zekerheid wordt uiteraard pas bereikt wanneer alle Verdragslanden tot goed
keuring van het Protocol zouden besluiten of althans (mede) hun nationale 
wetgeving daarmee in overeenstemming zouden brengen 104. 

§ 3.2.3. Toepassing. 

In de voorgaande twee subparagrafen werden zowel de hoogte als de ontwik
kelingen welke hebben geleid tot het afschaffen van het goud als rekeneenheid 
aan de orde gesteld. Onderwerp van dit onderdeel is de wijze waarop de limiet 
dient te worden gehanteerd. In de praktijk hebben zich een aantal gevallen 
voorgedaan waarin omstreden was op welke wijze de limiet moest worden toe
gepast. Verschillende facetten zijn verbonden aan dit vraagstuk, dat zich als 
volgt vragenderwijs laat formuleren. 

Op welke wijze dient de limiet te worden gehanteerd wanneer de schade 
zich voordoet ten aanzien van een partij goederen die uit verschillende soorten 
met dienovereenkomstig verschillende waarden bestaat? Dient men hierbij 

102. VersR 1981 ,  p. 103l.Ingevolge art. 23 lid 7 (nieuw) kunnen partijen overigens een ander 
moment kiezen. 

103. Anders Putzeys, nr 899; A. M. Constabel heeft naast de momenten van het intreden van de 
schade en de dag van de rechterlijke beslissing nog op een derde mogelijkheid gewezen, te weten 
het tijdstip van de betaling, (1978)3 LMCLQ, p. 330. 

104. Vgl. Donald, nr 125. In zoverre verkeert men te onzent onder de CMR in een zelfde situatie 
als onder de Visby Rules. Na het opzeggen van de Hague Rules kan in bepaalde omstandigheden 
de met betrekking tot de beperking van de aansprakelijkheid relevante vraag rijzen welke Rules 
dienen te worden toegepast. Vgl. W. E. Haak. NJB 1979, p. 722; dezelfde , E radice arbor (Era
des-bundel), The Hague, 1983, p. 69 e.v. 
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het gewicht van de gehele zending als uitgangspunt te nemen of dient men zich 
te beperken tot de verloren en/ of beschadigde goederen? (1) .  Maakt het voor 
de beantwoording van deze vragen verschil of er sprake is van geheel dan wel 
van gedeeltelijk verlies? (2) . (We merken terloops op dat dit vraagstuk even
eens van belang is voor de toepassing van art. 23 lid 4, dat bepaalt dat de bijko
mende schadefactoren verhoudingsgewijs voor vergoeding in aanmerking ko
men. )  

1 .  Veelvuldig zijn de  transporten waarvan de  lading i s  samengesteld uit ver
schillende soorten goederen met een dienovereenkomstig verschillende waar
de. Wanneer deze goederen object van een overeenkomst zijn doet in het ge
val van geheel verlies zich de vraag voor of de limiet moet worden toegepast op 
elk soort van de goederen afzonderlijk dan wel op het gewicht van de gehele 
zending. Volgt men de tweede mogelijkheid dan brengt dat een nivellerend 
effect teweeg ten aanzien van de goederen waarvan de waarde de limiet over
treft in vergelijking met de goederen welke een waarde vertegenwoordigen die 
onder de limiet blijft, zoals zo aanstonds zal blijken uit een voorbeeld uit de 
rechtspraak. Voor de eerste methode sprak zich het Hofvan Parijs uit ter zake 
van groepage-vervoer, met als argument dat door een andere oplossing de af
zenders van goederen met een waarde, welke onder de limiet bleef, ongerecht
vaardigd zouden worden bevoordeeld 105. Deze methode die uitgaat van de in
dividuele goederen wordt in Frankrijk voorgestaan met als argument (naast de 
eerder genoemde) dat de in art. 23 lid 3 genoemde limiet niet het karakter van 
een forfait mag krijgen 106. Dit laatste moge worden toegegeven, het argument 
lijkt ons echter niet afdoende. De tekst van art. 23 lid 3 verhindert immers de 
andere methode niet. Hiervoor kan als practisch argument worden aange
voerd dat de vervoerder uitsluitend met het vervoerde gewicht heeft rekening 
te houden teneinde zijn maximale schadevergoedingsplicht te berekenen; de 
samenstelling van de hem ten vervoer aangeboden goederen kan daarbij bui
ten beschouwing blijven107. Daarnaast zijn nog meer argumenten aan te wij
zen ter ondersteuning van de opvatting dat men voor de toepassing van de 
limiet de lading in haar totaliteit als uitgangspunt moet nemen en moet afzien 
van individualisering van de lading, in het geval - waarvan we hier uitgaan -
van totaal verlies. Het probleem kan het beste worden geïllustreerd aan de 
hand van een zaak die in Duitsland tot voor de hoogste rechter werd uitge
vochten ,  en waarin alle denkbare argumenten naar voren werden gebracht . 

105. CA Paris 10 . 12 . 1 97 1 ,  BT 1982, p. 19.  Opgemerkt zij echter dat het hier om groepage-ver
voer ging waarbij drie afzonderlijke contracten aan het desbetreffende vervoer ten grondslag la
gen. 
Voor de CIM werd evenzo beslist, vgl. Libouton 1982, p .  723; Putzeys, nr 891 bis, nr 891 ter; 
Clarke, nr 101 in fine. Anders CA Paris 20. 1 . 1972, BT 1972, p.  42 alsmede CA Paris 23.2. 1982, 
BT 1982, p. 550, waarbij de gehele zending als uitgangspunt werd genomen. Het cijfervoorbeeld 
uit laatstgenoemd arrest is als volgt. Van 50 dozen flacons met een gezamenlijk gewicht van 385 kg 
werden 12 dozen beschadigd. De totale mogelijke schade bedroeg 17.517.50 Fr.F; 12 dozen der
halve 4 .204.20 Fr .F. 

106. BT 1979, p.  492; vgl. ook Tr Comm Paris 13.3. 1972, BT 1972, p.  230; Putzeys, nr 891 bis; 
Clarke, nr 10 1 ,  met beroep op de omstandigheid dat in het groepage-vervoer achter één vracht
brief veelal meerdere contracten schuilgaan. Zie ook nog hetgeen hiervoor in § 3 .2 . 1  over de tot
standkoming van de limiet werd opgemerkt . 

107. Vgl. Nickel-Lanz, nr 158. 
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Bij het transport van onderdelen van elektrische haarden van Duitsland 
naar Griekenland brandde een aanhangwagen inclusief goederen volledig uit . 
Het totale gewicht van de goederen bedroeg ruim 9000 kg. Uit de bijgevoegde 
documenten bleek dat het om onderdelen met onderling verschillende waarde 
ging, waarvan de helft boven de 25 goudfrank-grens uitging. De vervoerder 
wenste derhalve de limiet van toepassing te verklaren voor de genoemde helft ; 
voor wat betreft de andere helft behoorde de limiet volgens de vervoerder niet 
ter sprake te komen. De ladingbelanghebbende stelde zich daarentegen op het 
standpunt dat het door de vervoerder ingenomen standpunt, gebaseerd op een 
individualisering van de goederen, niet in overeenstemming was met art. 23 lid 
3 en men derhalve het gewicht van de gehele partij goederen, zonder aanziens 
van het goed, als uitgangspunt voor de toepassing van de limiet diende te ne
men. Het OLG Stuttgart koos de zijde van de ladingbelanghebbende108 . Het 
college wees daarbij op het feit dat art. 23 lid 3 de door de vervoerder gewenste 
beperking niet kent109. Bovendien beriep het college zich op het feit dat het 
woord "Gut" als collectief begrip wordt opgevat in een groot aantal CMR
artikelen, waaronder art. 23 . Wanneer het Verdrag over de goederen afzon
derlijk spreekt gebruikt het daarvoor de term "Güter" 110. Belangrijker is het 
door het OLG aangevoerde motief der rechtszekerheid ; het vaststellen van 
het gewicht en de waarde van elk beschadigd goed afzonderlijk zou daar af
breuk aan kunnen doen: 

"Die von der Bek! vertretene einschränkende Auslegung würde den Sinn und Zweck der CMR 
widersprechen .  Sie will wie andere nationale und internationale frachtrechtliche Regelungen die 
Rechtssicherheit fördern. die Risiken überschaubar machen und die rasche Abwicklung von Schä
den erleichtern" l l l . 

Tenslotte werd de door de vervoerder geopperde mogelijkheid tot manipula
tie met de samenstelling van de te verzenden lading weliswaar erkend maar als 
inherent aan het systeem beschouwd, waaraan op zich zelf niets onrechtmatigs 
kleeft . In cassatie benadrukte de vervoerder deze ongewenste gevolgen waar
toe de door het OLG ingenomen standpunt kan leiden. Het BGH sloot zich 
met overname van nagenoeg alle gronden en met nadruk op het praktische 
voordeel van de verdedigde opvatting bij het arrest van het OLG aan1 12. 

Wij onderschrijven de in deze arresten weergegeven opvatting. De daarin 

108. OLG Stuttgart 22. 12. 1978, VersR 1979, p. 637. 

109. In die zin reeds Loewe, nr 202: wanneer minder en meer waardevolle goederen, onder één en 
hetzelfde contract vervoerd, beschadigd aankomen geldt het volgende: "L'expédition entière doit 
être considerée comme une unité" .  

1 10.  Het OLG zag bij het gemaakte onderscheid naar aanleiding van de  Duitse vertaling over het 
hoofd dat dit tussen de authentieke teksten geen gelijke tred houdt. In artt. 17 en 23 treft men in de 
Engelse tekst "goods" aan, terwijl de Franse tekst in die artikelen het woord "la marchandise" 
gebruikt, maar in dit art. 22 bijvoorbeeld de term "des marchandises". 

1 1 1 .  VersR 1979, p. 637. Op p. 638 repte het college van de "pauschalierende Betrachtung" wel
ke aan art. 23 lid 3 ten grondslag ligt. Vgl. J. W. Wurfbain, Hague-Zagreb Essays 2, p. 139 die 
voor het vaststellen der premie als medebepalende factor noemt "the average value of the goods 
carried". Dit "collectieve" standpunt is in Frankrijk verworpen, vgl. BT 1979, p. 492 (vgl. nt 106) . 

1 12.  BGH 30 . 1 . 1981 ,  VersR 1981 , p. 473. Het maakte wèl een reserve ten aanzien van het door 
het OLG gemaakte onderscheid tussen "Gut" en "Güter"; vgl. ons commentaar nt 1 10. 
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gebezigde argumenten achten wij overtuigend113 .  A lleen wanneer aan het 
groepage-vervoer verschillende overeenkomsten ten grondslag liggen zouden 
we anders willen oordelen. Men dient overigens voorzichtig te zijn de door 
genoemde rechterlijke colleges aangevoerde argumenten toe te passen op ge
vallen waar ze niet thuis horen. In een geval waarin zowel van verlies als be
schadiging sprake was, werd de stelling van de afzender inhoudend dat men in 
een dergelijk geval het gewicht van de gehele partij als uitgangspunt voor de 
toepassing van de limiet diende te nemen terecht van de hand gewezen 114 .  
Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat het in het hier genoemde geval, 
gelijk ook in de hierboven geformuleerde vraagstelling, goederen betrof met 
onderling verschillende waarde. Het maakt hierbij geen verschil of de goede
ren over meerdere voertuigen zijn verdeeld en derhalve wellicht meerdere 
vrachtbrieven zijn uitgeschreven 115 •  

2. Met laatstgenoemd voorbeeld zijn we inmiddels terecht gekomen bij de 
tweede categorie, te weten de gevallen van gedeeltelijk verlies en/ of beschadi
ging van goederen van dezelfde of andere soort. Ook hier rijst de vraag: dient 
men met het oog op de toepassing van de limiet het gewicht van de gehele 
zending of slechts dat van de verloren/beschadigde goederen in ogenschouw te 
nemen? Het is duidelijk dat aan de beantwoording van dit vraagstuk een ande
re vraag prealabel is, en wel deze : wanneer is er sprake van gedeeltelijk verlies 
of beschadiging? Wij bespraken deze vraag in § 2 hiervoor en concludeerden 
dat het antwoord daarop van de concrete omstandigheden afhankelijk is116. 
Men moet onderscheiden. Zo zal het geval zich kunnen voordoen, dat, hoewel 
slechts een gedeelte van de goederen is verloren gegaan en/of beschadigd, 
niettemin de lading in haar totaliteit daardoor waardevermindering heeft on
dergaan (vgl. art. 25 lid 2a) . Deze opvatting wordt in de literatuur gehul
digd1 17 .  Uit de rechtspraak op dit punt blijkt evenwel hoe moeizaam men in 
sommige gevallen tot een aanvaardbare oplossing komt. Voor het antwoord 
op de vraag of er sprake is van gedeeltelijk verlies en/of beschadiging dient 
men de concrete situatie in aanmerking genomen, de zending in haar geheel 
als uitgangspunt te nemen 118• Komt men vervolgens tot de conclusie dat er 

1 13 .  Het resultaat is waarschijnlijk niet in overeenstemming met de bedoeling van de Verdrags
opstellers. Zie § 3 .2 .1  hiervoor. 

114.  OLG München 27.2. 1982, VersR 1982, p.  334. Van een partij hemden was een gedeelte 
door brand verloren gegaan en een ander gedeelte voor 20% beschadigd. Terecht besliste het 
OLG dat er geen goede grond bestond voor een schadeberekening waarbij de zending in haar 
geheel als uitgangspunt moest worden genomen, aangezien het systeem blijkens artt. 23 en 25 
CMR ruimte laat voor een afzonderlijke schadeberekening van verlies en beschadiging. 

1 15 .  Vgl. Nickel-Lanz, nr 158; Dorrestein, nr 236. Het gaat om het contract en niet om de vracht
brief. 

116 .  Iedere liefhebber van de voetbal- of wielersport weet wat het voor een team betekent een 
Johan Cruyff of een Jan Raas te moeten missen .  

1 17 .  Heuer, p .  120; Dorrestein, nr 236; Helm, Frachtrecht, Art. 25  CMR, Anm. 4;  Putzeys, nr 
857 e.v.  nr 981ter; Libouton 1982, p. 723. 

1 18 .  Vgl. Dorrestein, nr 236; diepgaand ook Helm, Frachtrecht, § 23 CMR, Anm. 6. Zie ook de 
schrijvers in de vorige noot. 
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sprake is van waardevermindering van de gehele zending dan moet haar gehe
le gewicht, evenals in het geval van volledig verlies, als uitgangspunt voor de 
toepassing van de limiet gelden 1 19. Komt men evenwel ten aanzien van het 
concrete schadegeval tot de slotsom dat er sprake is van gedeeltelijk verlies of 
beschadiging en de overige lading niet in haar waarde is aangetast (vgl. art . 25 
lid 2b CMR) , dan dient de limiet uitsluitend op (het gewicht van) die betreffen
de verloren of beschadigde goederen te worden toegepast 120. Hierbij zal een 
rol spelen of de verloren gegane beschadigde goederen voldoende mate van 
zelfstandigheid bezitten en afzonderlijk vervangbaar zijn .  Men dient bij de 
toepassing van deze algemeen geformuleerde regels de grenzen van het rede
lijke in het oog te houden 121 • Deze werden o . i .  overschreden in het geval dat 
tot de volgende procedure in Frankrijk leidde, die we hier de revue laten pas
seren, omdat ze de complicaties die samenhangen met het probleem van de 
gedeeltelijk beschadiging duidelijk aantoont. 

Twee grote machines werden in gedemonteerde staat vervoerd; hiervoor 
werden verschillende vervoerovereenkomsten gesloten. Tengevolge van de 
averij welke één zending opliep diende met het oog op herstel van de bescha
digde onderdelen remontage van de gehele machine plaats te hebben . De re
paratiekosten bedroegen 600.000 B .Fr. , terwijl de afzendwaarde van de be
treffende onderdelen 400.000 B .Fr. bedroeg. De inzet van het geding was of 
de reparatiekosten voor de volle honderd procent dan wel tot beloop van de 
afzendwaarde voor vergoeding in aanmerking kwamen. De Rechtbank van 
Lyon stelde zich op laatstgenoemd standpunt; toewijzing van het meerdere 
zou in strijd met art. 23 lid 4 in fine zijn 122. In hoger beroep nam het Hof van 
Lyon het eerstvermelde standpunt in 123 . Dit college liet zich bij zijn overwe
gingen leiden door de gedachte dat de in het geding zijnde beschadigde ele
menten niet zozeer als zelfstandige delen, maar als onderdelen van de (gede
monteerde) machine moesten worden beschouwd. Voorts destilleerde het col
lege uit de onderhandelingen, die tussen de ladingbelanghebbende en de ver
zekeraar van de vervoerder over de hoogte van de schadevergoeding hadden 
plaatsgehad, dat de vervoerder zich met het bedrag in de reparatie-nota ge
noemd accoord had verklaard onder de voorwaarde dat dit bedrag de nieuw
waarde van de machine niet zou overtreffen 124. Reeds wegens de omstandig-

1 19 .  Hetzelfde geldt voor de toepassing van art. 23 lid 4, vgl . het hierna in § 3.3 te behandelen 
arrest BGH 3.7. 1974, VersR 1974, p. 1013. 

120. Vgl. BGH 9.10. 1981 ,  NJW 1981 ,  p. 1820 inzake § 54a ADSp. 

121 .  Vgl. het hierboven in noot 1 14 gememoreerde arrest. 

122. Tr Comm Lyon 10. 1 1 . 1975, BT 1976, p. 175 . De Rechtbank meende dat voor het meerdere 
slechts plaats zou zijn wanneer partijen de door art. 26 CMR geboden mogelijkheid te baat had
den genomen. 

123. CA Lyon 21 . 1 . 1977, BT 1977, p. 97, waarover kritisch Libouton 1982, 724. Voor een geval 
waarin de reparatiekosten als enige mogelijke schadevergoeding in aanmerking kwam, vgl. Rb 
's-Hertogenbosch , 7 .5 . 1982, S&S 1984, 91 . 

124. Terecht wees de annotator onder het arrest in BT op het dubieuze karakter van de door het 
Hof gebezigde motivering. Waarschijnlijk had de vermelde accoordverklaring slechts betrekking 
op de nieuwwaarde van de betreffende onderdelen in plaats van op de machine in haar geheel. 
Bovendien zou in het laatste geval het accoord in strijd met art. 41 CMR zijn .  
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heid dat de al dan niet zelfstandige onderdelen aan afzonderlijke overeenkom
sten onderworpen waren verdient het arrest geen navolging. Bij het vaststellen 
van de juridisch relevante feiten dient het contract als juridische norm voorop 
te staan 125 . 

Rest ons ter afsluiting van dit onderdeel een laatste deelaspect onder de aan
dacht te brengen. Heeft men eenmaal tot gedeeltelijk verlies of beschadiging 
der goederen besloten zonder dat de rest van de zending is geschonden, dan 
rijst de vraag naar welke maatstaf de limiet moet worden gehanteerd. Hier 
dient het gewicht van de verloren of beschadigde goederen en niet de waarde 
ervan in aanmerking te worden genomen 126• Een andere vraag is of het ge
wicht eveneens als criterium kan gelden bij het verhoudingsgewijs toerekenen 
van de schadefactoren genoemd in art. 23 lid 4. Het antwoord daarop is, zoals 
aan het einde van de volgende paragraaf blijkt, verdeeld127 • 

§ 3.3. Overige schade-factoren (art. 23 lid 4). 

Na de beschouwingen over de verschillende facetten welke aan de limiet ver
bonden zijn vatten we de draad weer op waar we deze in § 3 . 1  hebben onder
broken. We memoreren dat in een systeem dat uitgaat van de afzendwaarde 
van de goederen voor het berekenen van de schadevergoeding een aantal tij
dens de uitvoering van het vervoer gemaakte kosten van belang zijn .  Deze 
schadefactoren worden opgesomd in art. 23 lid 4 dat, na toepassing van de 
limiet in art. 23 lid 3, als complement op art. 23 leden 1 en 2 moeten worden 
gezien. A an het eind van § 3 . 1  werd geconstateerd dat er niet altijd voldoende 
rekening gehouden is met de splitsing van de schadevergoeding in twee com
ponenten; bovendien, dat de neiging bestaat dit onderscheid te minimaliseren 
door art. 23 lid 4 extensief te interpreteren, waarbij men er dan kennelijk aan 
voorbij wenst te gaan dat de vervoerder voor de ingevolge art. 23 lid 4 ver
schuldigde kosten onbeperkt aansprakelijk is128. In het door de CMR gehan
teerde schadevergoedingssysteem dient te worden onderscheiden tussen naar 
hun aard verschillende kosten.  Enerzijds zijn er kosten welke met materiële 
schade op één lijn worden gesteld; anderzijds betreft het schadefactoren ont
staan tengevolge van het vervoer als zodanig (vgl. § 3 . 1) .  Het is niet van geva
ren ontbloot het door de CMR gehanteerde systeem als een systeem van "ge
redresseerde" destinatiewaarde voor te stellen in die zin dat slechts de te ver
wachten handelswinst, nadat de goederen eenmaal op de plaats van bestem
ming gearriveerd zijn, is uitgesloten 129. Immers, zoals in de voorgaande para
grafen werd gesteld, op de in art . 23 lid 4 genoemde schade-factoren is de li
miet niet van toepassing, hetgeen in vergelijking met het systeem gebaseerd op 

125 .  Vgl. nt 1 15 .  

126. Helm, Frachtrecht, Art. 23  CMR, Anm. 6 ;  anders waarschijnlijk Korthals Altes/Wiarda, 
p. 93 , die zich op de waarde der goederen richten .  

127. Helm, vorige noot, e n  verder § 2 5  CMR, Anm. 5 ,  acht ook voor toepassing van art. 23 lid 4 
het gewicht de juiste maatstaf; evenzo Loewe , nr 193. Voor de waarde der goederen als maatstaf 
kiezen Dorrestein, nr 248; Korthals Altes/Wiarda, p. 93 ; Nickel-Lanz, nr 164. 

128. Zo paste het Hof van Beroep te Brussel in zijn beslissing van 30.10. 1975, EVR 1976, p. 238, 
waarover Libouton 1982, p. 723, op een aantal schade-factoren van art. 23 lid 4 de limiet toe. 
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destinatiewaarde, in het voordeel van de ladingb elanghebb en kan zijn 130. Het 
b elang van b ovengenoemd verschil b lijkt des te meer wanneer men b edenkt 
dat de schadefactoren in art. 23 lid 4 genoemd hoog kunnen oplopen 131 , ja zelfs 
de materiële schade aan de goederen met een veelvoud kunnen overtreffen 132. 
Juist met het oog op deze gevolgen, inherent aan het schadevergoedingssys
teem geb aseerd op afzendwaarde, is men genoodzaakt de in art. 23 lid 4 ge
noemde schade-factoren zo scherp mogelijk van andere kosten afte b akenen. 

De in art. 23 lid 4 genoemde factoren zijn kosten die na het moment van het 
vaststellen van de afzendwaarde worden gemaakt133 . Uiteenlopende opvattin
gen worden gehuldigd over de uitleg van de zinsnede "overige met b etrekking 
tot het vervoer der goederen gemaakte kosten" .  Hoezeer men over een aantal 
hierna aan de orde te stellen schadefactoren kan twijfelen, duidelijkheidshal
ve dient te worden vooropgesteld dat het niet gaat om de schadelijke gevolgen 
van het verlies of b eschadiging van de goederen, maar om de kosten verb on
den aan het vervoer als zodanig134. Opvallend is dat de ruime uitleg van laatst
genoemde categorie in eerste instantie niet door de schrijvers maar door de 
rechtspraak is ontwikkeld135 . Een aantal schadefactoren geeft nauwelijks re
den tot verschil van opvatting. Tot deze categorie kunnen gerekend worden 
die kosten die rechtstreeks met een normaal verlopen transport samenhangen 
en derhalve in zekere zin voor partijen voorzienb aar zijn 136 • Ten aanzien van 
een tweetal categorieën b estaat echter geen eenstemmigheid, reden om er op 
deze plaats aandacht aan te schenken. 

De eerste categorie die door zowel schrijvers als rechters onder vigeur van 
art. 23 lid 4 gerekend wordt, is daar wellicht niet op zijn plaats. De hier b edoel
de groep is die welke we hiervoor in § 3 . 1  aan de orde hebb en gesteld en qua 
aard als kosten gemaakt ter voorkoming, vermindering of vaststelling van 

129. Voor de zienswijze omtrent de "geredresseerde" destinatiewaarde, vgl . Dorrestein, nr 15 1 ,  
nr 242. 

130. Vgl. Korthals Altes/Wiarda, p. 92, nt 82. 

131 .  Vrachtprijzen worden gewoonlijk op basis van gewicht en afstand berekend; derhalve kun
nen vrachtprijzen voor transporten op het Midden- of Verre Oosten tot hoge bedragen oplopen. 

132. Vgl. de hierna te bespreken Buchanan-case. 

133. Dorrestein spreekt in dit opzicht over "kostende prijs", nr 241 ; dezelfde, NJB 1979, p. 182; 
Korthals Altes/Wiarda, p .  93 , duiden de onderhavige kosten als een correctiefactor op de afzen
dwaarde aan; suppletiefactor lijkt ons een juistere benaming. 

134. Vgl. Nickei-Lanz, nr 161 ,  nr 165 : "11 ne s'agit cependant pas non plus de décharger l'ayant 
droit de tous les frais consécutifs à la perte: doivent être remboursés les frais qui n'auraient pas été 
encourus si la marchandise perdue n'avait pas été donnée au transport, et non les frais qui n'au
raient pas été encourus si la marchandise n'avait pas été perdue" .  Loewe, nr 192: "il s'agit des frais 
encourus à I' occasion du transport, et non de ceux exposés en vue du transport" . Vgl . Clarke , nr 
102; BGH 13.2. 1980, VersR 1980, p. 522. 

135. Vgl. nader de tekst. Overigens is de "ruime" rechterlijke uitleg naast kritiek ook bijval van 
schrijvers ten deel gevallen. 

136. Gelet op de veelkleurige praktijkgevallen die zich in het vervoerrecht voordoen is elke op
somming van dergelijke kosten willekeurig. Men zie hiervoor, overigens met onderlinge verschil
len: Dorrestein, nr 246; Heuer, p. 122; Helm, Frachtrecht, Art. 23, Anm. 2; Rodière , p. 315; 
Loewe, nr 193 ; Putzeys, nr 869 e .v . ;  Pon et, p. 198 e .v . ;  Boudewijnse, p. 248; Clarke, p .  nr 102. 
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(dreigende) schade hebben getypeerd. Zowel in doctrine als rechtspraak ont
moet men de naar onze opvatting onjuiste beoordeling van deze kosten, tenge
volge waarvan deze ten onrechte niet voor vergoeding in aanmerking kwamen 
of ten onrechte als kosten als in art. 23 lid 4 bedoeld werden bestempeld . Ove
rigens hangt de practische uitvoerbaarheid van het gebezigde criterium in ster
ke mate van de feitelijke beoordeling van het betreffende geval af. Zo kan men 
met Justice Browne van mening zijn dat in casu transport- en verpakkingskos
ten ingevolge art . 23 lid 4 dienen te worden toegewezen , maar retour- en des
kundigenkosten daar buiten dienen te blijven, zulks laat de vraag onverlet of 
deze laatste niet veeleer als kosten vallend onder art. 23 lid 1 kunnen worden 
aangemerkt137 . In navolging van Lord Denning kwam Justice Neill daarente
gen tot de conclusie dat retourvracht wèl onder vigeur van art. 23 lid 4 valt 138 . 
Dit standpunt werd reeds eerder ingenomen door het Duitse hoogste rechts
college139 . In dit laatste geval waren extra-vrachtkosten en diepvrieskosten 
noodzakelijk om tijdens het transport ontdooide goederen alsnog op de ge
wenste temperatuur te brengen, om vervolgens hun reis over de grens te ver
volgen, een voorbeeld derhalve van kosten gemaakt met het oog op handha
ving van de waarde der goederen. Ook hier lette men op de concrete situatie. 
Expertisekosten worden, evenals we dat constateerden ten aanzien van art. 23 
lid 1 ,  ingevolge art. 23 lid 4 zowel toe- als afgewezen 140. Extra laadkosten wor
den veelal toegewezen 141 , evenals kosten van vernietiging 142 en "afhande
lingskosten" 143. Reparatiekosten die de waarde van de beschadigde goederen 
te boven gaan dienen evenwel buiten het bestek van art. 23 lid 4 te blijven 144. 

137. Q.B.  20. 1 1 . 1973, (1974) 1 Lloyd's Rep. 203 (Tatton v. Ferrymasters). Wegens schade tij
dens het vervoer werden de machines naar de plaats van verzending terugvervoerd. De afwijzing 
van genoemde retourkosten baseerde hij op het feit dat deze a-typisch waren voor het overeenge
komen vervoer van Engeland naar Italië. Voor kritiek hierop, Nickel-Lanz, nr 159, nt 7 .  

138.  Q .B .  22.9 . 1980, (1981) 1 Lloyd's Rep. 200 (206, 207) (Thermo Engineers v .  Ferrymasters) ; 
Lord Denning in C.A.  15 . 1 1 . 1976, (1977) 1 Lloyd's Rep. 234 (238) (Buchanan v. Babco). Reeds 
eerder was ten aanzien van extra vrachtkosten zo besloten door Rb 's-Gravenhage 18.2. 1969, S&S 
1969, 58 met uitdrukkelijke vermelding echter dat deze kosten buitenom art. 23 lid 4 voor vergoe
ding in aanmerking kwamen. 

139. BGH 3.7 . 1974, VersR 1974, p.  1013. In gelijke zin voor diepvrieskosten Ktg Delft 
13 .5 . 1965 , NJ 1965 , 326. Zie voor opslag- , en expertisekosten in het geval van reconditionering na 
contaminatieschade ,  Rb Rotterdam 20.2 . 1976, S&S 1977, 67. Voor een genuanceerde benadering 
van opslagkosten, vgl. Putzeys, nr 870. 

140. Afwijzend: Nickel-Lanz, nr 165 ; Rb Breda 1 1 . 1 . 1977, S&S 78, 89; Rb Dordrecht, 
22. 12. 1971 ,  S&S 1972, 50; Rb Amsterdam 4.3. 1981 , S&S 1982, 19;  Hof van Beroep Antwerpen 
23.3 . 1983 , EVR 1983 , p. 518 .  Toewijzend: Loewe, nr 193; Dorrestein, nr 234; alsmede bijvoor
beeld Rb Amsterdam 18 .3 . 1981 , S&S 1981 , 83 zij het onduidelijk op grond van welk lid van art. 
23. 

141 . Rb Amsterdam 4.3. 1981 , S&S 1982, 19; Rb 's-Gravenhage 18.2. 1969, S&S 1969, 58 zij het 
buiten art. 23 lid 4 om; OLG München 27.6. 1979, VersR 1980, p. 241 (onduidelijk of zulks is 
geschied op grond van art. 23 lid 4) ; Loewe, nr 193. 

142. Corte di Appello di Venezia 3 1 . 10 .1974, EVR 1975, p .  242. 

143 . Rb Rotterdam 22.4. 1981 , S&S 1982, 1 16. 

144. BGH 13.2. 1980, VersR 1980, p.  522: "Unter Kosten i .  S .  dieser Bestimmung sind lediglich 
---> 
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Verzekeringspremies, voor zover niet in de vrachtprijs inbegrepen, dienen 
eveneens voor vergoeding in aanmerking te komen 145. Hetzelfde geldt voor 
extra-verpakkingskosten, voor zover niet reeds in de waarde van de goederen 
begrepen 146 . 

Uit deze tamelijk willekeurige voorbeelden blijkt dat men geneigd is onder 
art. 23 lid 4 sommige kosten voor vergoeding in aanmerking te laten komen, 
die daar naar hun aard niet thuishoren. In dat geval behoren ze hetzij tot de 
kosten in de categorie van art. 23 lid 1 te worden geplaatst hetzij geheel buiten 
beschouwing worden gelaten 147. 

Deze laatstgenoemde mogelijkheid brengt ons vervolgens bij de tweede cate
gorie, waarover verschil van inzicht bestaat en die voor de alledaagse praktijk 
van groot belang is. Deze categorie betreft belastingen die in het kader van het 
internationale goederenverkeer aan de fiscus zijn verschuldigd, zoals normali
ter import- en exportbelastingen 148 en accijnzen, waarvan men aanvankelijk 
was vrijgesteld, maar die men verschuldigd is wegens het - tengevolge van het 
verlies van de goederen - niet kunnen zuiveren van documenten 149. Blijven 
genoemde belasting- en accijnsbedragen door de importeur of exporteur on
der bepaalde fiscaalrechtelijke voorwaarden verschuldigd 150 dan rijst de vraag 
of deze bedragen uiteindelijk op de vervoerder kunnen worden verhaald als 
kosten met betrekking tot vervoer gemaakt. In de inmiddels befaamd gewor
den Buchanan-procedure, die de internationale belangstelling kreeg welke zij 
verdiende 151 , beantwoordde de meerderheid van de Engelse rechters boven-

die mit dem Transport selbst verbunden, nicht aber die durch den Verlust oder Beschädigung 
entstandenen zusätzlichen Kosten zu verstehen" (p. 523). 

145. Vgl. Heuer, p. 122; BGH 3.7 .1974, VersR 1974, p. 1013; Rb Roermond 18. 1 .1979, S&S 
1979, 45 ; V. Filipovic, Hague-Zagreb Essays 2,  p. 64. Anders Nanassy/Wick, p. 242; Dorrestein,  
nr 246. 

146. O.B.  20. 1 1 . 1973, (1974) 1 Lloyd's Rep. 203 (Tatton v. Ferrymasters) Normale verpakkings
kosten dus niet, Rodière, p. 315.  

147. Zo lijkt ons de opvatting van Nanassy-Wick, p. 272, die de "Kosten der Erhaltung des Gu
tes" tot art. 23 lid 4 rekent, evenals de in het algemeen gestelde opvatting van Nickel-Lanz, nr 159, 
dat "frais d'entretien" onder art. 23 lid 4 ressorteren, niet houdbaar. 

148. Rodière, p. 314; Loewe, nr 197; Nickel-Lanz, nr 59; Nanassy/Wick, p. 272; Heuer, p. 122; 
Dorrestein, NJB 1979, p. 183. Verder CA Paris 30.3. 1973, BT 1973, p. 195 bevestigd door Cass. 
28. 1 . 1975, BT 1975, p. 442. De hier van de vervoerder gevorderde BTW werd door genoemde 
rechterlijke instanties toegewezen, al lieten deze zich meer leiden door de uitleg van art. 27 bis 
Code Général des douanes alsmede op een daarop gebaseerd ministrieel besluit dan door de uitleg 
van art. 23 lid 4 CMR. Vgl. ook het eerder genoemde BGH 13.2. 1980, VersR 1980, p. 522. 

149. Vgl. Dorrestein, nr 193 ; dezelfde in NJB 1979, p. 183 alsmede in Beursbengel 1978, p. 363; 
Putzeys, nr 879, nr 880bis; M. M. C. J. M. de Nerée tot Babberich, Beursbengel 1983, p. 501 .  

150. Uit B T  1980, p .  70 blijkt dat op de vraag, wanneer überhaupt i n  het geval van verlies of 
beschadiging BTW verschuldigd is , geen eenduidig antwoord mogelijk is. Zie ook nog Dorrestein, 
vorige noot, alsmede Putzeys, nr 879, nt 691 .  

15 1 .  Die belangstelling gold overigens grotendeels het rechtsvindingsaspect, waarover hiervoor 
hoofdstuk I. Voor wat betreft het materiële gedeelte baarde de uitslag van de procedure opzien 
wegens het feit dat de additionele kosten ruim vier maal zo hoog waren als de materiële schade. 
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gestelde vraag positief door te beslissen dat wegens diefstal van de goederen 
een vervoerder aan een exporteur van whisky de door deze laatste krachtens 
art . 85 Customs and Excise A ct 1952 verschuldigde accijns ingevolge art. 23 lid 
4 CMR diende te vergoeden 152. De oorzaak van het geschil betrof de volgens 
de rechters hoogst onduidelijke passage in de redactie van art. 23 lid 4 "other 
charges incurred in respect of the carriage of goods" 153 . De essentiele rechts
vraag in het geschil luidde: hoe ruim is het door art. 23 lid 4 vereiste verband in 
het kader van de betreffende overeenkomst tussen het schadeveroorzakende 
feit (in casu diefstal van whisky) en de verschuldigde accijns? Langs verschil
lende wegen kwamen de rechters in meerderheid tot hetzelfde resultaat, te 
weten dat het door art. 23 lid 4 vereiste verband voldoende ruimte laat om de 
verschuldigde accijns onderdak te verlenen 154 . 

In Frankrijk werd in een vrijwel identieke casuspositie een zelfde standpunt 
ingenomen. Hoewel de vervoerder van geweven en wollen producten van Ita
lië naar Frankrijk betwistte dat de importeur tot het betalen van douanerech
ten ten bedrage van ruim 3 miljoen Italiaanse lires verplicht was en de goede
ren op Italiaans grondgebied waren gestolen, stelde het Hof van Parijs hem 
aansprakelijk voor dat bedrag155 . Omdat hier het vervoer werd verzorgd door 
een commissionnaire de transport, is dit oordeel niet op de CMR gebaseerd. 
Sprekender is derhalve het een maand later door het Hof van Douai gewezen 
arrest . Tijdens vervoer van koffie van Italië naar Frankrijk werd het voertuig 
incluis de koffie in eerstgenoemd land gestolen. Evenals in het vorige geval 
vorderde de Italiaanse douane een fors bedrag (142 600 Frs .fr . ) ,  zich op het 
standpunt stellende , evenals de fiscus in de Buchanan-case hiervoor, dat de 
goederen in Italië ter consumptie waren aangeboden. A nders dan het Parijse 
Hof wees het rechtscollege van Douai de vordering af156. Het voerde daartoe 

152. C.A. 15 . 1 1 . 1976, (1977) 1 Lloyd's Rep. 234; H.L. 25 .7 .1977, (1978) 1 Lloyd's Rep. 1 19 (Bu
chanan v. Babco ). Voor een uiteenzetting van de feiten en motiveringen, zie schrijver dezes, NJB 
1979, 25 e.v. en de daar vermelde literatuur waaraan toe te voegen Th. H. J. Dorrestein, NJB 
1979, p. 181 e.v. met naschrift schrijver dezes, p. 184. Verder Groth, p. 72; Donald, nr 104; Clar
ke, nr 102; Libouton 1982, p. 723. 

153. Naast de diverse rechters in genoemde procedure beklaagt ook A. C. Hardingham, (1978) 1 
LMCLQ, p. 52 ("loosely drafted"), p. 53 ("far from clear") zich over de obscuriteit van de liti
gieuze passage. 

154. Het resultaat is, voor wat het materiële aspect betreft, in de doctrine kritisch ontvangen door 
A. C. Hardingham, (1978) , 1 LMCLQ, p. 54; zie ook de schrijvers genoemd in NJB 1979, p. 29, 
nt 36 e.v. ; Th. H. J .  Dorrestein, NJB 1979, p .  183; Helm, Frachtrecht, Art. 23 CMR, Anm. 2 ;  
Korthals Altes/Wiarda, p. 145 . Groth, p. 75 . Positief van Engelse zijde reageerden D .  J .  Hili, 
(1977), 2 LMCLQ, p. 213; Donald, nr 104; Clarke, nr 102. In dezelfde zin reeds Loewe, nr 192. 
Zie ook nog Putzeys die het "Engelse" resultaat inzake accijnzen eveneens aanvaardt (nr 880 bis), 
maar voor wat betreft de BTW verwerpt (nr 879). Ook in de rechtspraak werd afwijzend gerea
geerd; onder meer Rb Amsterdam 7.6 .1978, S&S 1979, 69 alsmede BGH 13.2. 1980, VersR 1980, 
p .  522 (p. 523) .  Voor verdere Nederlandse rechtspraak, zie nt 158, nt 160, nt 161 .  

155 .  CA Paris 18 .5 . 1981 , BT 1981 , p. 356, waarover S. Nossovitch, BT 1981 ,  p .  353, die stelt dat 
de beslissing in overeenstemming is met een reglement ter zake van de Raad der EG. Zie daar
voor ook BT 1981 ,  p. 353/354. Slechts in geval van overmacht behoeft de importeur hier geen 
douanerechten te betalen. Aangezien diefstal (behalve indien met geweld gepaard) daartoe niet 
behoort, bestond deze verplichting. Zie ook nt 150. 

156. CA Douai 19.6 .1981 ,  BT 1981 ,  p. 512. 

251 



twee argumenten aan. In de eerste plaats stelde het Hof zich op het standpunt 
dat art. 23 lid 4 op normale kosten ziet en niet op kosten die voortvloeien uit 
diefstal157 . In de tweede plaats zou uit een arrest van de hoogste rechterlijke 
instantie in Italië zijn gebleken dat de door de douane-autoriteiten gebezigde 
fictie niet juist was zodat de grondslag aan hun rechtsvordering zou zijn komen 
te ontvallen. 

Het primaire argument was reeds eerder gemotiveerd ingenomen door de 
A msterdamse Rechtbank 158. Ook hier betrof het een aan het zojuist vermelde 
geval vrijwel identieke casuspositie . Wegens diefstal van sigaretten bleek de 
afzender niet in staat de betreffende uitvoerdocumenten te zuiveren, tenge
volge waarvan hem van fiscale zijde alsnog een rekening ten bedrage van ruim 
300 000 gulden aan accijns respectievelijk ruim 67 000 gulden aan omzetbelas
ting werd gepresenteerd. Evenals de rechthebbende in de Buchanan-case 
trachtte de afzender de zwarte piet door te spelen naar de vervoerder; zonder 
succes evenwel .  De Rechtbank overwoog na te hebben opgemerkt dat de scha
de anders dan door grensoverschrijdend vervoer was ontstaan (waaraan de 
Rechtbank principiële betekenis hechtte) :  

"Hoe ruim ook d e  uitleg van lid 4 nog kan worden aanvaard, d e  desbetreffende kosten moeten i n  
ieder geval gemaakt zijn i n  rechtstreeks verband met het transport zoals dit normaal moet worden 
uitgevoerd". 

A angezien het vorderingsrecht voorts op een fiscale fictie berust betreft het 
hier veeleer een geval van een administratiefrechtelijke boete dan vervoers
kosten, aldus de Rechtbank159. Ook na kennisname van de uitspraak van het 
Engelse Hogerhuis persisteerde de Rechtbank bij haar ingenomen stand
punt160. De Rotterdamse Rechtbank sloot zich, mede door middel van syste
matische interpretatie, daarbij aan: 

"Zij grondt dat oordeel in sterke mate op de context waarin dat vierde lid van art. 23 is gemaakt, 
nl. als een onderdeel van de begrenzing van de schadevergoedingomvang, zoals die krachtens art. 
17 e.v. ten laste van de wegvervoerder komt, . . .  " 161 . 

In een in rechtspraak en literatuur zo omstreden kwestie is het niet eenvou
dig positie te kiezen. De argumenten welke ertoe leiden de schuldplichtigheid 
van de afzender jegens de fiscus krachtens art. 23 lid 4 op de vervoerder te 

157. De annotator onder het arrest wijst dit standpunt als te eng van de hand. Hij meent dat art. 23 
lid 4 voldoende ruimte voor een dergelijke schadefactor biedt. 

158. Rb Amsterdam 30.3. 1977, S&S 1977, 36, waarover schrijver dezes, NJB 1979, p. 30. 

159. De Amsterdamse beslissing werd door leden van het Engelse Hogerhuis verdeeld ontvan
gen: vgl. enerzijds Lord Salmon (1978) ; Lloyd's Rep. 128 : "Unfortunately I find myself quite 
unable to accept the reasons upon which that judgement was based"' ;  anderzijds Lord Edmund
Davies, 133, die zijn instemming met het vonnis betuigde. Korthals Altes/Wiarda, p. 145, zijn 
evenmin enthousiast over het Amsterdamse resultaat . 

160. Rb Amsterdam 7 .6 .1978, S&S 1979, 69. Vgl. ook nog Hof 's-Gravenhage 6.6.1979, S&S 
1980, 42; arbitrale beslissing 4. 10. 1979, S&S 1980, 59; arbitrale beslissing 23.8. 1977, 19.9. 1978, 
S&S 1981 ,  129. Instemming met het "Engelse" standpunt treft men daarentegen aan in de arbitra
le beslissing 20.4. 1982, S&S 1983, 19. 

161 .  Rb Rotterdam 25.3 . 1983, S&S 1983, 88. 
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verhalen, berusten op een zuiver grammaticale uitleg van de omstreden zin
snede van genoemde bepaling alsook op de redelijkheid. Hiertegenover kun
nen de volgende argumenten worden gesteld. In de eerste plaats kan worden 
gewezen op de omstandigheid dat de relatie tussen de afzender en de fiscus de 
vervoerder in beginsel niet regardeert 162 evenmin als de fiscale fictie, zonder 
overigens daarmee een oordeel over de mérites van deze fictie te vellen, waar
toe we ons niet bevoegd achten 163. Dit standpunt brengt mee dat onderhavige 
tengevolge van diefstal ontstane schade niet door het Verdrag wordt gere
geld 164. Dit hoeft overigens op zich zelf nog geenszins te betekenen dat de ver
voerder zonder meer de dans ontspringt 165 . 

A ls tweede argument wijzen we erop dat, zoals hiervoor reeds gesteld , art. 
23 lid 4 kosten op het oog heeft die in het kader van het vervoer voor rekening 
van de ladingbelanghebbende zijn gemaakt. Voor wat de fiscale fictie terzake 
van het vorderen van accijnzen inclusief boete betreft, kan worden gesteld dat 
deze vordering uitsluitend is gebaseerd op het verlies van de goederen en met 
het vervoer als zodanig geen verband houdt 166. Voorts is gewezen op het feit 

162. Voor zover de vervoerder zich jegens de fiscus borg stelt, handelt deze voor rekening van zijn 
opdrachtgever. Dat de afzend-expediteur via de door hem gec1ezigde documenten de verantwoor
delijkheid voor de documenten door wenst te spelen naar de vervoerder is dan ook een alleszins 
begrijpelijke zaak, hoewel de wijze waarop zulks gebeurt juridisch voor kritiek vatbaar is ; vgl . Th. 
H. J. Dorrestein, Beursbengel 1978, p. 363. 

163. De Italiaanse beslissing, hiervoor genoemd, welke de fictie afwees werd door de Franse rech
ters, genoemd in nt 155 en 156, verschillend beoordeeld. We voegen daar het volgende aan toe. De 
motivering van Dorrestein NJB 1979, p .  183 dat de litigieuze schadefactor op grond van de laatste 
zinsnede van art. 23 lid 4 niet voor vergoeding in aanmerking komt, overtuigt ons niet. Dorrestein 
kwalificeert de onderhavige schadefactor als gevolgschade. Dit lijkt ons niet houdbaar . Een der
gelijke schade doet zich immers voor naar aanleiding van het aan de vervoerovereenkomst ten 
grondslag liggende contract, zoals bijvoorbeeld een koopcontract. Dat kan van onderhavige scha
de niet worden gezegd. Evenmin achten we de door Korthals Altes/Wiarda, p. 145 ,  veronderstel
de mogelijkheid, te weten eventueel gelimiteerde vergoeding, in het systeem van het Verdrag 
verdedigbaar. Vgl. onze kritiek op het in nt 128 genoemde Brusselse arrest. 

164. Vgl. Lord Denning, (1977) 1 Lloyd's Rep. 237; Korthals Altes/Wiarda, p. 145 ; Donald, nr 
104; Clarke, nr 102. 

165. Zo kan men stellen dat op deze door de Verdragsopstellers onvoorziene situatie het nationa
le recht moet worden toegepast . Voor Nederland zou men, bij gebrek aan een vervoerrechtelijke 
bepaling op dit punt, zijn aangewezen op een regel als art. 6 . 1 .9.4. Het lijkt mij niet erg waar
schijnlijk dat een rechter op grond van genoemd artikel een al dan niet ingevolge art. 6 . 1 . 9 . 12A 
gedeeltelijke vergoeding zal toewijzen. Art. 6 . 1 .9 .4 luidt: "Voor vergoeding komt slechts in aan
merking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van 
de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de scha
de, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend." 
Voor een kritische benadering van dit artikel, vgl . G .  H.  A. Schut, RM Themis 1978, p .  380 e .v .  
Art. 6 . 1 .9. 12a luidt: (lid 1 )  "Indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven 
omstandigheden waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande 
rechtsverhouding en hun beider draagkracht, tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, 
kan de rechter een wettelijke verplichting tot schadevergoeding matigen." 
(lid 2) : "De matiging mag niet geschieden tot een lager bedrag dan waarover de schuldenaar zijn 
aansprakelijkheid voor verzekering heeft gedekt of verplicht was te dekken." 
Wat betreft het verband tussen aansprakelijkheid en verzekering, blijken de marges minimaal te 
zijn ;  vgl. M. M. C.  J .  M. de Nerée tot Babberich, Beursbengel 1983, p .  501 . 

166. Terecht heeft onder ande1e Clarke, nr 102, gesteld dat in de Buchanan-case het begrip ver
voer wel erg ruim werd opgevat; de diefstal van de whisky vond immers plaats voordat het feitelij-
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dat toewijzing van de hier bedoelde vorderingen niet in overeenstemming met 
de bedoeling van de opstellers van het Verdrag zou zijn geweest 167. Bij gebrek 
aan nadere historische bewijsvoering geen indrukwekkend argument . Van 
meer gewicht is het volgende. Zoals hiervoor werd gesteld ,  is de onderhavige 
kwestie niet voorzien. Voor een enge uitleg van de omstreden zinsnede uit art. 
23 lid 4 kan een argument ontleend worden aan de systematiek van het Ver
drag. A rt .  26 biedt immers de mogelijkheid bepaalde belangen veilig te stel
len 168 • Deze mogelijkheid kan - in theorie althans - tegen verhoging van de 
vrachtprijs worden gerealiseerd. In het verlengde hiervan kan worden gewe
zen op een volgende argument om de vervoerder van hier in het geding zijnde 
vorderingen te vrijwaren. Het komt ons in strijd met zowel de juridische, maar 
vooral de economische werkelijkheid voor dat de vrachtprijs in zijn algemeen
heid mede is opgebouwd met een factor die tegen een dergelijk risico - dat 
immers een veelvoud van de materiële waarde van de goederen kan belopen -
zou kunnen opwegen 169. Het aldus verdedigde standpunt is tenslotte in over
eenstemming met die regelingen van vervoer, die het systeem van de destina
tie-waarde hanteren, waarin de hier besproken vorderingen evenmin voor ver
goeding in aanmerking komen . 

Rest ons ter afsluiting van dit onderdeel een aspect onder de aandacht te bren
gen dat ook reeds bij de behandeling van art. 23 lid 3 ter sprake is gekomen. 
A rt .  23 lid 4 bepaalt dat bij gedeeltelijke schade de kosten verhoudingsgewijs 
dienen te worden vergoed. Onder verwijzing naar wat bij de behandeling van 
art. 23 lid 3 in § 3 .2 .3 aan de orde is gesteld dient ook in het onderhavige geval 
in beginsel de gehele zending in ogenschouw te worden genomen om tot een 
juiste schadeberekening te komen. Vaststelling van gehele of gedeeltelijke 
schade dient ook hier leidraad te zijn .  Illustratief is de volgende casuspositie . 

In een geval waarin 5% van de diepvrieslading ontdooid was werd de afzen
der, tengevolge van een defect in de koelinstallatie van het voertuig, genood
zaakt tot het maken van extra-kosten (vracht-, diepvries- , en expertisekosten) 
om erger te voorkomen. Diende de vervoerder voor deze gemaakte kosten nu 
naar de verhouding tot de materiële schade (derhalve 5%) of voor het volle 
pond aansprakelijk te worden gesteld? Het BGH besliste in laatstgenoemde 
zin 170 . Nu in de onderhavige casuspositie de materiële beschadiging niet kon 
worden losgekoppeld van de partij in haar geheel (door de schade van een 
klein gedeelte van de partij vis verbood de veterinaire inspectie de vervoerder 
de grens te passeren) dienden de kosten over de gehele zending te worden 
omgeslagen. Een dergelijke oplossing is in overeenstemming met art. 23 lid 4 
en art . 25 lid 1 en volgt uit de doelstelling van de schaderegeling als door het 
Verdrag voorzien, aldus het BGH 171 • Het arrest heeft terecht navolging gekre-

ke transport een aanvang had genomen. Vgl. eveneens het hierboven geciteerde Amsterdamse 
vonnis, nt 158. 

167 .  Donald, nr 104; Clarke, nr 102. 

168. Over art . 26 zie nader § 6. 

169. Groth, p. 75. 

170. BGH 3.7 .1974, VersR 1974, p. 1013. 
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gen172. Komt men evenwel ten aanzien van een bepaald schadegeval tot de 
conclusie dat er sprake is van gedeeltelijk verlies of beschadiging, dan is er 
geen reden de zending in haar geheel als uitgangspunt te nemen; in dat geval 
dient men zich met het oog op de ingevolge art. 23 lid 4 voorgeschreven ver
houdingsgewijze schadevergoeding tot de verloren of beschadigde goederen 
te beperken. Verschillend wordt geoordeeld over de vraag of in een dergelijk 
geval het gewicht of de waarde van de goederen als basis moet worden geno
men. Wij menen dat voor de keuze tot het gewicht als grondslag voor de inge
volge art . 23 lid 4 te vergoeden schade pleit dat zodoende gelijke tred met de 
toepassing van art. 23 lid 3 wordt gehouden (vgl. § 3 .2 .3 in fine) 173 .  

§ 4.  Beschadiging (art . 25) . 

In § 2 hiervoor hebben we kennis gemaakt met de inhoud van het begrip be
schadiging. Thans dienen we onze aandacht te richten op de berekening van de 
schadevergoeding in het geval van beschadiging. Hiervoor bepaalt art. 25 dat 
op de regeling inzake verlies (art. 23) moet worden teruggegrepen, met dit 
verschil evenwel dat bij het vaststellen van de waarde de in art. 23 lid 4 ge
noemde schadefactoren, anders dan bij verlies, hierbij inbegrepen zijn (art. 25 
lid 1 ) .  In § 3 . 1  is reeds gesteld dat deze methode niet bijster gelukkig kan wor
den genoemd. Dit verschil met de regeling inzake verlies leidt niet tot andere 
resultaten, behalve wanneer de aldus vastgestelde schade het in art. 23 lid 3 
vermelde bedrag overschrijdt174. De omstandigheid dat bij de vaststelling van 
de schade de in art. 23 lid 4 genoemde factoren dienen te worden betrokken is 
van betekenis voor de wijze waarop de waardevermindering in geval van be
schadiging moet worden berekend. Het Verdrag geeft weliswaar de grondslag 
voor de vaststelling van de waardevermindering weer, maar laat zich, anders 
dan de CIM, niet uit over de wijze waarop de berekening van de schadevergoe
ding dient plaats te hebben175 . Nu het Verdrag zelf geen bepaalde bereke
ningsmethode voorschrijft laat de vraag zich stellen welke methode het best 
past bij de in het Verdrag tot uitdrukking gebrachte uitgangspunten voor de 

171 .  Het resultaat moge bevredigend zijn ,  vgl. Helm, Frachtrecht, Art. 25 CMR, Anm. 2,  we 
achten het overigens minder juist deze kosten ,  gelet op de omstandigheden van het geval , onder 
art. 23 lid 4 te rubriceren; vgl. p. 233. 

172. OLG München 27.6 . 1979, VersR 1980, p. 241 :  45% van de aardbeien was ontdooid, het
geen een gevaar voor de resterende partij betekende. De aangewende kosten om de waarde van 
de goederen op peil te houden kwamen terecht volledig en niet slechts voor 45% voor vergoeding 
in aanmerking. Onze instemming alsmede kritiek (zie vorige noot) gelden derhalve ook dit arrest. 

173. Tot deze keus komen ook Loewe, nr 193, alsmede gemotiveerd, Helm, Frachtrecht, Art. 23 
CMR, Anm. 6. Anders: Nickel-Lanz, nr 164; Dorrestein, nr 248; Korthals Altes/Wiarda, p. 92, 
allen zonder motivering. 

174. Nickel-Lanz, nr 162. Zie ook Putzeys nr 856 jo. nr 891 ter; Libouton 1982, p. 722. 

175. Art. 33 CIM luidt als volgt: "En cas d'avarie , Ie chemin de fer est ten u de payer, à l'exclusion 
de tous au tres domrnages intérêts, Ie montant représentant la moins-value de la marchandise . Le 
montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie selon l'article 3 1 ,  Ie pour
centage de dépréciation au lieu de destination. Sont en outre restitués, dans la même proporti on, 
les frais prévus à l'article 31, § 1, dernier alinéa." 
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berekening van de schadevergoeding. Verschillende methoden zijn denkbaar. 
(a) Zo kan men bijvoorbeeld proberen de waarde van de beschadigde goe

deren te berekenen volgens dezelfde maatstaven als waarmee men de waarde 
van de goederen ten tijde van de inontvangstneming vaststelt (art. 23 lid 1) 
waaraan ingevolge art . 25 lid 1 toe te voegen de in art. 23 lid 4 genoemde kos
ten 176. Het nadeel van deze methode is dat men de werkelijke schade door
gaans ervaart op het moment van aflevering; het aldus met terugwerkende 
kracht tot het moment van de inontvangstneming door de vervoerder bereke
nen van de waardevermindering is niet vrij van onzekere elementen. Daar 
staat tegenover dat aansluiting met de tengevolge van het verlies ontstane 
schade wordt behouden. 

(b) Meer voor de hand liggend is de methode waarbij men de waardever
mindering berekent door de waarde van de beschadigde goederen ten tijde 
van de aflevering in mindering te brengen op de ten tijde van de inontvangst
neming vastgestelde waarde van de goederen 177 . .  Ook aan deze methode kleeft 
een ernstig bezwaar. A angezien de goederen gedurende het transport in eco
nomisch opzicht normaliter in waarde stijgen - daarbij de in art. 23 lid ge
noemde kosten nog buiten beschouwing latend - is het niet uitgesloten dat het 
verschil tussen de aldus naar verschillende tijdstippen berekende waarden 
minder zal zijn dan de werkelijke geleden schade: dientengevolge zal de recht
hebbende in dergelijke gevallen op minder schadevergoeding aanspraak kun
nen maken dan hij in werkelijkheid zal lijden. De reden van deze mogelijke 
onbillijkheid is te wijten aan het feit dat men op deze wijze in wezen twee on
gelijksoortige elementen met elkaar vergelijkt . Dit bezwaar wordt voorkomen 
wanneer men tot een derde methode besluit. 

( c) De waardevermindering wordt berekend door met elkaar te vergelijken 
de waarde, welke de zending bij behouden aankomst zou hebben gehad, en de 
daadwerkelijke waarde van de in beschadigde staat gearriveerde zending. Op 
deze wijze wordt weliswaar de ongelijksoortigheid welke aan de hiervoor ge
noemde methode kleeft uitgeschakeld, maar dat kan evenals bij de eerstge
noemde methode slechts plaats vinden met behulp van een hypothetisch ele
ment; men moet thans, bij wijze van schatting, opnieuw de waarde van de goe
deren in gezonde toestand vaststellen op het moment van de aflevering. Dit 
onzekere element komt overigens voor zowel bij een systeem dat uitgaat van 
afzendwaarde als bij een systeem dat de destinatiewaarde als uitgangspunt 
kiest 178 . Ernstiger is het bezwaar dat deze methode in strijd komt met het sys
teem der CMR dat de afzendwaarde als vertrekpunt kiest. 

(d) Een methode waarbij laatstgenoemd bezwaar op deugdelijke wijze 
wordt ondervangen is die welke sinds 1961 in de CIM wordt gevolgd175 • Een 
heldere uiteenzetting van de daar gevolgde berekening treft men aan bij Bou
dewijnse 179. De waardevermindering wordt berekend door deze op de plaats 
van bestemming als percentage uit te drukken en vervolgens toe te passen op 

176. Helm, Frachtrecht, Art. 25 CMR, Anm. 2.  

177.  Heuer, p .  121 . 

178. Vgl. bijvoorbeeld art. 24 WOW. Zie voor een geval waarbij tengevolge van dit hypothetisch 
element moeilijkheden rezen, Hof Amsterdam 22.3. 1978, 29. 10. 1981 , S&S 1982, 43. 

179. P. 250, 251 .  
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de oorspronkelijke afzendwaarde van de goederen. Daarna past men hetzelf
de percentage toe op de overige schadefactoren, zoals bij de CMR in art. 23 lid 
4 genoemd. Deze zogeheten rafactiemethode heeft het voordeel van de duide
lijkheid en rechtvaardigheid 180. 

De vraag, waarvoor we ons thans zien gesteld, is of de laatstgenoemde me
thode, welke de meest practische lijkt , binnen het systeem van de CMR past. 
Een positief antwoord op gestelde vraag is door Nickel-Lanz gegeven 181 . Na 
eerdere methodes te hebben overwogen komt zij tot de conclusie dat deze me
thode de meest logische is. Zonder motivering vermeldt ook Dorrestein dat 
het rafactiestelsel voldoende soelaas biedt: het percentage van de gezonde 
aankomstwaarde dient te worden toegepast op de afzendwaarde vermeerderd 
met kosten 182 .  Tegen de toepassing van de in de CIM gevolgde methode kan 
daarentegen worden aangevoerd dat de opstellers van de CMR in 1952 uit
drukkelijk de destijds geldende CIM-methode hebben verworpen, zij het dat 
hieraan in één adem dient te worden toegevoegd dat de CIM-versie daterend 
uit 1952 ook geen navolging verdiende183 . Maar ook in de verbeterde versie 
zoals die sinds 1962 haar intrede in het spoorwegrecht heeft gedaan had men 
op de CMR-revisie-conferentie van Genève in 1972 onvoldoende fiducie184. 
Nu is dit laatste gegeven wellicht eerder een bewijs van de slechte naam die de 
CIM op dit punt jarenlang had dan dat het tegen de gereviseerde CIM-regel als 
zodanig pleit. Aangezien deze practisch hanteerbare methode het uitgangs
punt van het schadevergoedingssysteem CMR intact laat en ook anderszins 
niet met het Verdrag strijdt , geven wij de voorkeur aan deze methode185 . 

Het tweede lid van art. 25 stelt impliciet de limiet van art. 23 lid 3 in werking. 
De vraag hoe de limiet moet worden toegepast in de onderscheideolijke geval
len van art. 25 lid 2 sub a en b werd behandeld in § 3 .2 .3 ,  terwijl in § 3 .3  hier
voor eveneens aan de orde werd gesteld op welke wijze de in art. 23 lid 4 ge
noemde kosten hun plaats binnen het schadevergoedingssysteem van het Ver
drag hebben. Wij verwijzen derhalve voor deze deelaspecten naar de genoem
de paragrafen. 

§ 5. Vertraging (art . 23 lid 5) . 

Zoals in § 2 hiervoor werd gesteld is de vraag wanneer er van vertraging sprake 
is in zijn algemeenheid niet te beantwoorden; concrete omstandigheden zijn 

180. Aldus Boudewijnse, voornoemd, die er verder op wijst dat men er niet minder dan 80 jaar 
over heeft gedaan om tot deze methode te komen. Wanneer Dorrestein nr 249 over de onduide
lijkheid op dit punt in de CIM spreekt dient men te beseffen dat hij wellicht de reeds geruime tijd 
buiten werking zijnde CIM-versie van 1952 op het oog heeft. Over het thans vigerende CIM-stelsel 
laat hij zich niet uit. 

181 .  Nr 163. 

182. Nr 249; vgl . ook Korthals Altes/Wiarda,  p.  93. 

183. Hierover Nickel-Lanz, nr 163 ;  Boudewijnse, p .  250. 

184. Het verslag van de conferentie vermeldt dat de Réunion, bestaande uit verschillende lidsta
ten alsmede belangenorganisaties, het voorstel van spoorwegzijde het CIM-stelsel over te nemen 
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daarvoor doorslaggevend. Partijen kunnen de aan de regeling van art. 19 inhe
rente onzekerheid voorkomen door een bepaalde termijn overeen te komen 
(vgl. art. 6 lid 3) 186• In deze paragraaf worden de rechtsgevolgen van een een
maal vastgestelde vertraging en met name ook de verhouding tussen de rege
ling inzake vertragingsschade en die met betrekking tot beschadiging en ver
lies aan de orde gesteld. Art. 23 lid 5 bepaalt in afwijking van art. 23 leden 1-4, 
dat, indien de rechthebbende bewijst dat door vertraging schade is ontstaan, 
deze schade tot maximaal het bedrag van de vrachtprijs dient te worden ver
goed 187. Aangezien de vrachtprijs doorgaans berekend wordt naar afstand en 
gewicht, kan deze tot aanzienlijke bedragen oplopen; men denke bijvoorbeeld 
aan de transporten naar het Midden- of Verre Oosten 188• 

De vervoerder kan dus bij voorbaat van zijn maximale schadevergoedings
verplichting op de hoogte zijn 189 . 

Anders dan bij de schadevergoeding tengevolge van verlies en beschadiging 
behoeft vertragingsschade, opgevat in de ruime zin des woords, niet beperkt te 
blijven tot schade aan de vervoerde goederen zelf. Alle mogelijke gevolgscha
de komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking190. Een verschil tussen bei
de schadevergoedingsregelingen is verder dat op de in art . 17 lid 4 genoemde 
bijzondere gevaren uitsluitend door de vervoerder een beroep kan worden ge
daan in het geval van verlies en/of beschadiging191 . Een belangrijk onder
scheid treft men verder aan bij de aflevering der goederen, vgl. art. 30 leden 1 

"n'a pas cru devoir suivre ce système compliqué" (W/TRANS/SCI/438 ,  19 april 1972, p. 12 ,  nr 
68). 

185. Als nadeel blijft de omstandigheid dat ook aan deze methode een hypothetisch element inhe
rent is. Zoals gezegd betreft het hier een "eigen gebrek" van het schadevergoedingssysteem over 
de gehele linie van het vervoerrecht. 

186. Zie in het bijzonder over art. 19 nog H. Roesch. VersR 1982, p. 833/834. 

187. De verschillen met de CIM zijn opvallend. Art. 34 lid 1 CIM bepaalt dat de rechthebbende in 
geval van vertraging recht heeft op een forfait-bedrag van 10% van de vrachtprijs .  Bewijst de 
rechthebbende evenwel - zoals in art. 23 lid 5 CMR - dat hij tengevolge van de vertraging schade 
heeft geleden, dan vindt vergoeding plaats tot een bedrag gelijk aan tweemaal de vrachtprijs. In de 
CIM-versie van 1980 wordt dit bedrag verhoogd tot driemaal de vrachtprijs (art. 43 lid 1 ) .  Ter 
uitvoering van art. 27 WOW bepaalt art. 5 van het KB d.d. 15 juli 1983 (Stb. 1983, 351)  evenals art. 
23 lid 5 CMR dat verstragingsschade tot de vrachtprijs is beperkt. 

188. Terecht besliste CA Paris 18 . 10. 1973, BT 1973, p .  488 dat hiervoor de vrachtprijs van het 
gehele traject, en niet slechts van dat gedeelte van het traject waarop de vertraging had plaatsge
had, als basis geldt. 
Dient ook de vrachtprijs voor de retourzending van een machine, die te laat voor een expositie 
werd afgeleverd, onder de in art. 23 lid 5 genoemde vrachtprijs te worden begrepen? Met de schrij
ver in TD 1971 ,  p. 1004/1005 menen we dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. 

189. OLG Hamburg 6. 12. 1979, VersR 1980, p. 290. Hier betrof de vrachtprijs voor een viertal 
zendingen een bedrag van 6.200 DM. Voor een mogelijke verplichting tot schadevergoeding van 
dit bedrag behoefde de rechthebbende de vervoerder niet te waarschuwen, merkte het college 
terecht op. 

190. Vgl. Dorrestein, nr 255; Dorrestein/Neervoort, p .  211 .  Heuer, p. 137; Nickei-Lanz, nr 1 1 1 ,  
n r  167 ;  Clarke n r  105 .  

191 .  Dit onderscheid wordt door Heuer, p .  131 , n t  433 , sterk gerelativeerd. 
De WOW hanteert een enigszins ander systeem. In beginsel gelden de van aansprakelijkheid ont
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en 2 resp . lid 3 .  Voldoende verschillen derhalve om scherp te onderscheiden 
tussen de schaderegelingen voor enerzijds beschadiging eo/of verlies en ander
zijds vertraging192. Het Verdrag maakt evenwel een dergelijk onderscheid 
niet193. Derhalve rijst zowel in het geval waarin tengevolge van verlies of be
schadiging vertragingsschade is ontstaan als wanneer vertraging in het trans
port tot verlies en/ of beschadiging heeft geleid de vraag welke schadevergoe
dingsregel dient te worden toegepast. De vraag klemt temeer nu beide schade
regelingen evenmin onderscheid maken naar de oorzaak van de schade en el
kaar derhalve overlappen 194. Met dit "concurrentie" -vraagstuk hebben zich 
met name Heuer en Nickel-Lanz diepgaand beziggehouden. Hoewel de rege
lingen in beginsel cumulatief aan te wenden zijn, omdat het Verdrag zeif in de 
toepasselijkheid geen onderscheid maakt, komt Heuer aan het slot van zijn 
beschouwingen ter zake tot de conclusie dat de regeling van art. 23 leden 1-4 
op beide bovenvermelde overlappingsgevallen behoort te worden toegepast . 
Als argument wijst hij daarbij op de omstandigheid dat bij een tegenoverge
steld antwoord de regel, dat bij beschadiging en/of verlies de schade tot de 
goederen zelf beperkt dient te blijven, zou worden ontkracht 195 . Verscheidene 
andere schrijvers nemen, al dan niet gemotiveerd, hetzelfde standpunt in 196. 

Een andere opvatting echter treft men aan bij Nickel-Lanz. Hoewel naar 
haar mening het eerste geval (dat wil zeggen wanneer een beschadiging en/ of 
verlies tot vertraging leidt) door art. 23 leden 1-4 behoort te worden gere
geerd, 197 verdedigt zij , in navolging van een aantal schrijvers in de spoorwegli
teratuur, de opvatting dat het tweede genoemde overlappingsgeval, (te weten 
dat beschadiging eo/of verlies door vertraging is veroorzaakt) onder vigeur van 
art. 23 lid 5 behoort te vallen 198. Als argument voert zij aan dat genoemd art. 
23 lid 5 niet onderscheidt naar de oorzaak van de vertraging . Ze ziet hierbij 
kennelijk over het hoofd dat zulks eveneens geldt voor de regeling inzake be
schadiging en/of verlies. Tegen deze opvatting kan voorts worden ingebracht 
dat de door Nickel-Lanz aangebrachte splitsing tussen genoemde overlap
pingsgevallen niet strookt met de argumenten die zij aanvoert ten behoeve van 
haar oplossing voor het tweede geval . Bovendien kan, althans vanuit theore
tisch oogpunt, tegen haar oplossing worden aangevoerd dat de vervoerder het 
min of meer in eigen hand zou hebben onder welke schaderegeling hij valt. 

heffende bepalingen voor beschadiging, verlies en vertraging (vgl. artt. 18, 20 lid 3 en 22 lid 1 ) ,  
maar voor de  vertragingsschade geldt de regeling slechts als regelend recht (vgl. art. 24 lid 1 ) .  

192. Voor het onderscheid tussen de  hiergenoemde schaderegelingen in  de  CIM, zie Boudewijn
se, p. 253, p. 254. 

193. Heuer, p. 130, p. 131 ,  p. 138; Helm, Frachtrecht ,  Art. 23 CMR, Anm. 9;  

194.  Heuer, vorige noot; Anders Nickel-Lanz, nr 1 1 1 ,  die deze stelling slechts wenst te huldigen 
voor de vertragingsschade ingevolge art. 23 lid 5. Voor de konsekwenties hiervan, zie de tekst. 

195. Heuer, p. 137-p. 139. 

196. Helm, Frachtrecht, Art. 23 CMR, Anm. 9;  Dorrestein , nr 255; Korthals Altes/Wiarda, 
p .  147; Putzeys, nr 855. 

197. Nickel-Lanz, nr 1 12. 

198. Nickel-Lanz, nr 1 1 1 ,  nr 167. 
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Door het transport te vertragen, tengevolge waarvan goederen worden be
schadigd, zou hij in het veelal gunstiger regime van art. 23 lid 5 dan dat van art. 
23 leden 1-4 vallen. Nickel-Lanz erkent wellicht deze zwakke stee in haar be
toog en pleit daarom voor verhoging van de limiet tot twee- of driemaal de 
vrachtprijs 199. Als derde bezwaar wijzen wij op de omstandigheid dat genoem
de auteur een bepaalde in de literatuur betreffende het spoorwegvervoer voor
gestane opvatting volgt, welke ook voor de CIM niet onbestreden is gebleven. 
Stond men aanvankelijk voor dit Verdrag grotendeels op het ook door Nickel
Lanz gehuldigde standpunt, later kwam daarin voor het thans geldende spoor
wegvervoer een kentering in de rechtspraak en doctrine . Een wijziging in de 
nieuwste versie van het Verdrag (COTIF 1980) bleek noodzakelijk om het 
door Nickel-Lanz gevolgde standpunt duidelijk voor te schrijven200. Voor de 
naar aanleiding van art. 34 CIM gerezen twijfel bestaat voor de CMR in het 
geheel geen aanleiding. 

Het hierboven vermelde door Heuer verdedigde standpunt werd expressis 
verbis gevolgd door het Oberste Gerichtshof van Oostenrijk201 .  Ook wij slui
ten ons zonder enige reserve aan bij het standpunt van Heuer op grond van de 
door hem aangevoerde argumenten 202. Overigens kunnen zich , anders dan de 
hierboven omschreven overlappingsgevallen, situaties voordoen waarin beide 
regelingen naast elkaar toepasselijk zijn ,  namelijk wanneer de beschadiging 
en/ of verlies alsmede vertraging zich voordoen zonder dat hiertussen enig oor
zakelijk verband valt aan te wijzen203. 

§ 6. Bijzondere bepalingen (artt . 24 en 26) . 

Het voor de berekening van de omvang der schadevergoeding centrale artikel 
23 bepaalt in zijn laatste lid dat een hogere vergoeding mogelijk is dan tot dus
verre vastgesteld, daarbij verwijzend naar de artt. 24 en 26. In deze paragraaf 
wordt achtereenvolgens behandeld 1 .  de strekking, 2. de inhoud van beide re
gelingen alsmede 3 .  de voorwaarden waarvan de toepassing afhankelijk is ge
steld. 

199. Nickel-Lanz, nr 168. Vgl. hiervoor nt 1 87 .  

200. Voor de historische gang en huidige stand van zaken terzake van onderhavige controverse in 
literatuur en rechtspraak in het spoorwegrecht verwijzen we naar de heldeie uiteenzetting door 
Boudewijnse, p. 254-260. Zie ook nog Libouton 1982, p. 724. 

201 .  OGH Oostenrijk 15.2. 1979, Rev Unif 1979, 2, p. 229. 

202. De door Nickel-Lanz gepropageerde opvatting, treft men aan in CA Aix-en-Provence 
20. 1 1 . 1977, BT 1978, p. 245. Ook Libouton 1982, p. 724 lijkt voor deze opvatting geporteerd. De 
ook door ons voorgestane opvatting werd eveneens gehuldigd door Rb 's-Gravenhage 18.2. 1969, 
S&S 1969, 58; CA Venezia 3 1 . 10. 1974, EVR 1975, p .  242; Rb Rotterdam 21 .3. 1980, S&S 1 98 1 ,  
29; C A  Nîmes 29. 10 . 1980, B T  1981 ,  p .  256; Rb. 's-Gravenhage 7. 12. 1983, S&S 1984, 92. 

203. Heuer, p. 139; Nickel-Lanz, nr 1 12. Interessant is in dit verband de door het FIAT A-Re
port, p. 21 , voorgestelde bepaling: "The aggregate liability of the carrier under this artiele shall 
not exceed the limit of liability for either total loss of the goods or the carriage charge, whichever 
amount is the higher". In die zin ook art. 27 WOW jo. KB 15 juli 1982, S. 351 ,  art. 5; art. 1 6 lid 4 
AVC. Vgl. Claringbould , p. 147; schrijver dezes , Goederenvervoer over de weg, Zwolle 1984, 
p .  8/9. 
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1 .  Genoemde bepalingen strekken er toe een ruimere schadevergoeding te 
bewerkstelligen dan op grond van art. 23 mogelijk is. Het moge waar zijn dat 
in de praktijk de waardeverklaring of de vaststelling van een bijzonder belang 
hun nut in de praktijk hebben bewezen, zulks geldt wellicht uitsluitend het 
luchtvervoerrecht, want in de overige takken van het transportrecht zijn deze 
figuren nauwelijks van de grond gekomen204 . Op goede gronden stelt Wurf
bain dat de ladingbelanghebbende wellicht de voorkeur aan het verzekeren 
der goederen geeft205. Overeenkomsten van goederenverzekering hebben met 
de hier behandelde bepalingen gemeen dat de schadevergoeding de werkelijk 
geleden schade in beginsel niet overtreft206. De regelingen van artt . 24 en 26 
CMR kunnen dan ook niet als forfait-uitkeringen worden beschouwd;  de 
rechthebbende dient te bewijzen dat de geleden schade in werkelijkheid gelijk 
is aan de aangegeven waarde of het bijzondere belang bij de aflevering van de 
goederen207. Een belangrijk verschil met de verzekeringsovereenkomst dat 
zich in de praktijk sterk zal doen gevoelen is dat een verzekerde onder de ver
zekeringsovereenkomst normaliter zeker is van zijn schadeloosstelling, terwijl 
de artt. 24 en 26 deze zekerheid slechts bieden, wanneer de vervoerder zich 
niet op grond van de artt . 17 en 18 van aansprakelijkheid zal kunnen onthef
fen.  

2 .  Anders dan in overige transportregelingen208 biedt de CMR in twee af
zonderlijke bepalingen de mogelijkheid om van het in beginsel dwingendrech
telijke schadevergoedingssysteem af te wijken. Art. 24 houdt uitsluitend in de 
in art. 23 lid 3 genoemde limiet te verhogen. De overige leden van artt. 23 en 25 
blijven daarbij volledig intact. Het gaat dus niet om een wijziging in de waarde 

204. I. H. Ph. Diederiks-Verschoor, Opmerkingen betreffende de waardeverklaring, in: Recht 
door zee, (Schadee-bundel) , p. 5 1 .  Anders dan in art. 24 CMR betreft de waardeverklaring in het 
luchtrecht een bijzondere verklaring omtrent het belang (vgl . art. 22 lid 2a Verdrag van War
schau). Zoals in de tekst nader zal blijken is de mededeling van Dorrestein nr 250 dat van beide 
instituten (bedoeld worden de artt. 24 en 26 CMR) in de praktijk geen gebruik gemaakt worden, 
niet in absolute zin houdbaar. Vgl ook artt. 28 en 29 WOW. 

205. 1. W. Wurfbain, Some insurance aspects of carriage of goods by road, Hague-Zagreb Es
says, 2,  Alphen aan den Rijn ,  p .  137. Over de parallel met het verzekeringsinstituut, vgl. nog 
Heuer, p .  127, p .  128. 

206. De vraag in hoeverre in het schadeverzekeringsrecht van het handhaven van het indemni
teitsbeginsel nog sprake is moet hier uiteraard onbesproken blijven. We volstaan hier met te ver
wijzen naar de overvloedige verzekeringsrechtelijke literatuur op dit punt naar aanleiding van HR 
3 .3 . 1972, N1 1972, 339 nt HB; AA 1972, p. 328 nt 1. M. M. Maeijer en HR 17.2. 1978, N1 1978, 
577 nt BW. Vgl. P.  L. Wery, Hoofdzaken van het verzekeringsrecht, Deventer, 1984, p .  17  e .v . ;  
H .  1 .  Scheltema/F. H .  1 .  Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzekeringsrecht ,  Alphen 
aan den Rijn 1978, p .  144 met verdere literatuurverwijzing. 

207. Nickel-Lanz, nr 172; Heuer, p. 125; Putzeys, nr 908, nr914.  Hierin verschilt de CMR opmer
kelijk met het Verdrag van Warschau, waarin art. 22 uitgaat van de opgegeven waarde als grond
slag der schadevergoeding. Tegenbewijs moet door de vervoerder geleverd worden. Vgl. 
I. H. Ph. Diederiks-Verschoor, a.w. , p. 47, Vgl. art. 4.5a Haque-Visby Rules, (art. 8 .5 .2 .15 lid 
1 ) .  Duidelijker dan in de CMR leggen de artt. 28 en 29 WOW de nadruk op dit aspect . Vgl. verder 
nt. 210. 

208. Vgl. art. 36 CIM; art. 22 Verdrag van Warschau; art. 4 .5a Hague-Visby Rules. 
Naast deze mogelijkheden welke een verruiming der schadevergoeding bieden staat de CIM in 
art. 35 eveneens een beperking hiervan toe, vgl. Boudewijnse, p .  263. Onder de CMRis zulks niet 
mogelijk, vgl. Nickel-Lanz, nr 174. 
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van de goederen, maar om een verhoging van de limiet, tengevolge waarvan, 
gelet op de waarde der goederen, een meer reëele schadeloostelling kan wor
den verkregen209• Een destijds door de IRU en CCI gedaan voorstel een twee
de lid aan art. 24 toe te voegen waaruit deze beperkte inhoud expressis verbis 
zou blijken werd dan ook terecht als overbodig van de hand gewezen210 • 

Art. 24 ziet derhalve uitsluitend op een wijziging van art. 23 lid 3 .  Wil men 
afwijken van de overige leden van de artt. 23 en 25 dan is men aangewezen op 
art. 26. Deze bepaling houdt in , met handhaving van hetgeen normaliter 
krachtens de artt. 23 en 25 dient te worden vergoed (art. 26 lid 2) , ook andere 
dan zuivere zaakschade aan de vervoerde goederen voor vergoeding in aan
merking te doen komen. Met name kan hier gedacht worden aan verschillende 
vormen van gevolgschade, zoals boeteclausules en andere mogelijke vormen 
van gevolgschade211 •  Betwist is of elke mogelijke gevolgschade, zoals bijvoor
beeld morele schade, onder vigeur van art. 26 valt212•213. Terecht merkt Loewe 
op dat het vaststellen van de grenzen van een dergelijke schade buiten het be
reik van de CMR ligt en aan het toepasselijke nationale recht dient te worden 
overgelaten214. Art. 26 biedt voor vertragingsschade uitsluitend de mogelijk
heid de limiet, welke ingevolge art . 23 lid 5 door de vrachtprijs wordt bepaald,  
te verhogen. Voor vertragingsschade heeft art. 26 derhalve dezelfde betekenis 
als art. 24 voor schade tengevolge van verlies en beschadiging heeft. De vraag 
rijst of door middel van de vaststelling van een bijzonder belang bij de afleve
ring, zoals in art. 26 uitgedrukt, tevens de in art. 23 lid 3 vermelde limiet kan 
worden gewijzigd. Op grond van rechtsvergelijkende en grammaticaal-syste
matische interpretatie is deze vraag terecht ontkennend beantwoord215. Om
dat artt . 24 en 26 elkaar niet overlappen kunnen beide bepalingen tegelijk toe
pasbaar zijn216. 

209. Loewe, nr 197; Putzeys, nr 908. 

210. "Toutefois, la valeur ainsi déclarée ne peut pas dépasser la valeur de la marchandise fixée 
d'après les dispositions de I' artiele 23 paragraphes 1 et 2";  W/TRANS/SCI/301/Add 1 ,  14 novem
ber 1967, p. 10. Dit voorstel werd afgewezen op de revisiebijeenkomst van 14-16 februari 1972 te 
Genève; W/TRANS/SCI/438, 19  april 1972, nr 66, nr 67. Het FIAT A-Report, p .  22, vat het voor
stel weer op. 

21 1 .  Nickei-Lanz, nr 175; Heuer, p .  125; Dorrestein, nr 250; Putzeys, nr 885 bis. Vgl. OLG Düs
seldorf 2.12. 1982, VersR 1983, p. 749. 

212. Terecht merkt Loewe, nr 204, op dat het niet de bedoeling van de opstellers van het Verdrag 
is geweest elke mogelijk denkbare schade te vergoeden.  Het behoort niet tot de taak van de Ver
draggever, indien al mogelijk,  zich bezig te houden met een afbakening tussen allerlei in alle lan
den veelal verschillende erkende vormen van schade. Anders Nickei-Lanz, die vergoeding van 
morele schade niet uitgesloten acht, nr 177. 

213.  In 1967 stelden IRU en CCI voor aan art. 26 lid 2 een clausule toe te voegen, luidend als 
volgt: "à l'exclusion du préjudice moral" W/TRANS/SCI/301 :  Add. 1 ,  14 november 1967, p. 10. 
Het voorstel werd op grond van Loewe's betoog (zie vorige en volgende noot) van de hand gewe
zen: W/TRANS/SCI/438,  19 april 1972, nr 75 . Zie nog Putzeys, nr 912, nr 913.  

214. W/TRANS/SCI/438,  19  april 1972, nr 71,  nr 72. 

215. Nickei-Lanz, nr 177; Heuer, p .  125. Anders: Loewe, nr 204. 

216.  Nickel-Lanz, nr 178. 
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3 .  Uit bovenstaande beschouwingen treden duidelijk de vérgaande rechts
gevolgen van onderhavige bijzondere bepalingen voor de vervoerder naar vo
ren. Onder welke voorwaarden zijn artt . 24 en 26 van toepassing? Hierover 
bestaat in de literatuur en rechtspraak onvoldoende duidelijkheid. Beide arti
kelen bepalen dat de waarde respectievelijk het bijzonder belang bij de afleve
ring in de vrachtbrief dient te worden aangegeven. Over deze constitutieve 
voorwaarden bestaat in de literatuur (nagenoeg) volledige overeenstem
ming217. Eveneens bestaat in hoge mate eensgezindheid over het antwoord op 
de vraag of ook het vermelden van een overeengekomen toeslag in de vracht
brief als constitutieve voorwaarde dient te gelden. Deze vraag wordt ontken
nend beantwoord218. 

Verschil van mening bestaat evenwel over de interpretatie van de zinsnede 
, , tegen betaling van een overeengekomen toeslag".  Deze passage wordt door 
een aantal Duitse schrijvers uitgelegd in die zin dat zonder een dergelijke toe
slag de onderhavige regelingen het beoogde effect niet kunnen sorteren219. 
Andere schrijvers menen dat een dergelijke eis niet mag worden gesteld220 

Wij menen dat het aldus voorgestelde verschil van inzicht de enige hier rele
vante vraag versluiert en aldus een constitutief en een consensueel aspect on
voldoende uit elkaar houdt. Alles beheersend dient immers de aan genoemde 
controverse voorafgaande vraag te worden gesteld of de waardeverklaring als
mede de vaststelling van het bijzonder belang bij de aflevering een zaak van 
partijen gezamenlijk dan wel van uitsluitend de afzender is. In de literatuur is 
deze vraag in eerstgenoemde zin beantwoord22 1 .  De aanvangswoorden van 
artt. 24 en 26 ("De afzender kan . . .  ") zijn geschikt een tegenovergestelde in
druk te vestigen, welke echter uitdrukkelijk van de hand moet worden gewe
zen. Dat een dergelijk misverstand gemakkelijk tot een misstap kan leiden valt 
te lezen uit de beslissing van het OLG Hamburg. Dit college oordeelde dat, nu 
de vrachtbrief uitdrukkelijk naar de bijgevoegde rekeningen verwees , waaruit 
de waarde van de goederen duidelijk kenbaar was, art. 24 CMR van toepas
sing was. Hieraan doet niet af, zo vervolgde het college, dat de toeslag voor 
een dergelijke vermelding niet was overeengekomen222. Hiermee lijkt het col-

217. Loewe, nr 196, nr 203; Nickel-Lanz, nr 173 en nr 176 (op grond van gegevens betreffende de 
totstandkoming van het Verdrag); Heuer, p. 124; Helm Frachtrecht, Art. 24, Anm.2;  Dorrestein, 
nr 250; H. Bisschof, VersR 1981 , p. 539/540; Putzeys, nr 904, nr 910; Donald, nr 227, nr 228; 
Clarke nr 106. Vgl. C. A. Reims 13 .7 . 1977, BT 1977, p 406; CA Paris, 9 .7 . 1980, BT 1980, p.  449. 
Slechts Libouton 1 982, p. 724, schijnt het vermelden van de waarde respectievelijk het bedrag als 
facultatieve voorwaarde te beschouwen. 

218.  Loewe, nr 198; Heuer, p. 125 ; Helm, Frachtrecht, Art. 24, Anm. 2. Twijfelend: Dorrestein, 
nr 250. Voor een genuanceerde benadering, Clarke, nr 106. 

219 .  Heuer, p. 124/p. 125 ; Precht/Endrigkeit, p. 105 . Niet geheel duidelijk is Helm, Frachtrecht, 
Art. 24 CMR, Anm. 2, die stelt dat een plicht om de verhoogde waarde te accepteren slechts 
bestaat tegen betaling van de toeslag. Zie nader de tekst. 

220. Loewe, nr 198; Nickel-Lanz, nr 173; Putzeys, nr 905; OLG Düsseldorf 28. 10 . 1982, VersR 
1983, p. 749. 

221 . Heuer, p. 123, p. 125 ; Loewe , nr 198; R. Züchner, VersR 1970, p. 703; Putzeys, nr 905, nr 
91 1 ;  Cl arke, nr 106. Helm, Frachtrecht, Art. 24 CMR, Anm. 2 onderscheidt daarbij tussen de 
situatie dat een vrachtbrief vóór en na het sluiten van de overeenkomst is uitgegeven. 

222. OLG Hamburg 29.5 . 1 980, VersR 1980, p. 950. 
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lege een essentiële voorwaarde welke noodzakelijk is voor het inwerkingtre
den van art. 24 (respectievelijk art. 26) te miskennen. De opvatting dat de 
afzender kennelijk eenzijdig tot toepassing van de bijzondere regelingen met 
alle gevolgen van dien zou kunnen besluiten lijkt ons niet juist. Onderhavige 
regelingen kunnen in geen enkel opzicht tegen de wil van de vervoerder van 
toepassing zijn .  De vervoerder behoeft zich deze regelingen geenszins te laten 
opdringen; er bestaat zijnerzijds op geen enkele wijze een plicht een waarde
verklaring of een vaststelling van een bijzonder belang bij de aflevering te ac
cepteren223. Een geheel andere zaak is dat de vervoerder, bij toestemming in 
een waardeverklaring of een vaststelling van een bijzonder belang bij de afle
vering, naar alle waarschijnlijkheid een dienovereenkomstig hogere vracht
prijs zal bedingen; noodzakelijk 'lijkt ons dit echter niet224. Is een dergelijke 
toeslag overeengekomen dan ligt het voor de hand met het oog op eventuele 
bewijsrechtelijke aspecten zulks in de vrachtbrief op te nemen (vgl . art. 6 lid 
ld . )225 

De hier verdedigde opvatting dat het inwerkingtreden van beide regelingen 
een zaak van gezamenlijke partijen is werd ook naar voren gebracht op de 
meer genoemde conferentie te Genève ter gelegenheid van het bespreken van 
voorstellen van de zijde van de IRU en ICC het Verdrag partiëel te herzien226. 
Een tegenovergestelde opvatting zou meebrengen dat het sluitstuk van het 
schadevergoedingssysteem van de wil van één partij bij de vervoerovereen
komst afhankelijk zou zijn .  Het exclusieve karakter van de hier behandelde 
bijzondere bepalingen is op zichzelf reeds voldoende elke toegestane afwij
zing, hoe gering ook, tot een zaak van onderling overleg te maken. Dit is dan 
ook de achterliggende reden waarom het aangeven van de waarde (art. 24) 
respectievelijk het bedrag (art. 26) in de vrachtbrief, een voor het informele 
karakter der internationale overeenkomst (art. 4) tamelijk uitzonderlijke 
voorwaarde, kan worden gerechtvaardigd. Dit vereiste benadrukt de exclusi-

223. Vgl. H. Bisschof, VersR 198 1 ,  541 , die het arrest fel bestrijdt en terecht opmerkt dat het 
OLG zich ten onrechte baseert op een overigens onduidelijke passage bij Helm, Frachtrecht, Art. 
24, Anm. 2 (vgl. nt. 219 hiervoor). Op duidelijke wijze nam nadien LG Darmstadt 23.9 . 1981 , 
VersR. 1982, p. 1 107 nt D .  Eltermann afstand van het Hamburger arrest, evenals OLG Düssel
dorf, in nt 220 voornoemd. Vgl. evenzo Nickei-Lanz, nr 173. Ook voor het luchtvervoer wordt het 
tweezijdig karakter van de waardeverklaring aangenomen, vgl. I .  H. Ph. Diederiks-Verschoor, 
a.w. , p. 5 1 .  Onduidelijk is in dit opzicht het arrest van het Hofvan Beroep te Brussel 16. 1 1 . 1977, 
EVR 1980, p.  319.  

224. Vgl. OLG Düsseldorf, genoemd in nt 220: "Für die Wirksamkeit der Eintragung des beson
deren Interesses kommt auch nicht darauf an, ob ein Frachtzuschlag vereinbart worden ist. Die 
diesbezügliche Regelung in Art. 26 Abs. 1 CMR stellt Iediglich klar, dass der Frachtführer den 
erhöhten Wert nur dann zu akseptieren braucht wenn ein entsprechender Frachtzuschlag verein
bart wird; mit anderen Worten: er kann sich auch ohne Vereinbarung eines Zuschlags auf die 
Festlegung eines besonderen Interesses einlassen."  
Anders Heuer, p .  124/125. Vgl. nog het in dit opzicht duidelijkere art. 22  Verdrag van War
schau :"  . . .  and had paid a supplementary sum if the case so requires". 

225. Vgl. Heuer, p .  125. 

226. Het voorstel luidde in de aanvang van beide bepalingen na de aanvangswoorden "De afzen
der kan . . .  " toe te voegen: "avec l'accord du transporteur"; W/TRANS/SCI/301 , Add. 1 ,  14 no
vember 1967, p. 10. De bijeenkomst wees het voorstel als overbodig van de hand: W/TRANS/ 
SCI/438, 19 april 1972, n r65 ,  nr 69. Ookhet FIATA-Report, p. 22 1egt terecht meer nadruk op het 
consensuele dan op het constitutieve aspect. Zie ook artt. 28 en 29 WOW. 
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viteit van de regelingen en dient partijen (maar vooral de vervoerder) te waar
schuwen voor de daaraan eventuele verbonden rechtsgevolgen. Zulks werd 
over het hoofd gezien door het Hof te Parijs, dat oordeelde dat de vervoerder 
van goederen, waarvan de waarde, blijkend uit de hem overhandigde lijsten, 
de limiet van art. 23 lid 3 CMR ruimschoots overschreed, in zijn waarschu
wingsplicht jegens de afzender omtrent het bestaan van de mogelijkheid tot 
het verhogen van genoemde limiet tekort was geschoten227 . 

In cassatie werd deze misslag rechtgezet228 . Er is immers geen enkele reden 
te bedenken waarom niet de afzender zèlf of diens expediteur229 in plaats van 
de vervoerder het initiatief tot gebruikmaking van art. 24 en/ of art. 26 zou kun
nen nemen. Het louter vermelden van de in art. 6 lid 2d genoemde gegevens in 
de vrachtbrief is daartoe te enenmale ontoereikend. 

Met bovenstaande uiteenzetting menen we te hebben aangetoond dat voor 
wat de toepassing van de bijzondere regelingen van de artt. 24 en 26 betreft, 
deze primair een zaak van gemeen overleg is. Het exclusieve karakter van on
derhavige regelingen wordt onderstreept door het vermelden van de waarde
verklaring en de vaststelling van het bedrag van het bijzonder belang bij de 
aflevering in de vrachtbrief. Het overeenkomen van een hogere vrachtprijs is 
een zaak van partijen; vermelding daarvan in de vrachtbrief een kwestie van 
bewijsrechtelijke aard. 

§ 7. Rente en omrekening (art . 27) . 

Als (voorlopig) sluitstuk van de berekening van de schadevergoeding regelt 
art . 27 twee verschillende onderwerpen, waaraan wij een enkel woord wijden. 
Houdt het eerste lid zich bezig met het op verzoek van de rechthebbende toe
kennen van de zogeheten moratoire interessen, verschuldigd wegens vertra
ging in de betaling van een geldsom (te weten het bedrag van de schadevergoe
ding) , het tweede lid bepaalt naar welke maatstaf de omrekening van de aan de 
rechtsvordering ter zake van schadevergoeding ten grondslag liggende en in 

227. CA Paris 19.9 . 1979, BT 1979, p. 481 .  Het college oordeelde dat in vergelijking met de desbe
treffende waarde der goederen de wettelijke limiet lachwekkend laag was. Dit kwam het college 
op een reprimande van Rodière te staan: "J'aurais l'impressinn que les spécialistes qui ont rédigé 
cette convention sont plus compétents dans l'appréciation des chiffres convenables que MM les 
conseilleurs de la chambre ayant rendu cette décision d'appel". (BT 1979, p. 475) .  Het arrest lijkt 
in strijd met een over deze materie eerder gedane uitspraak, waarin uitdrukkelijk werd gesteld dat 
een éénzijdige waardeverklaring de vervoerder niet bindt: CA Paris, 15 . 12. 1977, BT 1978, p .  53. 

228. Cass. 12 . 10 . 198 1 ,  BT 1981 , p .  576; EVR 1982, p.  294. Bij arrest van 9 .7 . 1980 BT 1980, 
p.  449 weigerde hetzelfde Parijse Hof dan ook, bij gebreke van vermelding van de speciale waarde 
in de vrachtbrief, art. 24 toe te passen. Deze ommekeer bleek echter (zie volgende noot) niet 
definitief. 

229. Zie CA Paris 6. 1 . 1982, BT 1982, p. 84. Dit arrest is bepaald niet een "hommage à Rodière" ,  
immers zich baserend op  dezelfde gedachte en met gebruik van dezelfde woorden, waartegen Ro
dière zo gefulmineerd had (vgl. nt 227), stelde dit college dat i.c. de commissionnaire de transport 
tegenover de afzender de plicht had deze laatste tot verhoging van de limiet te bewegen, gelet op 
de waarde van de goederen in vergelijking met de limiet van art. 23 lid 3 CMR. Het beleid van het 
Parijse college zou niet misstaan in het consumentenrecht, waarbij het nog maar de vraag is of de 
afzender als economisch zwakkere partij moet worden beschouwd. 
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andere valuta dan in de munt van het land waarin de betaling wordt gevorderd 
uitgedrukte bedrag dient plaats te hebben. Uit oogpunt van een practische 
procesgang ware omkering der leden wellicht logischer geweest230. 

Anders dan art. 1286 BW betreffende de wettelijke interessen is art. 27 
CMR van dwingend recht231 . Het lage percentage is er wellicht debet aan dat 
men getracht heeft via art. 1286 BW een hoger percentage te verkrijgen232. De 
regeling heeft uitsluitend betrekking op de bedragen gevorderd terzake van 
verlies, beschadiging en vertraging; met name niet op de (tegen)vordering ter
zake van de vrachtprijs ,  waarop derhalve het wettelijke percentage toepasse
lijk is233• 

Als voorwaarde voor ontvankelijkverklaring stelt het eerste lid dat de vor
dering schriftelijk moet worden ingediend; heeft men dit nagelaten dan kan de 
vordering alsnog plaatshebben wanneer een geding wordt aangespannen234. 
Ook hierin verschilt deze regeling van het Nederlands recht235. De vordering 
dient betrekking te hebben op een duidelijk omschreven schadeveroorzaken
de gebeurtenis, waarvan de exacte schade uiteraard nog niet bekend behoeft 
te zijn236. Kapitalisatie van de gevorderde (en toegewezen) rente vindt niet 
plaats237. Voor de verdere strekking en toepassing van het instituut der mora
toire interessen moge hier volstaan worden door te verwijzen naar de burger
lijk-rechtelijke commentaren238. 

Het tweede lid van art. 27 bepaalt welke maatstaf in acht dient te worden 
genomen bij de omrekening van de valuta, welke aan het gevorderde en even
tueel reeds krachtens art. 23 lid 5 gelimiteerde bedrag ten grondslag ligt, in die 
van het land waarin de vordering wordt ingesteld239. Deze omrekeningskoers 

230. Zoals bijvoorbeeld uit het vonnis van Rb Roermond 18. 1 . 1979, S&S 1979, 45 kan blijken. 

231 .  Rb Breda 1 1 . 1 . 1977, S&S 1978, 89; Hof Leeuwarden 26. 10 . 1977, S&S 1978, 83 . 

232. Rb Amsterdam 12.4. 1972, S&S 1972, 102; Rb Amsterdam 4.2.1976, S&S 1976, 7 1 ;  Rb Rot
terdam 3.9 .1976, S&S 1977, 56; Rb Rotterdam 12.5. 1978 S&S 1979, 1 1  en 59; Rb Roermond 
18 . 1 . 1979, S&S 1979, 45; Rb Amsterdam 18.3 . 1981 , S&S 1981 .  83; Rb Amsterdam 18 .3 . 1981 , 
S&S 198 1 ,  84. Tegen dit percentage is wel gezondigd, vgl. Libouton 1982, p. 723. 
Het CMR-percentage gold hier te lande tot 1971 en werd nadien bij KB geregeld KB 18. 1 . 1971 ,  
Stb. 197 1 ,  n r  27 (5%); KB 27.2. 1980, Stb. 1980 nr 54 (12%); KB 20. 12. 1980, Stb. 1982 n r  695 
(9% ). Vgl. Hofmann-Van Opstal!, p. 288. Zie ook art. 6 . 1 .9A.9. Art. 25 AVC 1983 stelt het per
centage vast op 12%, waarover Claringbould, p. 2 1 1 ;  Dorrestein/Neervoort, p. 4511453. 

233. Rb Kh Tongeren 22.4.1976. BRH 1976, 1, 365; Rb Rotterdam, kenbaar uit Hof 's-Graven
hage 13.6. 1981,  S&S 1980, 126 (reconventionele vordering) . 

234. Vgl. voor overige schriftelijke vereisten :  art. 30 lid 3 en art. 32 lid 2 CMR. Vgl. Loewe, nr 
206, nr 207. 

235. Dorrestein, nr 251 .  

236. Verschillende waardering van de concrete omstandigheden kan gemakkelijk tot verschil van 
inzicht leiden; vgl. Hof Amsterdam 13.3 . 1974, S&S 1974, 77, waartegen Dorrestein, nr 251 .  Als 
het Hof, Q .B .  20. 1 1.1973, (1974), 1 Lloyd's Rep. 203 (Tatton v. Ferrymasters). 

237. Vgl. art. 6. 1 .9A.8 lid 2;  vgl. Boudewijnse, p .  269. 

238. Vgl. Hofmann-Van Opstal!, p. 278 e .v . ;  Asser-Rutten I, p. 225 e.v. 
Met betrekking tot de CMR, vgl. nog Th. H. J .  Dorrestein , Beursbengel 198 1 ,  p .  315 en de reac
tie van P. van der Nat, p. 317.  
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kan in beginsel naar verschillende momenten worden gekozen. Als zodanig 
komen in aanmerking het moment van de vervaldag, het verzuim, de dagvaar
ding, het vonnis en de betaling240 De CMR kiest, evenals voor het Nederlands 
recht wordt geleerd, voor het laatste moment241 . 
De omrekeningsmaatstaf geldt niet alleen voor de directe relatie tussen de 
rechthebbende en de vervoerder242, maar ook voor de verzekeraar die, gesub
rogeerd in de rechten van zijn cliënt, op de vervoerder regres neemt243 . Vindt 
tussen het moment van de uitspraak en het moment van de betaling een deva
luering van de munt waarin betaling dient te geschieden plaats, dan heeft de 
rechthebbende recht op aanvulling van het daarvoor te lijden koersverlies244. 
Toepassing van deze gedachte leidt er toe ten behoeve van de crediteur-recht
hebbende een zelfde redenering te volgen wanneer zich tijdens een procedure, 
waarin de rechthebbende het bedrag van zijn vordering reeds omgerekend in 
de valuta van het land waar hij de vordering aanhangig heeft gemaakt, een 
valutavermindering van de vreemde munt voordoet245 . 

Uit de door art. 27 lid 2 gegeven regel laat zich overigens niet afleiden in 
welke munt het gevorderde bedrag moet zijn uitgedrukt . Op dit punt bestaat 
onvoldoende duidelijkheid. Wordt enerzijds het standpunt gehuldigd dat 
daarvoor de munt waarin de aan het vervoer ten grondslag liggende transactie 
is uitgedrukt in aanmerking dient te komen246, anderzijds werd beslist dat de 
rechthebbende voor de grondslag van zijn vordering niet gebonden is aan de in 
de verkoopfactuur uitgedrukte valuta, maar veeleer aan de waarde als ge
noemd in art. 23 leden 1 en 2247. Deze uitgangspunten behoeven uiteraard niet 

239. Hierover Loewe, nr 209. 

240. Asser-Rutten I, p .  332. 

241 . Rutten sluit zich hierbij aan voorzover het een eigenlijke valutaschuld betreft; in het geval 
van oneigenlijke valutaschuld (zoals ook de regeling van art. 27 lid 2 CMR kan worden be
schouwd) acht hij de voorgestane oplossing minder juist. Van Opstall acht het moment van het 
verzuim boven andere momenten te verkiezen; Hofmann-Van Opstall, p .  281 . Zie ook Rb Am
sterdam 9 . 1 . 1977, 7 .6 . 1978, S&S 1979, 69 waarin het moment van het verlies werd afgewezen als 
strijdig met art. 27 lid 2 CMR. Zo wezen verder Rb Breda 1 1 . 1 . 1977, S&S 1978, 89 de koers van 
de dag van het vertrek van het transport van de hand en Rb 's-Hertogenbosch 26.2 .1982, NJ 1982, 
502 het moment van de dagvaarding. In strijd met art. 27 lid 3 bepaalde daarentegen CA Venezia 
3 1 . 10. 1974, EVR 1975, p. 242 alsmede Tr Comm Lyon 10. 1 1 . 1975, BT 1976, p. 175 dat volgens de 
koers van de dag van het vonnis moest worden omgerekend. 

242. Zie bijvoorbeeld Rb Kh Antwerpen 17.2 . 1974, EVR 1974, p. 504; 9 . 12. 1977, EVR 1978, 
p .  1 10;  Rb Roermond 18 . 1 . 1979, S&S 1979, 45 ; Rb Breda 1 1 . 1 . 1977, S&S 1978, 89; Rb Amster
dam 18 .3 . 1981 ,  S&S 1981 , 83 ; 18 .3 . 198 1 ,  S&S 198 1 ,  84; Rb 's-Hertogenbosch 26.2 . 1982, NJ 1982, 
502. 

243 . Rb 's-Hertogenbosch 3 .6 . 1977, S&S 1978, 29. 

244. Loewe , nr 210, die daarbij terecht opmerkt dat in het tegenovergestelde geval (dus koersstij
ging) de debiteur aan het vonnis niet kan afdoen.  

245. Rb Kh Antwerpen 29.3 . 1977, EVR 1977, p.  293. 

246. Dorrestein, nr 252; wellicht ook Rb Breda 1 1 . 1 . 1977, S&S 1978, 89. In dit geval werd er door 
de eiseres (een in de rechten van ladingbelanghebbende gesabrogeerde verzekeraar) tevergeefs 
op gewezen dat de verkoopster uitsluitend ten behoeve van de Italiaanse koopster de koopprijs in 
Italiaanse lires had gesteld. 
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met elkaar onverzoenbaar te zijn248. 
De in art. 27 lid 2 genoemde voorwaarde voor de toepassing van het mo

ment ·van de omrekening brengt mee dat genoemd moment van de betaling 
niet behoeft te gelden wanneer men het gevorderde schadebedrag uitdrukt in 
de munt van het land waar men betaling vordert. In dat geval valt er immers 
niets om te rekenen249• We herinneren er hier aan dat omrekening van de 
goudfrank plaats heeft op het moment van de rechterlijke uitspraak250• Omdat 
partijen volgens art. 23 lid 7 (nieuw) daarvoor een ander moment kunnen kie
zen, is het mogelijk dat moment in overeenstemming met dat van art. 27 lid 2 
te brengen, zodat met een éénmatige conversie kan worden volstaan. 

§ 8. Handhaving van de regeling (art . 28) . 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan 1 .  de strekking, 2. de inhoud en 3 .  
de  reikwijdte van art. 28  CMR. 

1 .  Genoemd artikel is er op gericht het in het vorige hoofdstuk beschreven 
aansprakelijkheidsmodel alsmede de in de hiervoorgaande paragrafen van het 
onderhavige hoofdstuk beschreven regeling nopens de vaststelling en bereke
ning der schadevergoeding te waarborgen. Het achterwege laten van een door 
art. 28 geboden beschermingsconstructie tegen een eventuele reductie van het 
systeem zou een permanente bedreiging vormen voor de rechtszekerheid op 
dit terrein 251 • De in art. 28 neergelegde regeling vloeit derhalve rechtstreeks 
voort uit de doelstelling van het Verdrag, zoals aangegeven in de preambule. 
Men kan hier spreken van een regel van algemeen vervoerrecht252• Om het 
beoogde doel te bereiken staan verschillende vragen open253. De opstellers 
hadden kunnen verklaren dat voor een rechtsvordering buiten overeenkomst 
geen plaats zou zijn .  De reden waarom men voor deze vergaande en effectieve 
oplossing niet heeft gekozen,  maar voor een minder vergaande - zij het wel-

247. Rb Kh Antwerpen 17.5 . 1978, bevestigd door Hof van Beroep Antwerpen 30. 1 . 1980, meege
deeld door Libouton 1982, p. 725. Zie ook Rb Kh Antwerpen 17.3. 1978, Ponet, p. 208. 

248. Vgl . Rb Amsterdam 7 .6 . 1978, S&S 1979, 69 voor een geval waarin de factuurwaarde aan de 
marktwaarde werd gelijkgesteld. 

249. Vgl. het in nt 247 door Ponet genoemde vonnis. 

250. Vgl. BGH 5.6. 1981 , VersR 1981 ,  p .  1030 alsmede art. 23 lid 7 (nieuw), waarover § 3 .2.2. 

251 .  Vgl. W. Snijders, Speculum Langemeijer, Zwolle 1973, p. 469. Terecht merkt 0. 1 .  Tuma, 
EVR 1983, p. 11 op: "Würde nunmehr dem Frachtvertragspartner des Frachtführers ( . . .  ) der 
Zugang zur parallelen Deliktshaftung unbeschrankt möglich sein, so würde, ( . . .  ) , der einzelne 
Transport für den Frachtführer zu einem unkalkulierbaren Risiko werden". 

252. Vgl. art. 8.2. 1 . 12. Het feit dat de betreffende regeling haar plaats in het zeerecht heeft ge
kregen (artt. 8 .5 . 1 .2-7) moet historisch worden verklaard. Evenals in het WvK (art. 321) is de 
regeling in het NBW aan de rechtspositie van de reder gekoppeld (art. 8 .5 . 1 . 1) .  Vgl. ook artt. 4-9 
wow. 

253. Vgl. art. 24 Verdrag van Warschau; art. 40 CIM; art. 4 bis Hague Visby-Rules ( = 

art. 8 .5 .2 .15 lid 4); Het FIAT A-Report, p. 23, stelt voor art. 28 CMR te vervangen door de tekst 
van art. 7 Hamburg Rules. 
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licht even afdoende - methode, is ongetwijfeld dat men zich heeft gereali
seerd dat een dergelijk standpunt in strijd is met een aantal rechtsstelsels, 
waarin samenloop van rechtsvorderingen in beginsel toelaatbaar wordt ge
acht. De opstellers hebben het derhalve niet gewaagd zich op het terrein van 
het vraagstuk van samenloop van rechtsvorderingen ("cumul") te begeven254. 
Uitgaande van de principiële controverse over deze materie in de verschillen
de nationale rechtsstelsels heeft men getracht een dam op te werpen tegen de 
eventuele schadelijke gevolgen van de erkenning van samenloop. (Het vraag
stuk van de samenloop beweegt zich grofweg tussen twee polen, welke ener
zijds worden gevormd door de opvattingen in Frankrijk255 en in België256, 
waar voor cumulatie geen plaats wordt ingeruimd, en anderzijds door die in 
Duitsland257 en in Nederland258, waarin de samenloop in beginsel wordt aan
vaard) . 

2. Gelet op de onzekere uitkomsten waartoe de samenloopproblematiek in 
de verschillende landen kan leiden bepaalt art. 28 dat, wanneer tegen de ver
voerder terzake van schade en/of verlies alsmede vertraging, waarvoor het 
Verdrag regels heeft gesteld, een rechtsvordering wordt ingesteld gebaseerd 
op de wet, deze rechtsvordering moet wijken voor zover toepassing ervan 
rechtsgevolgen in het leven zou roepen welke niet stroken met de door het 
Verdrag zelf gestelde regels. De bepaling laat aan duidelijkheid enigermate te 
wensen over259. 

254. De problemen zijn niet uitsluitend vervoerrechtelijk of zuiver burgerrechtelijk van aard, 
maar doen zich ook voor op het internationaal privaatrechtelijk en jurisdictioneel terrein, vgl. 
Cass. 21 .6 . 1982, Revue Critique de droit international privé, p .  77, nt H. Batiffol. 

255. Rodière, p .  316.  

256. Putzeys, nr 985.  In België is  het vraagstuk overigens zowel in rechtspraak als literatuur volop 
in ontwikkeling, vgl. Putzeys, nr 987 e.v. 

257. In Duitsland wordt in een constante rechtspraak Anspruchskonkurrenz aanvaard, vgl. 
Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 89. Deze rechtspraak is in het bijzonder door Helm gekriti
seerd, vgl. § 429 HGB, Anm. 90-92a en daarvoor uitvoeriger in Haftung, p. 301 e.v .  (Het tweede 
deel van laatstgenoemd werk is volledig gewijd aan de samenloop-problematiek tussen delictuele 
en contractuele "Haftung" op het terrein van vervoerrecht) .  Vgl. nog M. G. Bullinger, VersR 
1 981 ,  p. 1098 e.v. 

258. In Nederland geldt als leidraad het arrest van de Hoge Raad 9. 12. 1955, NJ 1955 , 157; zie ook 
W. Snijders, Speculum Langemeijer, Zwolle 1973, p.  454. Deze opvatting welke in beginsel uit
gaat van samenloop, is in het bijzonder bestreden door C. A. Boukema, Civielrechtelijke samen
loop, Zwolle 1966, p. 124-128; H. C. F. Schoordijk, Het Algemeen gedeelte van het verbintenis
senrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek Deventer 1979, p. 44-58. Deze auteur komt tot de 
conclusie "dat het woord "samenloop" uit ons juridisch jargon dient te verdwijnen" (p. 58/59). 
Hierbij zij aangetekend dat het door Schoordijk op p. 51 nt 148 genoemde belangrijke Engelse 
arrest is vernietigd door H.L.  14.2. 1980, (1980) 1 All ER, 556. (Photo Production v. Securicor 
Transport Ltd). De door deze geleerde voor de onderhavige problematiek voorgestane oplossing 
vertoont een treffende gelijkenis met zijn oplossing voor de strijdvragen rondom het onderscheid 
tussen inspannings- en resultaatsverbintenis (vgl. hiervoor hoofdstuk 4 § 2) . Wij vermogen niet in 
te zien dat schrapping van nominaties, waaronder bepaalde juridische vraagstukken nu eenmaal 
worden aangeduid, de oplossing ervan naderbij brengt. 
Voor een beduidend minder kritisch standpunt: vgl . C. J. H. Brunner, Beginselen van samen
loop, Alphen aan den Rijn ,  1 979, p .  48-5 1 .  Verder L. D. Pels Rijcken, TPR 1980, p.  1 101-1138; 
J. H .  Nieuwenhuis, Anders en eender, Deventer 1982. 
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In de eerste plaats kan uit de redactie van art. 28 lid 1 afgeleid worden dat 
het uitsluitend om schade en/ of verlies aan de goederen, alsmede om vertra
ging gaat. Aansprakelijkheid uit hoofde van andere artikelen wordt door art. 
28 lid 1 kennelijk niet bestreken260. Voor zover ruimere bescherming ten be
hoeve van de vervoerder gewenst is, dient een redactionele wijziging plaats te 
hebben261 . Ook tegen niet door het Verdrag bestreken vorderingen (positieve 
Vertragverletzung) biedt art. 28 geen bescherming262. 

De bescherming die de vervoerder geboden wordt teneinde een aanval bui
ten overeenkomst te pareren bestaat in het tegenwerpen van bepalingen die 
zijn aansprakelijkheid uitsluiten of de verschuldigde schadevergoedingen 
vaststellen of beperken. Men kan zich afvragen welke concrete Verdragsarti
kelen hier worden bedoeld. Duidelijk in elk geval de artikelen die hem van 
aansprakelijkheid ontheffen (art. 17 leden 2, 4 en 5 jo art. 18; art. 22)263; ver
der de artt. 23-27 die de vaststelling en de hoogte (artt. 23 leden 3 en 5, 24 en 
26) van de schadevergoeding betreffen. Voorts neemt men aan dat ook art. 30 
kan worden tegengeworpen aan degene die buiten overeenkomst een vorde
ring jegens de vervoerder instelt264. Geldt hetzelfde voor de verjaringsregeling 
van art . 32 CMR? In de literatuur wordt deze vraag thans allerwegen bevesti
gend beantwoord265 . Ook in de rechtspraak is dit standpunt ingenomen266. 

3. Een derde aspect inherent aan de onderhavige beschermingsconstructie 
betreft het in nagenoeg alle privaatrechtelijke rechtsstelsels voorkomende 
vraagstuk van de derdenwerking van exoneratieclausules. Een wettelijk gere-

259. Helm, Haftung, p. 233; Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 84. 

260. Te denken valt aan de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de artt. 7 lid 3 ,  1 1 lid 3,  12 lid 7 ,  21 
CMR. 

261 .  Op de revisie-conferentie van 1972 te Genève is van spoorwegzijde (OCTI) voorgesteld art. 
28 CMR daartoe uit te breiden op een in art. 40 CIM voorziene wijze; WITRANS/SC 1/438, 19 
april 1972, p .  13, nr 78. Dit voorstel heeft in de literatuur steun ontvangen van Nickel-Lanz, nr 
182. 

262. Vgl. hiervoor § 1; Helm, Frachtrecht, Art. 28 CMR, Anm. 5. 

263. Terecht meent Helm, Prachtrecht art. 28 CMR, Anm. 7 dat de bewijsregeling (art. 18) onlos
makelijk aan art. 17 is verbonden en derhalve onder de reikwijdte van art. 28 valt, niettegenstaand 
het feit dat de bewijsregel, anders dan art. 29 CMR, niet expressis verbis wordt genoemd. Aanvan
kelijk twijfelde hij daaraan, Haftung, p. 234. Anders: Nickel-Lanz, nr 181 .  

264. Helm, Haftung p. 234; Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 84; § 28  CMR, Anm. 7 ;  Nickel
Lanz, nr 1 8 1 .  

265. Aanvankelijk stelde Helm, Haftung, p .  234 dat, aangezien art. 32 niet als een aansprakelijk
heid uitsluitende bepaling kan worden aangemerkt (in deze zin ook Nickel-Lanz, nr 181) en onder 
de bewoordingen van art. 32 aanhef en delictuele rechtsvordering niet kon worden gerekend, de 
verjaringsregeling niet door art. 28 CMR werd bestreken. Nadien heeft hij - zonder motivering 
dit standpunt verlaten, Frachtrecht, § 429, Anm. 84. Vgl. art. 1 17 WOW. Gemakshalve (?) rept 
hij van de kwestie niet bij de bespreking van art. 28 CMR zelf. In navolging van Loewe, nr 213 en 
de revisieconferentie te Genève (a.w. , p .  14, nr 79) is Nickel-Lanz de opvatting toegedaan dat de 
bewoordingen van art. 32 tot hetzelfde resultaat leiden dan wanneer dit artikel onder het beslag 
van art. 28 zou vallen. (nr 18 1 ,  nt 34). Vgl. nog 0. J. Tuma, EVR 1983, p. 1 1112. 

266. OGH (Oostenrijk) 27.9 . 1983, Vers R 1984, p. 548. 
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gelde exponent van deze rechtsmaterie treft men over de gehele linie van het 
vervoerrecht aan. De vraag in concreto luidt jegens welke personen de ver
voerder een beroep op de Verdragsregeling kan doen. (Het is hier niet de 
plaats nader in te gaan op de ontwikkeling en huidige stand van zaken van dit 
vraagstuk van algemeen privaatrecht267. Terloops zij vermeld dat het vervoer
recht terzake van deze rechtsmaterie een modelfunctie heeft vervuld en thans 
nog vervult268) . 

Intussen mene men niet dat de rechtsmaterie op vervoerrechtelijk terrein, 
ondanks de omstandigheid dat Verdrag, wet of condities hieromtrent regels 
bevatten, ten volle tot rust is gekomen269. Dit moge blijken uit datgene wat 
daarover met betrekking tot de CMR is opgemerkt. 

De vraag rijst of de bescherming van art. 28 tegenover een ieder dan wel 
slechts jegens de wederpartij kan worden ingeroepen. Loewe heeft zich op 
eerstgenoemd standpunt gesteld, dat wil zeggen dat de buiten overeenkomst 
aangesproken vervoerder ook jegens degenen die volgens het toepasselijke 

267. Uit de overvloedige literatuur noemen we slechts Hofmann-Abas, p. 285-291 ;  Asser-Rutten 
11 ,  1979 , p. 275 e .v . ;  S. C. J. J. Kortmann, "Derden"-werking van aansprakelijkheidsbedingen , 
Deventer 1977 (in het bijzonder p. 75-99 met betrekking tot vervoerrecht);  vervolgens de litera
tuur na de verschijning van HR 12. 1 . 1979, N1 1979, 362, ARB; Asser-Van der Grinten I, (De 
Vertegenwoordiging), 1978, p .  83; AA 1979, p .  556 met noot P.  van Schilfgaarde. De rechtsstrijd 
in deze materie spitst zich voornamelijk toe op de vraag op welke rechtsgrond derdenwerking kan 
worden gebaseerd. Men kan hier een spanningsveld constateren, waar enerzijds in toenemende 
mate de neiging bestaat tegenwerping van exoneratieclausules tussen partijen te bemoeilijken 
(vgl. lnvoeringswet Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerlijke Wetboek (tweede gedeelte) (algeme
ne voorwaarden), wetsontwerp 16983; HR 20.2 .1976, N1 1976, 486, nt G1S), anderzijds aan exo
neratiebedingen een vérgaande derdenwerking te verlenen; vgl. H. L. 1. Roelvink, Recht door 
Zee (Schadee-bundel), p. 153. 

268. Zie in het bijzonder daarover de opstellen in Recht door Zee (Schadee-bundel) van C. 1 .  H. 
Brunner, p .  21  en H . L. 1 .  Roe! vink, p.  149.  Met name deze laatste heeft gewezen op de mogelijke 
analoge toepassing van de in boek 8 NBW geregelde paardesprongregeling. Zijn oproep klemt 
temeer daar de door hem besproken regeling in de eerste titel van de WOW haar intrede in het 
positieve recht heeft gedaan. 

269. De vraag naar de rechtsgrond én de daaruit voortvloeiende reikwijdte van de aansprakelijk
heidsregeling alsmede de uitwerking van deze gedachte blijft actueel. 
Zulks kan duidelijk worden aangetoond aan de hand van de literatuur verschenen naar aanleiding 
van het door de ontwerper van Boek 8 NBW gekozen uitgangspunt. Dit uitgangspunt dat, anders 
dan voorheen in de Nederlandse wetgeving, uitgaat van de opvatting dat de aanvaller die bedingen 
kunnen worden tegengeworpen, waarbij hij zelf partij is, blijkt niet in alle omstandigheden te 
voldoen. Er blijven gevallen - en het zijn juist die gevallen waarover doorgaans de controverse 
bestaat - die niet door de rechtvaardigingsgronden van genoemd uitgangspunt worden bestreken .  
De opvatting van de  minister in  de  MvT op  boek 8 NBW, eerste s t  ( 14049) , p. 70 is, dat zijn uit
gangspunt overeenstemt met de internationale rechtsontwikkeling; vgl. S. C. 1. 1. Kortmann, 
a.w . ,  p .  99. Deze opvatting is niet overtuigend, vgl. Th. H. 1 .  Dorrestein, N1B 1973, p. 1 126, 
p .  1292; Korthals Altes/Wiarda, p.  225/226, nt 200 en nt 206. Vandaar dat verschillende malen 
voor een synthese van systemen is gepleit, vgl. M. W. ter Horst, NJB 1974, p.  1305 alsmede C. 1. 
H. Brunner en H. L. 1. Roeivink in hun in vorige noot genoemde opstellen (p. 23, resp. p. 15 1 ) ;  
vgl. nog VV wetsontwerp 15963/15966, nr 5 ,  p. 1 en  MvA, nr  7, p .  1 .  
In de  MvT op boek 8 NBW, eerste stuk (14049) wordt op p. 69-71 en  in  de  MvT op boek 8 NBW, 
tweede stuk (15963) op p.  5 ingegaan op de verhouding van de daar toegelichte regeling en het 
algemeen privaatrecht. De minister is van mening dat de regeling weliswaar in strijd is met art. 
1376 BW (zij het minder dan voorheen) maar in overeenstemming met de huidige rechtspraak. Dit 
laatste wordt bevestigd, voorzover men de regeling in zijn geheel in ogenschouw neemt, door H. 
L. 1. Roelvink, a.w, p.  150. Wat hiervan zij, in ieder geval zal dit niet zo zijn indien men met de 
minister (MvT p. 75) van oordeel is dat een eigenaar (niet-contractant) van verloren goederen als 

-> 
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recht geen (al dan niet gecedeerde) contractuele vordering tegen hem hebben 
(bijvoorbeeld een ladingeigenaar-niet afzender) , de Verdragsregeling kan in
roepen270. Het tweede antwoord wordt gegeven door Nickel-Lanz, die daar
mee de regeling beperkt tot een regel van samenloop271 .  Dit laatste standpunt 
brengt mee dat de constructie onvoldoende of geen bescherming biedt in het 
geval waarin via middellijke vertegenwoordiging het vervoercontract tot stand 
komt272• Wij zijn van mening dat de waarheid hier in het midden ligt. Ener
zijds kan worden gesteld dat jegens werkelijke buitenstaanders, dat wil zeggen 
jegens degenen die op geen enkele wijze hebben toegestemd in het vervoer 
van de verloren of beschadigde goederen, waarmee zij in juridisch of econo
misch opzicht verbonden zijn, de vervoerregeling te laten prevaleren boven 
hun legitieme vorderingsrechten toch wel een bijzondere rechtvaardigings
grond behoeft. Anderzijds dient degene wiens belangen op vrijwillige wijze bij 
het overeengekomen vervoer betrokken zijn niet als contractuele buitenstaan
der te worden aangemerkt273 . Hieruit vloeit voort dat door het gebruik van al 
dan niet op eigen naam handelende vertegenwoordigingsfiguren de werkelijke 
belanghebbende niet als buitenstaander dient te worden beschouwd274• 

Ter nadere toelichting en motivering van deze stellingname wijzen we op 

buitenstaander zich het wettelijke regime (dat wil zeggen het laatstgesloten vervoercontract) dient 
te laten welgevallen. Zie ook Claringbould, p. 205/207. Anders Rb Amsterdam 8 .8 . 1979, S&S 
1981 , 73; alsmede Hof Amsterdam 2 .5 . 1979, S&S 1980, 70. In deze door het nationale recht be
heerste gevallen werd de vervoerder niet beschermd door zijn contract tegen aanvallen door bui
tenstaanders. Voor een algemeen overzicht van de hier aan de orde gestelde materie alsmede een 
kritische beschouwing over de in boek 8 NBW gekozen regeling, J.  A. L. M. Loeff, Vervoer ter 
Zee, Zwolle 198 1 ,  nrs 331-361 (360) . 

270. Loewe, nr 212. Voor de CIM komt Boudewijse tot eenzelfde conclusie op grond van de 
bewoordingen van art. 40 CIM. Derden, die geen juridische of economische band met de desbe
treffende overeenkomst hebben zouden de vervoerregeling tegen zich moeten laten gelden, 
p. 273. 

271 .  Nickel-Lanz, nr 183; in dezelfde zin MvT boek 8 NBW, p.  70. 

272. Vgl. CA Paris 1 1 .6. 1974, BT 1974, p.  319: . . .  "que, cependant, cette clause, applicable lors
que la législation interne d'un pays autorise les parties à un contra! à se prévaloir des règles de la 
responsabilité délictuelle, n'a pas pour effet d'étendre aux tiers étrangers au contrat de transport 
des règles édictées par la CMR." 
Aangezien hier de afzender, die zich van een commissionnaire de transport had bediend, in de 
categorie "tiers étrangers au contra! de transport" werd begrepen, kon jegens hem de vervoerder 
in casu geen beroep doen op art. 23 lid 5; de afzender bleek derhalve een "lachende derde" !  
Opnieuw blijkt hieruit dat de rechtsfiguur commissionnaire de transport de werkelijke verhoudin
gen vertroebelt. Het resultaat waartoe deze merkwaardige rechtspraak leidt is dat, hoewel men in 
Frankrijk de samenloop van rechtsvorderingen in theorie verwerpt, de vervoerder minder of zelfs 
geen bescherming ontvangt van een regeling als art. 28 CMR, terwijl in landen waarin samenloop 
in beginsel toepasselijk wordt geacht, een dergelijke afzender, als betrokkene bij het gelaedeerde 
belang, wel degelijk de regeling tegen zich moet laten gelden. 

273. Voor de CMR althans niet vol te houden lijkt ons derhalve het door Helm, Haftung, p.  325 
(eveneens weergegeven door 0. J. Tuma. a.w. p. 617) in zijn algemeenheid gestelde dat het delic
tuele vorderingsrecht van de ontvanger niet door de vervoerovereenkomst aan banden zou wor
den gelegd. Voor een drietal andere gevallen waarin niet-contractuele belanghebbenden op een 
delictuele vordering zijn aangewezen . vgl . 0. J. Tuma a.w. p. 4 e.v. 

274 .. Vgl. Helm. Frachtrecht. art. 28 CMR. Anm. 6; § 429 HGB, Anm. 93; Heuer, p .  188. Vgl . 
ook OGH (Oostenrijk) . genoemd in nt 266. 
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het volgende. In de eerste plaats mag het vraagstuk van derdenwerking niet 
worden losgekoppeld van de vraag wie op grond van de CMR gerechtigd is een 
rechtsvordering in te stellen275. Zoals in het volgende hoofdstuk nader zal wor
den uieengezet is dit recht geenszins uitsluitend voorbehouden aan degene die 
met de vervoerder heeft gecontracteerd. Verknochtheid van het vraagstuk van 
derdenwerking met dat van aktieve legitimatie (wie is gerechtigd de schade
vergoeding te vorderen?) levert resulaten op, die de rechtszekerheid in de in
ternationale verhoudingen ten goede komen. In de tweede plaats kan worden 
gewezen op de alom aanvaarde opvatting dat in het vervoerrecht het honore
ren van buiten overeenkomst ingestelde rechtsvorderingen niet kan worden 
aanvaard276. Dit brengt mee dat art. 28 extensief zal moeten worden uitgelegd. 
De rechtsgrond komt aan deze bepaling echter te ontvallen wanneer de ver
voerder wordt aangevallen door een buitenstaander die op geen enkele wijze 
vrijwillig bij het betreffende vervoer is betrokken. Verdragsvergelijking leert, 
dat, ondanks de verschillende bewoordingen, de derdenwerking van deze re
gel niet absoluut is277• Tenslotte , nu het Verdrag een enigszins duidelijke afba
kening van de reikwijdte van de beschermingsconstructie achterwege heeft ge
laten , zijn nationale ontwikkelingen op onderhavig terrein niet zonder beteke
nis . Ons beperkend tot het Nederlands recht kan worden geconstateerd dat de 
werking van in casu vervoerrechtelijke bedingen van een aantal specifieke om
standigheden afhankelijk is. De door J .  L. P. Cahen bedachte constructie van 
de contractueel betrokkene is te onzent een uitstekende leidraad gebleken 
voor de rechtspraak-ontwikkeling278 . De resultaten ervan sluiten goed aan bij 
de hier verdedigde stellingname, aangezien bedoelde ontwikkeling enerzijds 
een tendens vertoont die rekening houdt met ook andere dan strict formeel
juridische argumenten en anderzijds geen bedreiging vormt voor werkelijke 
buitenstaanders, dat wil zeggen voor justiciabelen die in geen enkel opzicht 
vrijwillig deel hebben aan het contract waarvan de betreffende exoneratiebe
dingen een onderdeel vormen. 

Voor de CMR betekent bovenstaande dat door de vervoerder slechts bij 
uitzondering geen beroep op art. 28 zal kunnen worden gedaan, te weten wan
neer de vordering wordt ingesteld door iemand die niet-contractueel betrok
ken is. Deze conclusie is in overeenstemming met de strekking van de regeling, 
zoals hierboven werd aangegeven. 

Art. 28 lid 2, dat inhoudt dat ook hulppersonen van de vervoerder van boven
genoemde bescherming tegen vorderingen buiten overeenkomst profiteren, is 

275 . Vgl. Loewe, nr 212 (verwijzing naar nr 147), waarmee hij zijn in nt 270 weergegeven stand
punt sterk relativeert. Vgl. Boudewijnse, p. 273. 

276. Zie nt 251 .  

277. Er dient op enigerlei wijze betrokkenheid met het contract te bestaan: R .  H.  Mankiewicz, 
The liability regime of the International Air Carrier, Deventer 1981 , p. 92 e .v . ;  Miller, p. 233 e.v.  
Anders voor het spoorwegrecht: Boudewijnse, p .  273, met summiere motivering. Het door Bou
dewijnse weergegeven standpunt lijkt ons niet houdbaar, wanneer men bedenkt dat art. 40 CIM is 
ingegeven door art. 24 Verdrag van Warschau. 

278. We volstaan hier met de verwijzing naar diens "Kortsluiting in contractuele verhoudingen", 
RM Themis 1965, p .  473 e.v.  en de in nt 267 en nt 269 genoemde literatuur. Terecht heeft P.  van 
Schilfgaarde, AA 1979, p .  559 opgemerkt dat de door de Hoge Raad bij arrest van 12. 1 . 1979, S&S 

...... 
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een even logische als noodzakelijke aanvulling van de in art. 3 neergelegde 
regel (de zogenaamde Hymalaya-clausule279) : hulppersonen kunnen immers 
op grond van de overeenkomst, derhalve op grond van het Verdrag, niet wor
den aangesproken280• Dat art. 28 genoemde personen niettemin bescherming 
verleent is niet in de eerste plaats ten behoeve van deze personen zelf, maar 
veeleer omdat daarmee wordt voorkomen dat de vervoerder indirect met een 
vordering wordt geconfronteerd; de betreffende hulppersoon zal in het kader 
van zijn betrekking met de vervoerder op deze laatste doorgaans regres kun
nen uitoefenen. Voorts is er terecht op gewezen dat de rechthebbende op deze 
wijze wordt verhinderd een na de toepassing van de limieten (art. 23 leden 3 en 
5) eventueel schaderestant vervolgens op een hulppersoon te verhalen281 .  
Voor het geval een rechthebbende zowel de vervoerder als een hulppersoon 
aansprakelijk stelt ( eventueelvoor verschillende gerechten) wordt een derge
lijke situatie beheerst door art. 31 lid 2. 

Tot slot wijzen we er op dat voor het geval een hulppersoon de hoedanigheid 
van opvolgend vervoerder verkrijgt282 hij rechtstreeks uit dien hoofde door de 
rechthebbende kan worden aangesproken. In dat geval zijn de artt . 36 e.v.  van 
toepassing. Wanneer daartoe aanleiding bestaat heeft een zodanige hulpper
soon, tevens zijnde opvolgend vervoerder, de keuze zich te beroepen op het 
eerste of tweede lid van art. 28. 

§ 9. Doorbreking van de regeling (art. 29) . 

Is de strekking van art. 28 de vervoerder als het ware extra bescherming te 
verlenen, art. 29 bepaalt tot welke grens de tot nu toe verleende bescherming 
kan worden ingeroepen. Wanneer de voorwaarden die art. 29 daarvoor stelt 
vervuld zijn wordt de vervoerder de bescherming van zijn aansprakelijkheid 
uitsluitende en beperkende bepalingen ontnomen. Het is evident dat dit voor 
de vervoerder desastreuze gevolgen kan hebben. De grondslag van deze door
braak vindt zijn oorsprong in de regel: fraus omnia corrumpit. In deze para
graaf zal worden nagegaan op welke wijze uitwerking van dit beginsel in art. 29 

1979, 35; NJ 1979, 362 gebezigde overwegingen het dichtst uitkomen bij J. L. P. Cahens "contrac
tueel betrokken derde" .  

279. Vgl. art. 25A Verdrag van Warschau. Op  de  slotzitting van de opstellers van de  CMR werd 
vo'1rgesteld het nieuwe art. 25A van het Verdrag van Warschau over te nemen, dat zowel de mate
rie van art. 28 lid 2 CMR en art. 29 lid 2 CMR bevat. Na verwerping van het voorstel werd de 
reûactie van art. 28 lid 2 CMR aangenomen: TRANS/168, TRANS/WPG/35 ,  6 juni 1956, p. 19 ,  nr 
72. Zie verder art. 40 CIM, art. 4 bis Hague Visby Rules; art. 7 Hamburg Rules; art. 20 Verdrag 
Internationaal Intermodaal vervoer; art. 8 WOW; art. 24 lid 2 AVC 1983. Wery, p. 29, nt 93 
noemt de Hymalayaclausule een internationaal erkend beginsel. Vgl . eveneens art. 6 .5 .3 .8a,  
waarover H .  C .  F. Schoordijk, a.w. , p . 521 ; H. L. J .  Roelvink, a.w. , p . 152; C. H. J .  Brunner, 
a .w. ,  p .  20. Voor een (succesvol) beroep op art. 28 lid 2, vgl. OLG Frankfurt am Main 8 .6 . 1982, 
VersR 1983 , p .  141 .  

280. Vgl. Helm, Frachtrecht, § 28 CMR, Anm. 8;  BGH Oostenrijk 25 .9. 1968, EVR 1973, p .  309. 
Zie hoofdstuk 3,  § 3. 

281 . Nickel-Lanz, nr 180. 

282. Vgl. hoofdstuk 3,  § 3 en § 4. 
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heeft plaatsgehad. Daartoe worden in het hiernavolgende 1 .  de afkomst, 2. de 
rechtsgevolgen en 3. de inhoud van de regeling aan de orde gesteld. 

1. De formulering welke in art. 29 lid 1 wordt gebezigd is nagenoeg geheel 
identiek aan art. 25 (oud) van het Verdrag van Warschau�83 .  Hoewel ten tijde 
van de opstelling van de CMR genoemde sterk omstreden formulering in 1955 
in het luchtvervoer was vervangen door een bepaling waarin verwijzing naar 
de lex fori is geschrapt284, bleken de opstellers van de CMR in laatste instantie 
in meerderheid voor overname van de oude formule. Het is niet duidelijk 
waarom de speciale werkgroep, belast met de eindredactie het voorstel van de 
Engelse afgevaardigde de gereviseerde Warschau-versie over te nemen van de 
hand heeft gewezen285 • De werkgroep had immers vlak hiervoor wél art. 25A 
Verdrag van Warschau voorgesteld, dat overigens door een meerderheid van 
de afgevaardigden werd verworpen286• Men vond de toelichting van de Engel
se afgevaardigde, te weten dat het Engelse recht het begrip , ,faute equivalente 
au dol" ("such default equivalent to wilful misconduct"), waarmee duidelijk 
gezinspeeld werd op "faute lourde", onvoldoende reden de oude Warschau
formule, wat men daaronder ook exact had te verstaan, los te laten. De sugges
tie van de Oostenrijkse afgevaardigde in het Ondertekeningsprotocol een om
schrijving van zowel "dol" als "faute equivalente au dol" op te nemen vond 
geen gehoor, evenmin als de suggestie van de werkgroep alsnog de in de CIM 
gebezigde begrippen over te nemen287• 288 • Uit datgene wat door verschillende 
afgevaardigden op de slotzitting naar voren werd gebracht blijkt verder een 
Babylonische begrips- en spraakverwarring289• 

283. Art. 25 (oud) Verdrag van Warschau luidde als volgt: 
lid 1 :  Le transporteur n'aura pas Ie droit de se prévaloir des dispositions de la présente Convention 
qui excluent ou limitent sa responsabilité, si Ie dommage provient de son dol ou d'une faute qui, 
d'après la loi du tribunal saisi, est considéré comme equivalente au dol. 
lid 2 :  Ce droit lui sera également refusé si Ie dommage a été causé dans les mêmes conditions par 
un de ses préposés agissant dans l'exercise de ses fonctions. 

284. Art. XIII van het Haagse Protocol 1955 luidt als volgt : 'A l'article 25 de la Convention - les 
alinéas 1 et 2 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante: - "Les limites de responsa
bilité prévues à l'articule 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que Ie dommage résulte d'un acte ou 
d'une omission du transporteur OU de ses préposés fait, SOit avec !' intention de provoquer un dom
mage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour 
autant qui, dans les cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée 
que ceuxci ont agi dan l'exercise de leur fonctions". 

285. TRANS/168, TRANS/WP9/35 , 6 juni 1956, p .  19,  nr 73 . 

286. Als vorige noot, nt 72. Art. 25A Verdrag van Warschau bevat de inhoud van zowel art. 28 lid 
2 als art. 29 lid 2 CMR. 

287. Als noot 285, nt 73; vgl. ook Nickel-Lanz, nr 187. 

288. Art. 37 CIM bezigt de begrippen "dol" en "fa u te lourde" . Hierover Becker, p .  145 e.v. 
Sinds jaar en dag worden ook ten aanzien van het spoorwegrecht overigens pogingen in het werk 
gesteld de formule van het Haagse Protocol over te nemen evenwel zonder succes; vgl. Boude
wijnse, p. 25, die nog weet te melden dat Nederland die pogingen steeds heeft gesteund. Voor de 
CMR kan dit laatste niet gezegd worden, aangezien mede Nederland destijds het Engelse voorstel 
verwierp. 

289. De Franse afgevaardigde betoogde dat het begrip "equivalente au dol" evenals "dol" de 
-> 
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Als historisch onderzoek één ding duidelijk maakt is het wel dat men uit pure 
onmacht aan de oude Warschau-formule vasthield ; wat ten aanzien van de 
nieuwe CIM-overmachtsformule wèl gelukt was, bleek niet haalbaar met de 
nieuwe formule van art. 25 Verdrag van Warschau. De kwestie bleek tenslotte 
te netelig om op de slotvergadering nog afdoende te kunnen worden geregeld. 
In hoeverre deze historische gegevens aanwijzingen opleveren met het oog op 
de interpretatie van de in art. 29 gebezigde begrippen zal hierna aan de orde 
worden gesteld .  Uit het oogpunt van uniform recht moet deze historische gang 
van zaken worden betreurd290. Ook al dient te worden beseft dat van de nieu
we Warschau-formule geen wonderen verwacht moeten worden, zoals nadien 
in de luchtrecht wel gebleken is291 ,  dat neemt niet weg dat van nationale 
rechtsstelsels allerminst kan worden verwacht de steen der wijzen te vinden 292. 
Het al of niet terzijde stellen van het Verdragsregime is een te gewichtige zaak 
om aan het nationale recht, in casu de lex fori , over te laten. De in art. 29 
opgenomen versie draagt de kiemen van forum-shopping in zich 293 . 

Tenslotte kan er (uiteraard achteraf) op worden gewezen dat de versie van 
het Haagse Protocol na dien in verschillende vervoersectoren is overgeno
men294. 

intentie om schade toe te brengen moest bevatten. De Duitser betoogde dat onder opzet slechts 
voorwaardelijk opzet moest worden begrepen ,  hetgeen de Franse afgevaardigde ontkende. Ver
volgens verklaarae de Belgische afgevaardigde dat volgens het Belgische recht de gebezigde term 
"equivalente au dol" niet de intentie om te beschadigen vereiste, maar gelijkgesteld kon worden 
met grove schuld; vgl. nt 285, nr 73. 
Hiervoor had de Oostenrijkse afgevaardigde reeds aangedrongen op vervanging van de zinsnede 
door "faute Iourde" ,  TRANS/152; TRANS/WP9/32, 10 mei 1955 , p. 12, nr 55. Opmerkelijk is de 
situatie wanneer men deze destijds ter conferentie ingenomen standpunten vergelijkt met de thans 
gehuldigde opvattingen in de betrokken landen. Het resultaat van die vergelijking is, dat men 
soms tot exact het tegenovergestelde standpunt" lijkt te zijn gekomen! 

290. Vgl. Kropholler, p .  318 .  

291 .  De vraag die bij de interpretatie van het nieuwe art. 25 Verdrag van Warschau omstreden 
bleek was of het in de nieuwe regel vereiste bewustzijn nu abstract of concreet moest zijn ( objec
tieve tegenover subjectieve leer). Men neemt aan dat de subjectieve leer de heersende is . Vgl. 
hierover schrijver dezes NJB 1979, p. 25 e.v.  en de daar vermelde literatuur en rechtspraak, waar
aan toe te voegen R. H. Mankiewicz, The liability regime of the international air carrier, Deven
ter 198 1 ,  nr 158 e.v.  I. H. Ph. Diederiks-Verschoor, An introduetion to Air Law, Deventer 1983, 
p .  71172; alsmede - voor een overzicht in een notedop van deze gedetailleerde kwestie - BGH 
12. 1 . 198 1 ,  VersR 1982, p.  369: ("Art. 25 WA n .F. verlange (objektiv) ein grob fahrlässiges Ver
halten, das eine auf den Hand liegende Sorgfaltspflicht ausser Betracht lasse; ferner (subjektiv) 
eine sich dem Handeinden aus seinem leichtfertigen Verhalten aufdrängende Erkenntnis, es wer
de mil Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstehen") en de in dat arrest genoemde rechtspraak en 
literatuur. Over dit arrest G. Häbel, VersR 1982, p. 468. Vgl. ook nog Cass. 15 . 12. 1980, RFDA 
1 981 , p. 363; alsmede Federal Court ofCanada 22.10. 1981 , EVR 1983, p. 826. Zie over het begrip 
"recklessly" (art. 25 Verdragvan Warschau) nog N.  R. Me Gilchris I, ( 1983) 4 LMCLQ p. 488. 

292. Kropholler, p .  316 e.v.  meent dat onderhavige materie slechts door samenwerking tussen 
wetgever, rechter en wetenschap tot klaarheid kan worden gebracht . Een eerste stap daartoe is het 
begrip te omschrijven in bewoordingen die niet aan een bepaald nationaal rechtssysteem zijn ont
leend in de hoop dat de rechter zich bij de uitleg ervan enigermate zal weten te distanciëren van 
zijn eigen rechtssysteem. 
Vgl. ook nog voor kritiek op de oude Warschau-formule, Aislinger, p. 107 alsmede Rodière, 
p. 316.  

293. Vgl. Groth, p.  79; Clarke, nr 108:  "Aithough it  seeks to achieve uniformity among the na-
-> 
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2. Tot welke rechtsgevolgen leidt de toepassing van art. 29? De sanctie op 
opzet en daarmee gelijkgestelde schuld van de vervoerder of diens hulpper
soon bestaat in het vervallen van het recht een beroep te doen op de bepalin
gen die zijn aansprakelijkheid uitsluiten of beperken of die de bewijslast om
keren295. 

Gelukt het de rechthebbende opzet aan vervoerderszijde aan te tonen als
mede het causaal verband tussen opzet en de geleden schade (hetgeen in be
ginsel een zware bewijslast is) , dan komt de vervoerder in een moeilijk parket 
te verkeren. In dat geval komen immers het te zijnen gunste werkende ver
moeden ingevolge art. 18 lid 1 te vervallen en dientengevolge de hem disculpe
rende omstandigheden genoemd in art. 17 lid 4, evenals art . 17 lid 2. Brengt de 
redactie van art. 29 lid 1 ("indien de schade voortspruit uit zijn opzet . . .  ") mee 
dat ook art. 17 lid 5 ophoudt te functioneren? In de literatuur wordt deze vraag 
bevestigend beantwoord296. Opzet en daarmee gelijkgestelde schuld blijken 
derhalve, anders dan de "gewone" culpose feiten, als absorberende causae te 
fungeren. 

Het meest ingrijpende rechtsgevolg van de toepasselijkheid van art. 29 is dat 
de limieten genoemd in de art. 23 leden 3 en 5 (al of niet verruimd tengevolge 
van de artt. 24 en 26) buiten werking worden gesteld. De aansprakelijkheid 
van de vervoerder wordt onbeperkt en strekt zich derhalve uit tot alle mogelij
ke schade, met alle gevolgen van dien. In dit opzicht gaat de CMR verder dan 
de CIM, die in het geval van grove schuld tot een verdubbeling van de limiet 
leidt (art. 137) 297. 

De vraag of ook art. 32 onder de reikwijdte van art. 29 valt (zie daarvoor 
hetgeen is opgemerkt bij de behandeling van art. 28) is niet interessant , omdat 
art. 32 zelf deze materie regelt. De verjaringstermijn wordt uitgebreid tot drie 
jaar (art. 32 lid 1) .  

Art. 29 lid 2 bepaalt in aansluiting op art. 3 en art. 28 dat bovenstaande rege
ling eveneens van toepassing is wanneer de schade wordt veroorzaakt door 
opzet enz. van de in art. 3 genoemde personen. Een poging van de Nederland
se afgevaardigde door middel van een speciaal daaraan gewijde nota dit twee
de lid te schrappen vond op de slotvergadering geen enkele steun298 . Aanvaar-

ti ons, the CMR makes, in these words, an open invitation to the courts to apply national and hence 
divirgent rules of law". 

294. Art. 4 bis lid 4 Hague-Visby Rules (art. 8 .5 .2 .15 lid 5); art. 8. Hamburg Rules; art. 21  Ver
drag Internationaal Multimodaal vervoer. In de twee laatstgenoemde artikelen alsmede in art. 13 
Verdrag van Athene (personenvervoer over zee) zijn in de Franse tekst de originele woorden 
"avec conscience" vervangen door "en sachant", en "un dommage" door "ces dommages". De
ze Athene-versie heeft haar weerslag gevonden in ons positieve recht, vgl. art. 30 en art. 75 
WOW. Deze versie brengt mee dat de limieten moeilijker doorbreekbaar zullen zijn .  Pogingen de 
eerdergenoemde vernieuwde Warschau-formule ook in de CIM ingang te doen vinden hebben tot 
nu toe niets opgeleverd, Boudewijnse, p. 25 . 

295 . Art. 30 WOW is minder ingrijpend voor de vervoerder, vgl. schrijver dezes, Goederenver
voer over de weg, Zwolle 1984, p. 9/10. 

296. Loewe , nr216;  Groth, p .  79; Nickel-lanz, nr 191 ;  Helm, Frachtrecht, Art. 29 CMR, Anm. 3. 

297. Nickel-Lanz, nr 19 1 ;  Putzeys, nr 938, e.v .  Art. 30 WOW gaat minder ver. 

298. TRANS/168; TRANS/SP9/35, 6 juni 1950, p .  20, nr 74. 
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ding van de Nederlandse opvatting zou de vereenzelvigingsgedachte van art. 3 
sterk uithollen299. 

3. Met het al of niet toepassen van art . 29 valt of staat het zo zorgvuldig opge
bouwde aansprakelijkheidssysteem, waarin de economische en juridische be
langen van de bij het vervoer betrokken partijen met elkaar in evenwicht ge
bracht zijn .  Onder welke voorwaarden is art. 29 van toepassing? Daartoe moet 
worden nagegaan wat onder het begrip opzet en daarmee gelijkgestelde schuld 
moet worden verstaan. 

Voor de inhoud van de begrippen opzet en daarmee gelijkgestelde schuld is 
men aangewezen op de totstandkoming van de formule , zoals gebezigd in het 
Verdrag van Warschau vóór het Haagse Protocol van 1955 . Uit de historische 
gegevens daarover kan men afleiden dat de zinsnede "met opzet gelijkgestel
de schuld" aan het begrip "wilful misconduct" en het begrip "dol" werd toe
gevoegd om daarmee het Franse begrip "dol" inhoudelijk aan "wilful miscon
duct" gelijk te stellen300. Men neemt immers algemeen aan dat "wilful miscon
duct" het midden houdt tussen opzet ("dol") en grove schuld ("faute lour
de")301 . Aldus opgevat heeft de toegevoegde formulering "met opzet gelijk
gestelde schuld" slechts additionele betekenis. De rechtspraak terzake van 
art. 25 Verdrag van Warschau heeft zich evenwel in een richting ontwikkeld 
waarin genoemde begrippen ruim werden uitgelegd, zodat de limieten veel
vuldiger doorbroken werden dan door de opstellers was voorzien302. De ver
vanging van genoemde begrippen in art. 25 van het Verdrag van Warschau 
door het Haagse Protocol strekte er toe deze ruime uitleg een halt toe te roe
pen 303 . De geschiedenis van het Verdrag van Warschau toont aan dat de po
ging de nationale begrippen "dol" en "wilful misconduct" door middel van de 
clausule , ,met opzet gelijkgestelde schuld" op elkaar aan te laten sluiten, in de 
praktijk op een fiasco is uitgelopen. 

Vloeit nu uit het voorgaande voort dat de opstellers van de CMR voor de 
inhoud van de in dit Verdrag gebezigde begrippen aansluiting hebben willen 
zoeken bij het Verdrag van Warschau vóór 1955? Gelet op de hiervoor gesig
naleerde begripsverwarring aan het einde van de onderhandelingen is beant
woording van deze vraag een hachelijke zaak. Het dilemma waar het in de 

299. Het destijds door de Nederlandse afgevaardigde geopperde voorstel dat afwijkt van de CMR 
is thans (impliciet) overgenomen in boek 8 NBW; bij gebrek aan een aansprakelijkheidsregel voor 
ondergeschikten geldt immers art. 6. 1 .8.3a. Volgens algemene opvatting kan aansprakelijkheid 
voor schade door opzet of grove schuld van ondergeschikten, zij het binnen bepaalde door de 
goede trouw getrokken grenzen, worden uitgesloten. 
Aarzelend hierover Korthals Altes/Wiarda, p.  83, p .  87. Over de vraag of art. 32 lid 1 CMRart. 29 
lid 2 intact laat, hierna hoofdstuk 8. Het FIAT A-Report, p. 29, stelt voor, in overeenstemming 
met de trend de limieten in het vervoerrecht zo min mogelijk te doorbreken, slechts dan de rechts
gevolgen van art. 29 te doen intreden wanneer opzet, enz. door de vervoerder persoonlijk is ge
pleegd. Vgl. in deze zin ook art. 30 WOW. 

300. Voor een historisch exposé, zie R. H. Mankiewicz. The liability regime ofthe International 
Air Carrier, Deventer 1981, nr 163. 

301 . Kropholler, p .  317; Groth, p .  80; vgl. hierna sub (g) Engeland. 

302. Mankiewicz, a.w. , nr 163. 

303. Vgl. schrijver dezes, NJB 1979, p .  27 en de daar genoemde literatuur en rechtspraak. 
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praktijk op neer komt, is wat de inhoud van de term "met opzet gelijkgestelde 
schuld" is. Over de verwijzing door art. 29 naar de lex fori bestaat het volgende 
meningsverschil . Moet de verwijzing naar het nationale recht aldus worden 
opgevat dat slechts dan van met opzet gelijk te stellen schuld in de zin van art . 
29 kan worden gesproken, indien deze schuld volgens de lex fori in de plaats 
van opzet kan worden gesteld?304 Dat zou betekenen dat slechts voorwaarde
lijke opzet in aanmerking zou komen. Of is de bedoeling van de verwijzing 
naar de lex fori dat het aan het nationale recht is overgelaten uit te maken 
welke schuldgradatie, niet zijnde opzet, voor wat betreft de rechtsgevolgen 
met opzet op één lijn kan worden gesteld?305 Doorgaans wordt in laatstge
noemde zin beslist, hetgeen meebrengt dat gevallen van grove schuld, (faute 
lourde, gross negligence, grobe Fahrlässigkeit) onder vigeur van art. 29 CMR 
worden gebracht306. Hiermee is ook meteen de oorzaak van de diversiteit aan
gegeven.  Immers, bestaat in de verschillende nationale rechtsstelsels een grote 
mate van eenstemmigheid met betrekking tot het begrip "dol"307 , op verschil 
van inzicht stuit men daarentegen ten aanzien van de daarmee gelijk te stellen 
schuld308. Hoe in de verschillende Verdragslanden over de onderhavige kwes
tie is geoordeeld kan uit het hierna volgende blijken. 

(a) Frankrijk .  Anders dan door de Franse afgevaardigde op de slotzitting van 
de vaststelling van de CMR was beweerd309, wordt thans in Frankrijk alge
meen geleerd dat "fa u te lourde" zich van "dol" onderscheidt door het feit dat 
van de bedoeling de schade te veroorzaken niet behoeft te blijken310. Overi
gens geldt: "l'équipollence de la faute lourde au dol est classique en droit fran
cais"31 1 .  Onder "faute lourde" wordt verstaan "negligence d'une extrême 
gravité , equivalente au dol, et dénotant l ' inaptitude du transporteur à l 'accom
plissement de la mission qu'il a acceptée"312. Gaat men vervolgens na welke 
gevallen onder vigeur van onderhavig criterium worden gebracht, dan komt 
men terecht in een waaier van casuïstiek, waarover in zijn algemeenheid valt 

304. In dit geval wordt het woordje "of" in het begrip "opzet of daarmee volgens nationaal recht 
gelijk te stellen schuld" in conjunctieve zin uitgelegd, vgl. Putzeys, nr 920. 

305. In dit geval wordt het woordje "of" in disconjunctieve zin opgevat, vgl. Putzeys, nr 920. 

306. Vgl. hiervoor nader de tekst. 

307. Onder "dol" wordt verstaan het bewust toebrengen van schade. Hierboven werd reeds ge
steld dat het eveneens authentieke begrip "wilful misconduct" een ruimere inhoud heeft. Voor 
kritiek op de Nederlandse vertaling hiervan met "opzet", Dorrestein nr 267, alsmede Wachter in 
diens annotatie onder HR 17. 1 1 . 1978, NJ 1980, 484 sub 4. 

308. R. H .  Mankiewicz, a .w. , nr 163.  Vgl. voor de CMR de opvattingen in de diverse landen 
hierna de tekst. 

309. Zie nt 289 hiervoor. 

310. L. Brunat, BT 1979, p. 130; Lamy, nr 585. 

3 1 1 .  Rodière , BT 1974, p.  316; L.  Brunat, BT 1979, p. 130: "Traditionellement, la faute lourde 
est assimilée au dol quant à ses effets, bien qu'elle s'en distingue par !'absence de toute intention de 
nuire". 

312. Vgl . laatstelijk Cass. 14 .12 . 1981 , BT 1982, p.  83. 
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op te merken dat de rechters de neiging vertonen een geval tamelijk snel als 
"faute lourde" te bestempelen313 . De gevallen waarin "faute lourde" werd 
geconstateerd variëren van tamelijk onschuldige fouten tot werkelijke enor
miteiten314. Gevallen waarin men in andere landen nog procedeert en discus
sieert over de vraag of onder omstandigheden nog sprake van overmacht van 
de vervoerder kan zijn,  worden in Frankrijk beheerst door de vraag of deze al 
dan niet onder art. 29 moeten worden gebracht ! 315 Het gevolg van deze exten
sieve interpretatie van art. 29 is dat de vervoerder met name terzake de fre
quente gevallen van diefstal vaak onbeperkt aansprakelijk wordt gesteld voor 
de daaruit voortvloeiende schade316. 

Het is begrijpelijk dat de rechters strenge maatstaven aanleggen ten aanzien 
van de door de vervoerder jegens de lading in acht te nemen zorgvuldigheid, 
maar de wijze waarop deze maatstaven in Frankrijk worden toegepast is niet 
anders dan grillig te noemen met het resultaat dat niet slechts de rechtszeker
heid in het gedrang komt maar evenzeer de redelijkheid geweld wordt aange
daan. Ontegenzeglijk mede een gevolg van de vage omschrijving van het be
grip "fa u te lourde" .  Het is dan ook een teken aan de wand dat het Cour de 
Cassation heeft gemeend de hier gesignaleerde ontwikkeling een halt toe te 
moeten roepen. In niet mis te verstane bewoordingen klaagde het hoogste 
Franse rechtscollege over de oncontroleerbaarheid van de beslissingen waarin 
tot "faute lourde" werd geconcludeerd: 

"Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en aucune façon les manquements particulièrement 
graves à ses obligations qu'aurait commis dame Domus, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de 
cassation en mesure d'exercer son controle sur la gravité de la faute retenue'' 317. 

313.  L. Brunat, BT 198 1 ,  p. 131 .  

3 14 .  Een impressie. Terwijl een chauffeur lag te  slapen in  de cabine van het voertuig, ontfermden 
dieven zich over een gedeelte der lading. Het Tr Comm Paris 1 1 . 1 . 1980, BT 1980, p. 94, bestem
pelde het gedrag van de chauffeur als "faute lourde" ,  aangezien het voertuig kennelijk onbewaakt 
was . . .  Het CA Paris 26.6. 198 1 ,  BT 1981 , p. 395, oordeelde dat het rijden met te hoge snelheid 
eveneens als "fa u te lourde" moest worden aangemerkt . Zo ook Cass. 22.9 . 1983, BT 1983, p. 566, 
hiervoor genoemd in § 2, nt 30. Het Tr Comm Flers 6. 1 1 . 1981 ,  BT 1982, p. 292 was begrijpelijk 
van mening dat het gedrag van een chauffeur die in een restaurant ging eten en daarbij zijn voer
tuig met sleutel in het contact onbeheerd achterliet als een "faute très lourde" moest worden 
aangemerkt. Een commissionnaire de transport werd jegens zijn cliënt wegens "faute lourde" 
veroordeeld, aangezien hij een Griekse ondervervoerder had ingeschakeld, welke betrokken was 
bij het vervoer van verdovende middelen, tengevolge waarvan de verzonden goederen pas na een 
halfjaar op de plaats van bestemming (Teheran) arriveerden; CA Paris 6.4 . 198 1 ,  BT 1981 ,  p .  567. 
Zie verder de opsomming van Brunat in BT 1979, p. 130 e .v . ,  alsmede BT 198 1 ,  p. 122 e.v. ; La
my, nr 585 ; Libouton 1982, p. 725; CA Paris 15 .3 . 1983, BT 1983, p. 305; Putzeys, nrs 930, 931 . 

315 .  Illustratief daarvoor is het geval beslist door OLG Düsseldorf 25 .6 . 1981 ,  VersR 1982, 
p. 606. Een vervoerder die alles in het werk had gesteld zijn voertuig gedurende de nacht rij
onklaar te maken werd niet van aansprakelijkheid ontheven, maar de bedreiging van art. 29 kwam 
niet aan de orde. Zie echter de na te noemen beslissingen van het BGH. In een nagenoeg identie
ke situatie echter werd de vervoerder van zijn aansprakelijkheid ontheven door Hof Amsterdam 
25.3 . 1982, S&S 1983, 9. In Frankrijk daarentegen mag de vervoerder al lang blij zijn wanneer hij 
in een dergelijk geval niet in de categorie "faute lourde" wordt ingedeeld. Zo ontkwam een ver
voerder slechts ternauwernood aan de toepassing van art . 29 , terwijl hij toch zijn voertuig voor de 
periode van vier dagen in een afgesloten garage van een Italiaanse collega had geparkeerd. Van 
overmacht werd in het geheel niet gerept, Tr Comm Grenoble 8 .3 . 1982, BT 1982, p. 298. 

316. Ook hier bevestigt de uitzondering de regel: CA Douai 19 .6 . 1981 ,  BT 198 1 ,  p. 5 12. Dit ar
rest zal door de vervoerder als weldadig zijn ervaren. Ondanks het feit dat het voertuig in Italië op 
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Hoewel de toepassing van art. 29 van tal van omstandigheden afhankelijk zal 
zijn ,  zijn in het geval van diefstal onder meer van belang de volgende omstan
digheden: frequentie van de diefstallen tijdens de route; de plaatsen waarop 
het vervoer voor enige tijd wordt onderbroken; de waarde van de goederen 318; 
de uitrusting van het voertuig ter voorkoming van diefstal319. 

(b) België . Is het derhalve in Frankrijk communis opinio dat ook voor wat de 
CMR betreft "faute lourde" aan "dol" kan worden gelijkgesteld, voor het 
Belgische recht kan dat allerminst worden gesteld .  Putzeys heeft de in 
Frankrijk heersende opvatting sterk bekritiseerd en het standpunt ingenomen 
dat die opvatting voor het Belgische recht noch voor de CMR kan worden aan
vaard320. Met een beroep op vooral de historische ontwikkeling van het begrip 
opzet of daarmee gelijk te stellen schuld in het luchtrecht, welke heeft geresul
teerd in het hierboven genoemde door het Haagse Protocol gewijzigde art. 25 
Verdrag van Warschau, is Putzeys van oordeel dat "faute lourde" niet met 
"dol" kan worden gelijkgesteld en derhalve niet door art. 29 CMR wordt be
streken321 . Overigens wordt niet duidelijk wat volgens Putzeys in België onder 
"faute lourde" wordt verstaan. Zelf legt hij de formule "met opzet gelijkge
stelde schuld" uit in de zin van het gewijzigde art. 25 Verdrag van War
schau322. 

(c) Italië en Zwitserland. Voor het ltaliaanse323 en Zwitserse324 recht geldt 
hetzelfde als voor het Franse. 

( d) In Duitsland is de kwestie omstreden. Het onderhavige vraagstuk wordt in 
dat land toegespitst op de vraag of onder aan opzet gelijkgestelde schuld be-

een onbewaakt terrein zonder anti-diefstal apparatuur was achtergelaten ,  ontsprong de vervoer
der de dans van art. 29 CMR. 

317.  Cass. 1 3 . 10. 1981 , BT 1981,  p. 589. 

318 .  Cass. 13 . 1 . 198 1 ,  BT 1 98 1 ,  p .  128; EVR 198 1 ,  p .  686. 

319 .  BT 1982, p.  80 naar aanleiding van Cass. 14 .12 . 1981 , BT 1982, p. 83. Zie voor deze en ande
re relevante omstandigheden ook de hierna te noemen beslissingen van het BGH. 

320. Putzeys, nrs 930 e.v. ; daarvoor reeds Libouton 1974, p.  515. Vgl. ook Frédericq, p.  359; 
Ponet, p. 334. Vgl. vooral Hofvan Beroep Brussel 30. 10 . 1975 , EVR 1976, p. 238; Rb Kh Antwer
pen 3 .3 . 1976, EVR 1976, p. 437; Rb Kh Deurne 21 . 1 1 . 1972, TPR 1979, p. 1 19;  CA Mons 
1 1 .5 . 1978, Rev Unif 1980, 2 ,  p. 332. Anders: Hofvan Beroep Luik 6.5 . 1970, EVR 1970, p. 716 .  In 
dit arrest werd op grond van , ,principes généraux du droit" grove schuld van de vervoerder aange
nomen en met opzet gelijkgesteld omdat deze een passieve houding had aangenomen tegenover 
een door de afzender zichtbaar ondeskundig verrichte belading van het voertuig. Tot eenzelfde 
oordeel over de vervoerder kwam het OLG München ,  27. 1 1 . 1968, EVR 1971 ,  p. 1 1 5 ,  aangezien 
deze het vervoer had geaccepteerd, terwijl hij toch op de hoogte was van een ondeskundige bela
ding door de afzender. (In casu was er teveel ruimte tussen gestapelde kratten perziken en de 
achterklep van het voertuig) . 

321 . Putzeys, nr 924, nrs 928-930, nr 932, nr 934. Zie verder ook de rechtspraak genoemd door 
Libouton 1982, p. 725. 

322. Vgl. nr 934. 

323. Constanzo, p. 29; Carte di Cassazione 16 .9 . 1980, Rev Unif 1980, 2, p. 341 . 
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halve voorwaardelijke opzet ook "grobe Fahrlässigkeit" kan worden begre
pen. Enerzijds wordt met name door rechtspraak het laatste , ruimere stand
punt ingenomen. De meerderheid der schrijvers heeft zich daarentegen op het 
enge standpunt gesteld met een beroep op de ontstaansgeschiedenis van zowel 
CMR als Verdrag van Warschau, alsmede op grond van het feit dat tussen 
"Vorsatz" en "Fahrlässigkeit" een structureel onderscheid bestaat325. Onder 
, ,Fahrlässigkeit" wordt verstaan , ,das Ausserachtlassen der im Verkehr erfor
derliche Sorgfalt" , terwijl voor "bedingter Vorsatz" wordt vereist dat de ver
voerder "den Schaden billigend in Kauf genommen hat".  In een recente be
slissing heeft het BGH zich aan de zijde van de minderheid der schrijvers ge
schaard door als volgt te overwegen: 

" . . .  die Auffassung des Berufungsgerichts, grobe Fahrlässigkeit sei kein dem Vorsatz gleichste
hendes Verschulden i .S .  des Art. 29 CMR, begegnet rechtlichen Bedenken"326. 

Na een weergave van de verschillende standpunten in literatuur en recht
spraak in verscheidene landen motiveerde het BGH zijn beslissing vooral aan 
de hand van de historische interpretatiemethode. Omdat in de CMR niet het 
nieuwe, maar het oude art. 25 Verdrag van Warschau is overgenomen, volgt 
daaruit dat "grobe Fahrlässigkeit" met "Vorsatz" gelijkgesteld kan worden, 
aldus het BGH327. Interessant is verder de slotoverweging van het arrest over 
de betekenis van de verwijzing naar de lex fori. Art. 29 houdt weliswaar reke
ning met de verschillende nationale schuldgradaties, maar: 

"Die Gerichte sind jedoch niet genötigt, die im deutschen Rechtsbereich bestehenden strukturel
len Unterschiede zwischen Vorsatz und (grober) Fahrlässigkeit, wie sie z.B. in § 276 BGB zum 
Ausdruck kommen und in zahlreichen Gesetzesstellen unterschiedliche Rechtsfolgen auslösen, 
bei der Auslegung der CMR zu berücksichtigen . .  . ' ' 328 

(e) Oostenrijk .  Evenals het BGH heeft ook de Oostenrijkse hoogste rechter 
"grobe Fahrlässigkeit" onder vigeur van art. 29 gerekend329. 

(f) Nederland. Hoewel een arrest van het Hof 's-Hertogenbosch geen trend-

324. Aisslinger, p. 108; Nickei-Lanz, nr 187 in fine ; Groth, p. 8 1 .  

325. Voor een overzichtelijke schets van de  stand van zaken in Duitsland, zie Helm, Frachtrecht, 
§ 29 CMR, Anm. 2. Met betrekking tot de CMR heeft Helm zèlf de opvatting verdedigd dat art. 29 
gelijkstelling van "grobe Fahrlässigkeit" met "Vorsatz" toelaat. Zie ook Groth, p. 80. Vgl. ook 
OLG München 27. 1 1 . 1968, EVR 1971 ,  p. 1 15 .  Anders: Precht/Endrigkeit, p. 1 1 1 ;  Muth-Giöc
kner, Art. 29, Anm. 2; Heuer, p. 74, 75 en de daargenoemde literatuur en rechtspraak, met name 
OLG Hamm 19 .2 . 1973, VersR 1974, p. 28. 

326. BGH 14.7. 1983, VersR 1984, p. 134. 

327. Anders Nickei-Lanz, nr 187: "les auteurs de la CMR ne voulaient emprunter à cette conven
tion que sa terminologie, et non sa salution de fond . .. Overigens komt ook deze schrijfster tot een 
gelijkstelling van , ,faute lourde" met "dol"" .  

328. VersR 1984, p.  136. Het BGH bevestigde zijn standpunt bij arrest van 16.2. 1984, VersR 
1984, p. 551 .  

329. Vgl. Groth, p .  80, alsmede BGH 14.7. 1983, VersR 1984, p .  135. 
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setter behoeft te zijn verklaart het wellicht voldoende waarom van de zijde van 
de rechthebbende art. 29 in Nederland nauwelijks wordt geëntameerd. Op 
een vervoerder die zijn voertuig, met koper beladen, op een parkeerplaats in 
Italië gedurende enkele dagen onbeheerd had laten staan, werd art. 29 niet 
toepasselijk verklaard. Als motivering werd door het Hof onder andere aange
voerd dat tot dusverre ter plaatse slechts gehele vrachtwagencombinaties wer
den gestolen, terwijl het in het litigieuze geval diefstal van de lading uit de 
oplegger betrof!330 In beginsel is er geen bezwaar te onzent grove schuld met 
opzet gelijk te stellen, wanneer men aan dit begrip de inhoud geeft zoals de 
Hoge Raad heeft gedaan in het bekende Codam-Merwede arrest331 . Grove 
schuld werd in genoemd arrest , met aan Cleveringa ontleende bewoordingen, 
getypeerd als een in laakbaarheid aan opzet grenzende schuld. 

(g) Engeland. In Engeland heerst, voor zover we kunnen zien, betrekkelijke 
rust op dit gebied. Men neemt aan dat onder "wilful misconduct" wordt ver
staan , , misconduct to which the will is party as contradistinguished from acci
dent, and is far beyond any negligence, even gross or cupable negligence"332. 
Weliswaar blijkt hieruit dat "wilful misconduct" ruim moet worden opgevat, 
maar niet of ook "gross negligence" onder met "wilful misconduct" gelijk te 
stellen schuld in de zin van art. 29 is . Dit blijkt evenmin uit de enige ons ter 
beschikking staande beslissing op dit punt333• Omdat de vervoerder het rijtij
denreglement had overschreden en zonder bekende oorzaak met zijn voertuig 
van de weg was geraakt, werd vermoed dat hij in slaap gevallen was. Dit ge
drag werd als "wilful misconduct" aangemerkt: 

"In my judgment he (de chauffeur, Hk) appreciated that he was acting wrongfully, persisted in so 
acting and was wholly indifferent to the consequences"334 

Uit bovenstaande blijkt dat de bovendrijvende mening is dat art . 29 wordttoe
gepast bij opzet of grove schuld van de vervoerder of diens hulppersoon. Deze 
opvatting wordt terecht gefundeerd op de historische gang van zaken rondom 
art. 25 Verdrag van Warschau en de overname daarvan in art. 29 CMR. De 
invloed die het nationale recht op dit punt gelaten wordt alsmede de juridische 
en feitelijke waardering van het begrip grove schuld veroorzaken een onaan
vaardbare onzekerheid en rechtsongelijkheid. 

Het aldus vastgestelde resultaat is in strijd met de jongste ontwikkelingen op 
dit terrein van het vervoerrecht . Bij het streven de limieten slechts in uiterste 

330. Hof 's-Hertogenbosch 2 . 1 . 1979, S&S 1979, 1 15 .  Het contrast met de Franse en Duitse recht
spraak is opvallend. Uit de beslissingen van Rb 's-Gravenhage 26.3 . 1983 en 1 .2. 1984, S&S 1985, 
10 blijkt niet duidelijk in hoever een beroep van de rechthebbende op art. 29 werd gehonoreerd. 

331 . HR 12.3. 1954, NJ 1955, 386; AA 1953/1954, HB p. 181 ,  sub 8. Vgl. Dorrestein, nr 267. 

332. Forder v. Great Western Railway Company (1905) 2 K.B.  532, geciteerd door Justice Pop
plewell, zie nt 334. Vgl. ook Groth, p .  80. 

333. Met dank aan Mr W. G. B. Neervoort, advocaat te Amsterdam, voor de toezending van de 
uitspraak. 

334. Q .B .  13 .4 . 1984 (Sidney G. Jones Ltd v. Martin Beneher Ltd). In zijn beslissing refereert 
Popplewell sterk aan de lead-case in het luchtrecht Horabin v. British Overseas Airways Corpora
tion, ( 1952) 2 All E.R. 1016. 
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gevallen doorbreekbaar te maken, loopt de CMR, evenals de CIM, uit de 
pas335 0 Bij een eventuele herziening van de CMR verdient het voorstel van de 
FIAT A de CMR bij genoemde ontwikkeling te doen aansluiten, alle steun 336 0 

335 0 Vgl. art. 4 lid 4 Hague-Visby Rul es; art. 25 Verdrag van Warschau; Protocol nr 4 van Mon
treal; art. 8 Hamburg Rules; art. 21 Verdrag Internationaal Multimodaal vervoer. 

3360 Het FIAT A-Report , p o 24, stelt voor art. 29 te vervangen door de versie van art. 8 Hamburg 
Ruleso 
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Hoofdstuk 6 

De rechthebbende 

§ 1. Inleiding. 

"Angesichts der unklaren Konzeption der CMR ist 
dem BGH darin zuzustimmen, dass die CMR 

die Frage der Aktivlegitimation des Schadensersatzberechtigten 
nicht abschliessend gelösst hat'' 1 

Is eenmaal vastgesteld dat en tot welk bedrag de vervoerder conform de artt. 
17-29 CMR aansprakelijk is, dan rijst de vraag wie de aanspraken tot betaling 
van dit bedrag in rechte geldend kan maken2. Het mag verbazingwekkend he
ten dat dit over de gehele linie van het vervoerrecht bestaande, zo alledaagse 
vraagstuk nog zo weinig tot klaarheid is gekomen. Van een "kleine tragedie" 
waarover Meijers destijds sprak3 mag dan voor het nationaal recht niet langer 
sprake zijn,  voor de CMR heeft de typering aan actualiteitswaarde nog niet 
ingeboet. Dat het hier een netelig vraagstuk betreft , blijkt niet alleen uit de 
wijze waarop de rechtspraak ermee worstelt , maar ook uit de literatuur4. Het 
vraagstuk is overigens niet beperkt tot het wegvervoerrecht5 .  Een verklaring 
waarom men zich over de grondslag van met name het recht schadevergoeding 
van de vervoerder te vorderen in het algemeen niet druk heeft gemaakt is wel
licht dat men dit vraagstuk voor de praktijk van het vervoerrecht te dogma-

1 .  I. Koller, VersR 1982, p. 415 .  

2 .  In dit  hoofdstuk wordt het recht op grond van de vervoerovereenkomst schadevergoeding van 
de vervoerder te vorderen als claimrecht aangeduid. 

3. E .  M. Meijers, WPNR (1919) 2603; vgl. Wachter, p. 264. 

4. De algemene erkenning van het in dit hoofdstuk aan de orde gestelde probleem blijkt uit de 
volgende citaten :  " . . .  deze vraag ( . . .  ) geeft in de praktijk aanleiding tot glij- en valpartijen" , Kort
hals Altes/Wiarda, p. 65 ; "La question fort délicate", Loewe, nr 147; "La seule question délicate 
. . .  ", Rodière, Sirey, nr 471 B ;  " . . .  schwierige Frage, wer im En dergebnis die Ersatzleistung zu 
erhalten hat. . .  ", Helm, Frachtrecht, § 429 HGB , Anm. 36; " . . .  aus der Sicht des beklagten 
Frachtführers äusserst misslich", I. Koller, VersR 1982, p. 414. In deze zin ook D. J. Hili, Con
tractual relationship between shipper ,  forwarder and carrier by road, (1975) 1 LMCLQ, p. 137 
e.v.  

5 .  Vgl. voor het zeerecht G. J .  van der Ziel, Teksten vervoerrecht (zeerecht) , Zwolle 1983: "Hier 
wreekt zich enigszins het feit, dat er ten aanzien van de waybill geen onderliggend verdrag is dat 
zich over het claimrecht uitspreekt". De verwijzing van deze auteur in dit verband naar artt. 12 en 
13 CMR is, zoals in dit hoofdstuk zal blijken, minder gelukkig. Vgl. nog HR 30. 1 1 . 1973, S&S 
1974, 1 1 ;  NJ 1974, 64 en met name HR 1 .7. 1976, S&S 1976, 63; NJ 1978, p .  509, nt J .  C. S . ;  AA 
1977, p. 317 nt A. V. M. Struijcken. Zie ook Loeff, nr 3 1 1 .  Voor de binnenvaart Rb Rotterdam 
1 . 10 . 1979, S&S 1980, p. 67. Voor het spoorwegvervoer ,  vgl. Boudewijnse, p. 370/371 .  Voor het 
luchtvervoer, vgl . Miller, p. 248 e.v. 
Vgl. voor problemen van passieve legitimatie in het zeerecht het heldere opstel van I .  H .  Wilde
boer, Recht door Zee, (Schadee-bundel) p. 213 e .v . : " . . .  in deze chaos van mogelijkheden is het 
voor een ladingbelanghebbende niet mogelijk de weg te vinden" (p. 215) ; "Het resultaat van dit 
alles is dat de koper/eigenaar van de lading op de simpele vraag tot wie hij zijn vordering tot scha
devergoeding moet richten, te vaak een ingewikkeld en onzeker antwoord krijgt" (p. 217, vgl. 
p. 219) .  
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tisch vond. Dit moge zo zijn,  het gevolg van een en ander is dat op dit terrein 
nog steeds veel verwarring en onduidelijkheid bestaat, hetgeen de rechtsze
kerheid voortdurend bedreigt. Deze onzekerheid kan ook blijken uit de pro
cessuele gang van zaken. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door die procedures 
in binnen- en buitenland waarin de potentiële rechthebbenden alsmede hun 
gesubrogeerde verzekeraars "en bloc" optreden6. 

In deze inleidende paragraaf wordt getracht de kluwen van feitelijke en 
rechtsvragen te ontrafelen door de probleemstelling in een aantal deelvragen 
uit te splitsen. Voor de CMR speelt in het bijzonder de vraag een rol of het 
vraagstuk (wie is gerechtigd terzake van de schade een actie tegen de vervoer
der in te stellen?) wel of niet door het Verdrag wordt geregeld . Volgens som
migen laat het Verdrag deze vraagstelling onbeantwoord; anderen daarente
gen menen ter beantwoording van deze vraag steunpunten in het Verdrag aan 
te kunnen treffen. Zo is wel gesteld dat het uit de vervoerovereenkomst voort
vloeiende beschikkingsrecht (vgl. art. 12) niet alleen van beslissende betekenis 
zou zijn voor de uitoefening van het recht om afgifte van de goederen te vorde
ren (vgl. art. 13),  maar ook voor het recht om in voorkomende gevallen scha
devergoeding van de vervoerder te eisen 7. In dit hoofdstuk staat dit laatste 
recht centraal. 

Bovenstaande vragen nopen er toe nader in te gaan op de aard van de ver
voerovereenkomst . Het eigenaardige van de overeenkomst van goederenver
voer is immers dat doorgaans drie figuren een rol spelen, te weten afzender, 
vervoerder en geadresseerde. Welke rechten en plichten vloeien uit deze over
eenkomst voor de afzender en geadresseerde voort en hoe worden deze gefun
deerd? 

Deze vragen zijn van belang met het oog op de verklaring van de bevoegd
heid van de geadresseerde rechten aan de overeenkomst te ontlenen en deze 
op eigen naam uit te oefenen. Heeft men dit recht juridisch onderbouwd dan 
betekent dit nog niet dat de afzender daarmee zijn rechten heeft verloren. 
Juist om die reden heeft men gewezen op de kwalijke gevolgen hiervan voor de 
rechtspositie van de vervoerder. Deze laatste zou onder aanvaarding van die 
mogelijkheid een dubbel procesrisico lopen, hetgeen onduldbaar zou zijn8. 
Stelt men zich op het standpunt dat in beginsel zowel afzender als geadresseer
de claimgerechtigd zijn,  dan rijst vervolgens de vraag op welke wijze het recht 
van deze personen kan worden gerealiseerd. Enerzijds lijkt het zinvol daarbij 
uit te gaan van, althans rekening te houden met de onderliggende overeen
komst9. Anderzijds kan worden gesteld dat in beginsel de vervoerovereen
komst van de onderliggende overeenkomst dient te worden geabstraheerd. 
Deze opvatting stoelt op de gedachte dat de vervoerder niet in de relatie tussen 

6. Zie hiervoor de rechtspraak te noemen in de paragrafen 3-5 hierna. Ook A. C. Hardingham 
wijst er op dat in de Engelse praktijk afzenders, geadresseerden en hun assuradeuren gezamenlijk 
optreden, (1981) 2 LMCLQ, p.  309. Vgl. Dorrestein, nr 160 in fine. 

7. Zie voor de vijf hoofdverbintenissen van de vervoerder, Dorrestein nr 164 e.v. 

8 .  I .  Koller, VersR 1982, p.  414: "denn er trägt zweimal das volle Prozesskostenrisiko, falls er 
beide Prozesse verliert". 

9 .  In dit hoofdstuk wordt onder "onderliggende overeenkomst" verstaan de overeenkomst tus
sen de afzender en geadresseerde (meestal een koopovereenkomst) die betrekking heeft op de
zelfde goederen als waarop de vervoerovereenkomst betrekking heeft. 
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afzender en geadresseerde dient te worden betrokken. 
De vraag aan wie het claimrecht toekomt wordt bovendien gecompliceerd 

door het veelvuldig optreden van tussenpersonen, zoals verzend- en ont
vangst-expediteuren. Vooral wanneer deze tussenpersonen op eigen naam 
handelen is dit van grote betekenis voor de rechtspositie van hun principalen. 
De oplossing van deze problematiek is in sterke mate afhankelijk van de vraag 
of iemand formeel een schadevergoedingsactie kan instellen hoewel hij mate
rieel geen schade in eigen vermogen heeft geleden. In rechtspraak en doctrine 
zijn verschillende al dan niet juridisch houdbare wegen bewandeld om in der
gelijke situaties tot een bevredigend resultaat te geraken. 

Het hierbovenvermelde laat zich samenvatten in een aantal deelaspecten wel
ke in de hierna volgende paragrafen zullen worden behandeld, zonder dat een 
stricte scheiding wordt gehanteerd. 

Wie geldt als wederpartij van de vervoerder , dat wil zeggen een nadere pre
cisering van de begrippen afzender en geadresseerde. (§ 2) . 

Wie van deze personen komt het recht toe een actie tot schadevergoeding 
tegen de vervoerder in te stellen: de afzender. de geadresseerde of beiden? 
(§ 3) . 

In hoeverre blijft het antwoord op de vorige vraag intact indien de rechtheb
bende geen schade in eigen vermogen heeft geleden? (§ 4) . 

Brengt het optreden van tussenpersonen wijziging in de tot dusverre verkre
gen resultaten? (§ 5) .  

§ 2. De begrippen afzender en geadresseerde . 

Voor een goed begrip van de hier behandelde problematiek is een summiere 
uiteenzetting van de begrippen afzender en geadresseerde volgens het alge
meen vervoerrecht noodzakelijk 10. Zowel in het belang van de potentiële 
rechthebbenden onderling als ook terwille van de vervoerder dient te worden 
vastgesteld wie als gerechtigde tot de schadevergoeding moet worden aange
merkt. 

1 .  Als afzender moet worden aangemerkt de (contractuele) wederpartij van 
de vervoerder, derhalve degene jegens wie de vervoerder zich heeft verbon
den de goederen te vervoeren 1 1 .  Pleegt de vervoerder wanprestatie jegens zijn 
wederpartij dan is deze laatste gerechtigd de daaruit voortvloeiende schade te 
vorderen. Weliswaar ontleent de geadresseerde na toetreding tot de vervoer
overeenkomst het voor hem karakteristieke recht afgifte van de goederen te 
vorderen 12, dat neemt niet weg dat hij dit recht ontleent aan de door de afzen
der met de vervoerder gesloten overeenkomst 13 .  De afzender blijft in beginsel 

10. Afzender en geadresseerde kunnen dezelfde personen zijn,  vgl. Dorrestein, nr 160; Van 
Oven, nr 123. 

1 1 .  De eerste definitie van het begrip afzender die in de Verdragsgeschiedenis wordt gebezigd is 
"hij die in eigen naam met de vervoerder contracteert", E/ECE/TRANS/SCI/79, E/ECE/ 
TRANS/WP9/13,  1 mei 1950, p. 2. Vgl. art. 8.2 . 1 . 1 ;  Korthals Altes/Wiarda, p. 49; Helm, Pracht
recht, § 425, Anm. 31 .  Anders: Loewe, nr 147. Deze schrijver houdt ten onrechte de mogelijkheid 
open dat de afzender niet altijd de contractuele wederpartij van de vervoerder is. 
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gerechtigd zijn schade wegens wanprestatie van de vervoerder op deze laatste 
te verhalen. Of dit ook volgens de CMR geldt, met name wanneer hij het be
schikkingsrecht over de goederen verliest en dit recht ingevolge art. 13 lid 1 op 
de geadresseerde overgaat, wordt in § 3 nader onder ogen gezien. 

Met het juridisch begrip afzender mag niet degene die de goederen feitelijk 
ten vervoer aanbiedt (ook wel aflader genoemd) worden gelijkgesteld 14• Zoals 
echter al eerder werd geconstateerd 15 bestaat er in het vervoerrecht de neiging 
onder bepaalde omstandigheden een feitelijk criterium te hanteren bij het toe
passen van rechtsregels. Dit heeft er toe geleid dat niet de wederpartij van de 
vervoerder maar de feitelijke aflader als afzender, derhalve als claimgerech
tigde, werd beschouwd. Een dergelijke zienswijze noopt er toe of het recht van 
de afzender, dat wil zeggen de wederpartij van de vervoerder, te negeren of dit 
op oneigenlijke wijze te construeren. Een Nederlandse importeur kocht goe
deren , ,af fabriek" van een Belgische leverancier en gaf vervolgens opdracht 
deze goederen naar een Nederlandse cliënt te vervoeren. Nu niet de wederpar
tij van de vervoerder maar de aflader, in casu de Belgische leverancier, als 
afzender op de vrachtbriefvermeld stond, werd de vordering van de importeur 
jegens de vervoerder in eerste instantie niet ontvankelijk verklaard . De Hoge 
Raad was het hiermee niet eens en. overwoog: 

"dat de bepalingen van het Verdrag, met name ook de artt. 12 en 13, zich er niet tegen verzetten 
dat in dit geval degene die de vervoerovereenkomst heeft gesloten zonder als afzender in de zin 
van die artikelen op te treden aan de overeenkomst een vordering tegen de vervoerder kan ontle
nen tot vergoeding van de door hem geleden schade terzake van verlies of beschadiging van de 
vervoerde goederen" 16. 

Zowel het cassatiemiddel als het arrest abstraheren de vervoerovereenkomst 
onvoldoende van de feitelijke gang van zaken rondom de onderliggende 
(ver)koopovereenkomst. Het feit dat de artt. 6, 8 en 9 uitgaan van het geval 
dat de afzender tevens als (feitelijk) aflader optreedt, staat daaraan niet in de 
weg (vgl. art. 4) . 

12. Dorrestein, nr 171 ;  Korthals Altes/Wiarda, p. 5 1 .  

13 .  Korthals Altes/Wiarda, p .  66. 

14. Vgl. bijvoorbeeld Dorrestein, nr 125, nr 160. Zie ook duidelijk art. 1 lid 1 AVC 1983: In deze 
condities wordt onder afzender uitsluitend de contractuele wederpartij van de vervoerder ver
staan; vermelding van een afzender op de vrachtbrief houdt niet zonder meer in dat de aldus ge
noemde de contractuele wederpartij van de vervoerder is. Anders bijvoorbeeld ten onrechte Tr 
Comm Paris 7 . 1 1 . 1973, BT 1973, p. 154. Ook Frédericq, nr 1579, stelt dan ook minder juist dat 
onder afzender de persoon die de goederen aan de vervoerder afgeeft moet worden verstaan. Als 
aflader, en niet als afzender, dient derhalve ook worden aangemerkt degene die als vertegenwoor
diger van de geadresseerde de goederen aan de vervoerder ter hand stelt; vgl. Futzeys, nr 1061 ;  
Clarke, nr 44. 

15 .  Vgl. hoofdstuk 3 ad art. 34. Vgl. hoofdstuk 4 ad art. 17 lid 4c. 

16. HR 7. 12. 1973, S&S 1974, 20; NJ 1974, 307; EVR 1974, p.  602. Het resultaat is in zoverre 
bevredigend dat de afzender van de HR rechtens kreeg wat hem door de Kantonrechter was ont
houden. Wij delen de kritiek van Th. H. J. Dorrestein NJB 1974, p. 1256 e.v. welke betrekking 
heeft op zowel het door de Proc.-Gen. voorgedragen cassatiemiddel als het arrest van de HR, 
inhoudend dat het hier een, gelet op de duidelijke rechtsverhouding tussen opdrachtgever en ver
voerder, simpele fout in de vrachtbrief betrof. De kritiek kan eveneens J. C. Schultsz gelden die 
in zijn annotatie onder het arrest in de NJ aan het meest essentiële aspect voorbij gaat, te weten dat 

--> 
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2. Laten we thans zien hoe het recht van de geadresseerde wordt gefundeerd. 
Ten einde het claimrecht van de geadresseerde juridisch houvast te bieden 
heeft men zowel in ons land 17 als daarbuiten 18 gesteld dat de vervoerovereen
komst een beding ten behoeve van een derde bevat. Hoewel nauwgezette toe
passing van deze constructie wellicht meer problemen oproept dan zij beant
woordt19, verklaart ze dat de geadresseerde een originair recht op de afgifte 
van de goederen krijgt en bij gebreke daarvan een remplacerend recht op 
schadevergoeding20. Zulks neemt niet weg dat een aantal schrijvers de con
structie van het derdenbeding als ondeugdelijk hebben bestempeld21 . We me
nen dat Helm de kern van de zaak raakt in zijn oordeel over de constructie van 
het derdenbeding: 

"Es muss bezweifelt werden, ob die Rechtsstellung des Empfängers sich überhaupt in die üblichen 
Typen der BGH-Dogmatik widerspruchslos eingliedern lässt. Die Frage, ob der Frachtvertrag 
wirklich ein echter Vertrag zugunsten Dritter ist, hat vor allem theoretische Bedeutung'm. 

Anderen hebben geconcludeerd tot een drieparti jen-overeenkomst23 , zonder 
overigens daaruit de rechtsgevolgen aan te geven ten aanzien van de rechten 

de contractuele norm boven de feitelijke situatie prevaleert. Voor verdere kritiek: Helm, Fracht
recht, Art. 17 CMR, Anm. 30. Het oordeel van Putzeys, nr 1059, dat het arrest "particulièrement 
clair" is delen wij derhalve niet, evenmin de opvatting van G. Czapski, A WD 1974, p. 162 dat 
"Sie ( = de uitleg van artt. 12 en 13) ist in sich zweifellos logisch und entspricht dem Zweck der 
international en Vereinbarung". Cl arke, nr 43, interpreteert het arrest in die zin dat de HR het 
claimrecht aan de eigenaar doet toekomen. 

17. Vgl. Wachter, p. 140, p .  269; Dorhout Mees, nr 8 . 1 1 ;  Dorrestein nr 161 ;  Korthals Altes/ 
Wiarda, p. 52. 

18 .  Helm, Frachtrecht, § 425, Anm. 53; Heuer, p. 45 ; Edis, p. 3 1 ;  Frédericq, nr 1580; alsmede de 
Duitse rechtspraak, zie bijvoorbeeld: BGH 21. 10. 1973, VersR 1974, p. 325 (p. 326); BGH 
10.9 . 1974, VersR 1074, p.  796 (p. 797) ; OLG Saarbrücken 21 . 1 1 . 1974, NJW 1975, p .  500. Vgl. 
nog Rodière, Sirey, nr 364; Lamy, nr 40. 

19. Volgens Th. H. J. Dorrestein, NJB 1973, p .  1 122 neemt zelfs niemand de leer van het der
denbeding ernstig. Hoewel gelet op de kontekst waarin hij deze mededeling doet, de strekking 
ervan duidelijk is, is de mededeling, gelet op de heersende leer in vele landen, zelf niet bijster 
geschikt ernstig te worden genomen. 
De rechtsmaterie betreffende het derdenbeding is overigens lang niet vrij van onzekerheid, getui
ge bijvoorbeeld - om niet meer te noemen - het aan Asser-Rutten II, p. 297 ontleende citaat: 
, ,De vraag naar de grondslag en het tijdstip van het ontstaan van het recht van de derde op de voor 
hem bedongen prestatie stelt de rechtspraktijk voor vele moeilijkheden". Ook art. 6.5.3.5 e.v.  
NBW brengen hierin geen wezenlijke verandering. Zie Hofmann/Abas, p .  256 e.v. ;  Schoordijk,  
p .  512 e.v.  

20. Vgl. Wachter, p .  264-266. 

21 .  Dorrestein, NJB 1973, p. 1 122, dezelfde, nr 161 ;  Van Oven, nr 123; Korthals Altes/Wiarda, 
p. 52 e .v . ;  Rodière, Sirey, nr 364; Van Rijn/Heenen, nrs 2255-2257. 

22. Helm, Frachtrecht, § 425 HGB, Anm. 53. 

23 . Rodière , Sirey, nr 365. Deze constructie acht hij een gerechtvaardigde afwijking van art. 1 165 
C.civ.(art. 1376 BW). Deze rechtvaardiging vindt zijn grondslag in het gezamenlijk belang van 
afzender en geadresseerde ("solidarité d'intérets"). Deze constructie is , zonder uitwerking even
wel, in ons land geïntroduceerd door Van Oven, Handelsrecht nr 123 ;  zie ook Korthals Altes/ 
Wiarda, p. 53/54. 
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en plichten van de afzender en geadresseerde. In beide benaderingen blijft de 
aanvaarding van het beding respectievelijk toetreding tot de overeenkomst 
door de derde een belangrijke rol spelen. Doorgaans wordt geleerd dat een 
geadresseerde ook na aanvaarding of toetreding derde blijft24, sommigen 
daarentegen achten de geadresseerde door toetreding partij25, waarbij Rodiè
re nog een stap verder gaat en de geadresseerde van meet af aan als partij be
schouwt26. Welke benaderingswijze men ook prefereert, onbetwist is dat de 
geadresseerde (daargelaten of hij als partij bij de overeenkomst moet worden 
beschouwd) door aanvaarding van het beding dan wel door toetreding tot de 
overeenkomst zelfstandig rechten aan de overeenkomst kan ontlenen, en wel 
in het bijzonder het recht op afgifte van de goederen dat in de daartoe voorko
mende gevallen in een recht op schadevergoeding wordt getransformeerd. 

Zoals reeds uit het in noot 19 aan Rutten ontleende citaat blijkt, levert het 
tijdstip van de toetreding enige problemen op. Wordt in Nederland geleerd 
dat de toetreding door de geadresseerde vóór het moment van het arriveren 
van de goederen op de plaats van bestemming kan plaats hebben27, voor wat 
betreft de CMR is gesteld dat daarvoor het moment van het arriveren ter desti
natie dient te gelden 28 . Als argument hiervoor kan worden gewezen op art . 13 
lid 1 CMR, waarin wordt bepaald dat vanaf het moment van het arriveren der 
goederen op de plaats van bestemming de geadresseerde van de vervoerder 
kan vorderen de goederen aan hem af te leveren. Op dat moment verkrijgt de 
geadresseerde tevens het beschikkingsrecht ingevolge art. 12 lid 2, behalve 
wanneer dit reeds van meet af aan het geval is (art. 12 lid 3)29. Voorts bepaalt 
art. 13 lid 1 ,  tweede zin ,  dat de geadresseerde eveneens van zijn rechten tegen
over de vervoerder gebruik kan maken in het geval de goederen in het geheel 
niet (verlies) of te laat arriveren (vertraging) . Nu art. 13 zowel het moment 
bepaalt waarop de geadresseerde rechten aan de vervoerovereenkomst kan 
ontlenen en art. 12 lid 2 vanaf dat zelfde moment het beschikkingsrecht van de 
afzender op de geadresseerde doet overgaan, is het verleidelijk om daaruit te 
concluderen dat het claimrecht dan eveneens op de geadresseerde overgaat . 
Zoals in de volgende paragraaf zal blijken is deze conclusie betwist . 

Het feit dat de geadresseerde vroeg of laat partij bij de overeenkomst wordt 
dan wel in de visie van het derdenbeding als derde wordt beschouwd, geeft op 
zichzelf nog geen uitsluitsel over de vraag of hij exclusief claimgerechtigd is. 
Dit zou slechts zo zijn wanneer - binnen het kader van de CMR blijvend - dit 
recht inherent zou zijn aan het in artt . 12 en 13 geregelde beschikkingsrecht. 

24. Anders art. 6 .5 .3 .5a NBW. 

25. Vgl. de schrijvers genoemd in nt 23 in fine .  Voor deze mogelijkheid wordt gekozen in de 
constructie van het derdenbeding volgens art. 6 .5 .3.5a lid 1 NBW: "Nadat de derde het beding 
heeft aanvaard, geldt hij als partij bij de overeenkomst" ' .  

26. Rodière, Sirey, nr 365: "Dès Ie début, l'expéditeur, Ie voiturier et Ie destinaire y sont parties" .  

27. Vgl. Wachter, p .  142, p .  266; Korthals Altes/Wiarda, p. 52; Van Oven, n r  123. Anders Th. 
H. J .  Dorrestein NJB 1974, p.  1 122; dezelfde, nr 176. 

28. Vgl. Wachter, p .  267; Th. H. J .  Dorrestein, NJB 1974, p. 1 123. 

29. Dit laatste schijnt in de praktijk niet of nauwelijks voor te komen, vgl. Dorresteijn, nr 168a. 
Voor een kritische beschouwing over het beschikkingsrecht zoals dit in de CMR is geregeld , vgl. 
Nickel-Lanz, nr 65 ev. ; Dorrestein, nr 166 e.v. 
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Zolang van een dergelijk verband niet noodzakelijk blijkt, waarover nader in 
de volgende paragraaf, verdient deze stellingname vooralsnog geen steun. _ Van groot belang is vervolgens de vraag wie überhaupt als geadresseerde 
dient te worden beschouwd. Als geadresseerde wordt aangemerkt degene die 
als zodanig door de afzender aan de vervoerder is opgegeven, en niet de "blo
te" ontvanger30. Wegens dit laatste kunnen zich verschillende problemen 
voordoen. Zo kan de afzender een ander dan de oorspronkelijke geadresseer
de aanwijzen. Ook komt het voor dat een ontvangst-expediteur als geadres
seerde wordt aangewezen, die slechts als meldadres in de vrachtbrief wordt 
vermeld, of komt het voor dat bij de aanvang van het vervoer nog niet bekend 
is wie de geadresseerde is; uitsluitend de plaats en het adres van de bestem
ming worden dan vermeld. Aan dergelijke varianten schijnt, om overigens 
verschillende motieven ,  de praktijk behoefte te hebben31 . In deze situaties 
rijst de vraag wie juridisch als geadresseerde moet worden beschouwd. Zo is 
Dorrestein van mening dat als regel degene aan wie volgens de bedoeling van 
partijen de goederen worden afgeleverd als uiteindelijke, hoewel niet de oor
spronkelijke, geadresseerde dient te worden beschouwd. In een tweetal pro
cedures wenste de Amsterdamse Rechtbank deze van de formele gegevens 
van de vrachtbrief afwijkende behoeftes niet te honoreren en wees als in be
ginsel claimgerechtigde geadresseerde de als zodanig in de vrachtbriefvermel
de ontvangst-expediteur aan32. Het is duidelijk dat men, evenals ten aanzien 
van het begrip afzender werd geconstateerd, ook hier behoefte gevoelt aan 
een feitelijk criterium en daarbij in eerste instantie op het kompas van de 
vrachtbrief vaart33 Ook is het mogelijk dat de niet genoemde achterman door 
de op eigen naam handelende ontvangst-expediteur al dan niet stilzwijgend 
wordt gemachtigd de vordering tegen de vervoerder in te stellen34. 

Op grond van bovenstaande beschouwingen constateren we dat ook ten 
aanzien van de begrippen afzender en geadresseerde de contractuele norm (te 

30. Th. H. J. Dorrestein, NJB 1973, p .  1 122. 

3 1 .  Voor een drietal varianten ,  vgl. Dorrestein, nr 168a. 

32. Rb Amsterdam 18.3 . 1981 , S&S 1981 ,  nrs 83 en 84; zie ook nt 34. 

33 . Het is dan aan betrokkene aan te tonen dat de juridisch geadresseerde een ander dan de in de 
vrachtbrief vermelde is. Vgl. CA Douai 25 .10 . 1974. BT 1975, p .  48. Zie ook nt 34. 

34. Vgl. BGH 6.5 . 1981 , VersR 1981 ,  p .  929; EVR 1982, p.  313. In dit interessante arrest werd de 
vordering tot schadevergoeding van (de gesubrogeerde verzekeraar van) een Duitse principaal 
tegen een Griekse vervoerder ontvankelijk verklaard, hoewel zijn expediteur-ontvanger als ge
adresseerde in de CMR-vrachtbriefwas vermeld. Dit was volgens de BGH mogelijk op grond van 
de , ,gewillkurte Prozesstandhaft". Dit processuele leerstuk voorziet er in dat de principaal gerech
tigd is de vordering van zijn expediteur ook op eigen naam in rechte te doen gelden, omdat zijn 
belang hierin bestond dat hij en niet zijn expediteur de schade had geleden. Enigszins ambivalent 
acht ik dat het BGH tegelijkertijd als grondslag van het claimrecht van de principaal, niet zijnde 
eigenaar, het feit beschouwt dat genoemde principaal door zijn expediteur (stilzwijgend) was ge
machtigd in rechte op te treden. 
Anders OLG Düsseldorf 13 . 1 1 . 1978, VersR 1982, p.  89. Dit college merkte eveneens op grond 
van duidelijke bewoordingen der CMR-vrachtbrief de ontvangst-expediteur als geadresseerde 
aan. Daarnaast was in een tegelijkertijd uitgegeven door-cognossement een bank als geadresseer
de aangewezen met vermelding van de koper als meldadres. Het college oordeelde dat de gesubro
geerde verzekeraar van de koper (hoezeer ook werkelijk belanghebbende) geen rechtsvordering 
aan de vervoerovereenkomst kon ontlenen. 
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weten vervoersovereenkomst) dient te prevaleren boven de feitelijke gege
vens vermeld in de vrachtbrief alsmede boven eventuele belangen inherent 
aan de onderliggende overeenkomst. Het claimrecht is derhalve gebaseerd op 
de vervoerovereenkomst35, waarbij in beginsel niet relevant is of het door de 
vervoerder geschonden belang parallel loopt aan dat van de onderliggende 
overeenkomst36. Of hieruit volgt dat een belanghebbende bij het onderliggen
de contract (bijvoorbeeld een eigenaar van de goederen) die niet in contrac
tuele relatie met de vervoerder staat nimmer als claimgerechtigd dient te wor
den aangemerkt en daarentegen wel degene die op eigen naam met de ver
voerder heeft gecontractueerd, hoewel daarbij geen schade in eigen vermogen 
geleden, wordt in § 4 nader bezien. Voor zover daar tussenpersonen bij be
trokken zijn ,  vindt behandeling van deze vraag in § 5 plaats. 

§ 3 .  De grondslag van het claimrecht. 

In de vorige paragraaf werd aan de orde gesteld op welke wijze het recht van 
de afzender en de geadresseerde om van de wanpresterende vervoerder scha
devergoeding te vordering geconstrueerd is. In deze paragraaf wordt ingegaan 
op de vraag of, en zo ja ,  in welk opzicht de CMR hierop een rechtstreeks ant
woord geeft37. 

Velen zijn de mening toegedaan dat het Verdrag deze vraag niet beant
woordt, met het gevolg dat het toepasselijke nationale recht uitkomst moet 
bieden38• Degenen die zich op dit standpunt stellen beroepen zich op het ont
breken van een duidelijke regeling in het Verdrag. Hoewel anderen dit laatste 
niet ontkennen verbinden zij daaraan niet dezelfde conclusie. Zij geven als 
verklaring voor het ontbreken van een expliciete regeling dat het Verdrag uit
gaat van de vooronderstelling van het claimrecht is gerelateerd aan het door 
het Verdrag wél geregelde recht om over de goederen te beschikken.  Degene 
die zich met grote vasthoudendheid in dit standpunt heeft vastgebeten is 

35. Vgl. Dorrestein, nr 161, nr 175; Putzeys, nr 1057: "L'exercise du droit d'action né du contrat 
de transport est étranger, en principe, aux droits nés du contrat de vente". Zie ook CA Poitiers 
7 .2 . 1983, BT 1983, p. 455, waarin uitdrukkelijk werd gesteld dat de vervoerder buiten het koop
contract diende te blijven. De vervoerder had tevergeefs gesteld dat de afzender geen actie meer 
toekwam omdat de goederen voor risico van de koper/geadresseerde reisden. 
Zie in gelijke zin Cass. 24.5 . 1982, DMF 1983, p. 145. 

36. Hof Leeuwarden 20.2 . 1974, S&S 1976, 31 ; NJ 1976, 16: "dat toch de eigendom van de goede
ren en de vraag aan wie deze tijdens het vervoer toebehoren , geheel staat buiten de rechtsverhou
ding, welke door de afzender, de geadresseerde dan wel c.q. degene die daarmede gelijk moet 
worden gesteld, met de vervoerder is aangegaan, . . .  " 

Voor de vraag inhoeverre (daarnaast) op grond van een feitelijk criterium (bijvoorbeeld onrecht
matige daad) geageerd kan worden, zij men verwezen naar hoofdstuk 5, § 8 .  

37. In de eerste CMR-commentaren, welke zich overigens slechts ten doel gesteld hebben het 
Verdrag in hoofdlijnen weer te geven, wordt dit vraagstuk niet gesignaleerd. Men beperkte zich 
hoogstens tot een vergelijking met de. CIM op een aantal onderdelen. Vgl. J. van Rijn ,  EVR 1966, 
p. 639 e.v. ; J.  Vrebos, EVR 1966, p. 679 e .v . ;  P. M. F. Durand, Revue de droit commercial 
1956, p. 603 e.v.  

38. Loewe, nr 147; Rodière, p .  326; Dorrestein, nrs 173, 174; Frédericq, nr 1720. 

39. Helm, Haftung, p. 37, p. 46; Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 30. 
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Helm39, wiens gezag anderen heeft doen volgen40: 

"Ersatzberechtigt ist nacht der CMR wie nach § 95 EVO stets der Verfügungsberechtigte im 
frachtrechtlichen Sinne. Zwar enthält die CMR keiner entsprechenden allgemeinen Rechtssatz; 
sie setzt ihn aber voraus"41 . 

Begrijpelijk dat Helm naast andere bepalingen42 derhalve de artt . 12 en 13 
CMR in zijn beschouwingen betrekt , waar het beschikkingsrecht met name 
wordt geregeld43 • Omdat dit standpunt in een aantal arresten van het BGH ter 
sprake is gekomen is het noodzakelijk het door Helm ingenomen standpunt 
iets uitvoeriger weer te geven. 

De stelling dat, evenals in het spoorwegrecht, ten aanzien van de CMR het 
claimrecht aan het beschikkingsrecht is gerelateerd baseert Helm in het bij
zonder op artt. 20 en 27 . In de Duitse vertaling van het Verdrag wordt in ge
noemde artikelen inderdaad de term "Verfügungsberechtigte" gebezigd, wel
ke term eveneens in artt . 12 en 13 voorkomt. Ter ondersteuning van Helms 
betoog kan er nog op worden gewezen dat ook in art. 17 lid 2 en art. 18 lid 2 de 
term "Verfügungsberechtigte" wordt gebezigd als vertaling van "l'ayant 
droit" en "the claimant" .  De rechten van de geadresseerde nemen een aan
vang op het moment dat de goederen op de plaats van bestemming arriveren, 
terwijl op datzelfde moment het beschikkingsrecht van de afzender en daar
mee, volgens Helm, het claimrecht teniet gaat44• Het gevolg van deze koppe
ling is dat de vervoerder gevrijwaard blijft tegen het risico van verschillende 
zijde terzake van dezelfde schade te worden aangesproken. Aldus aan het be
schikkingsrecht gelieerde "Aktivlegitimation" voorkomt derhalve in beginsel 
"Doppellegitimation"45 •  Ook de CMR zou hier impliciet van uitgaan46• Via 
de artt. 12 en 13 waarin het beschikkingsrecht wordt geregeld kan derhalve 
worden vastgesteld wie gerechtigd is aanspraken jegens de vervoerder geldend 
te maken. De door Helm voorgestane opvatting werd expressis verbis gevolgd 
door OLG Hamm47. Twee jaar na de uitspraak van dit Hof kreeg het BGH de 
gelegenheid zich over deze materie uit te spreken48 . 

40. Heuer, p. 178 alsmede de hier na te noemen (Duitse) rechtspraak. 

4 1 .  Helm, Haftung, p. 37; zie ook met name p. 155 e.v. Vgl. voor het spoorwegrecht, Becker, 
p .  148; Boudewijnse , p .  370. 

42. Artt. 20 en 27 CMR. 

43. Nederlandse rechtspraak welke ter oplossing van het onderhavige probleem (mede) op art. 13 
CMR steunt: Rb Roermond 16. 1 1 . 1967, S&S 1969, 57; Rb Amsterdam 18.3 . 1981 , S&S 1981 ,  nrs 
83 en 84. Zie nog Pon et, p .  376 e .v . ;  Libouton 1982, p .  703. Tegen een op art!. 12 en 13 steunende 
rechtspraak hebben zich uitgesproken :  Libouton, 1973, p. 30; Rodière, p. 326; Dorrestein, nr. 
173; Nickel-Lanz, nr 209; Putzeys, nr 527: "Droit de disposition et droit d'action ne peuvent, de 
même, être confundus. "  

44. Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm 35 ;  Art. 17 CMR, Anm 30. 

45 . Helm, Frachtrecht, § 429 HGB , Anm. 35 . Deze "Doppellegitimation" wordt vermeden on
der EVO- en KVO-recht, zie § 433 HGB, Anm. 31 . Met dit laatste lijkt het door Helm in Anm. 30 
ad Art. 17 CMR ten aanzien van het HGB-recht opgemerkte niet geheel in overeenstemming; vgl. 
voor een gedifferentieerder beeld Heuer, p. 178, p. 179. 

46. Helm, Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 30. 
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Vervoer van een lading hout van Duitsland naar Zweden. De vervoerder die 
door de Zweedse geadresseerde tot schadevergoeding werd aangesproken 
verweerde zich door te stellen dat het vorderingsrecht volgens de CMR, op dit 
punt aangevuld door nationaal recht, slechts aan de afzender toekwam. Daar
tegenover stelde de eisende geadresseerde dat hij het claimrecht in eigen naam 
kon uitoefenen.  LG en OLG erkenden het recht van de geadresseerde op 
grond van Duits recht (§ 435 HGB) . In het cassatiemiddel werd gesteld dat het 
door het OLG gewezen arrest in strijd was met art. 13 lid 1 ,  tweede zin, omdat 
deze bepaling spreekt over verlies van de goederen, terwijl het in casu een 
schadevergoedingsactie ter zake van beschadiging van de goederen betrof. 
Het BGH koos partij voor de geadresseerde. Nu art. 13 lid 1 ,  tweede zin (ver
lies) uitdrukkelijk de geadresseerde claimgerechtigd maakt, achtte het BGH 
deze regeling analoog van toepassing op het geval waarin sprake is van bescha
diging van de goederen49. Het college voerde hiertoe aan dat art. 13 lid 1 is 
overgenomen uit het spoorwegrecht (vgl. art. 16 lid 4 CIM alsmede § 75 lid 3 
EV0)50• Een moeilijkheid die zich hierbij voordoet is echter dat zowel CIM 
als EVO daarnaast met zoveel woorden bepalen dat het vorderingsrecht is ge
grond op het beschikkingsrecht (art. 42 lid 3 CIM alsmede § 95 lid 1 EVO) . 
Een dergelijke regel ontbreekt in de CMR. Het BGH concludeerde uit deze 
lacune dat er dan twee wegen openstaan: hetzij de door Helm gewezen weg, 
hetzij toepassing van nationaal recht . Het BGH weigerde een keus te maken, 
omdat beide wegen tot hetzelfde resultaat voeren, te weten de geadresseerde 
een eigen recht toekennen. Terecht is er op gewezen, nu het BGH de door de 
appelrechter op grond van het nationale (Duits)recht gegeven oplossing in 
stand liet, dat het BGH in feite voor de tweede weg, in casu toepassing van 
§ 435 HGB, heeft gekozen5 1 .  

Een na bovengenoemde beslissing voor de hand liggende vraag is  of  uit de 
omstandigheid dat de geadresseerde een zelfstandig recht op schadevergoe
ding heeft, automatisch voortvloeit dat de afzender een dergelijk recht ont
beert. Voor degenen die ,  zoals Helm cum suis, een koppeling tussen claim- en 
beschikkingsrecht verdedigen behoort die vraag ongetwijfeld bevestigend te 
luiden. Had het BGH in eerste instantie een slag om de arm gehouden, nog 
geen half jaar nadien werd het opnieuw met de kwestie geconfronteerd52. 
Thans was het de afzender die de actie tegen de vervoerder instelde. 

47. OLG Hamm 4. 1 1 . 1971 ,  VersR 1973, p. 9 1 1 ,  zich daarbij baserend op artt. 18, 20 en 27 
CMR. Opmerkelijk is dat in de hiernavolgende discussie in Duitsland door niemand werd gewe
zen op OLG Karlsruhe 24.5 . 1967, Jur Unif 1967, p. 289, waarin werd gesteld dat op grond van art. 
27 CMR de beschikkingsbevoegde claimgerechtigd is. Vgl. Clarke, nr 43. 

48. BGH 21 . 12. 1973, VersR 1975, p. 325. 

49. BGH 21 . 12 . 1973, VersR 1974, p.  325 . Vgl. Nickel-Lanz, nr 209. 

50. Over deze bepalingen, zie ook Dorrestein, nr 172. 

5 1 .  Groth, RIW/AWD 1977, p.  267. Deze commentator betreurt deze uitspraak vanuit het oog
punt van uniform recht. Het BGH had nationaal recht slechts dan mogen toepassen wanneer vast
staat dat het Verdrag geen regeling treft, niet derhalve, zoals in casu, in het geval van twijfel. In 
lovende zin over dit arrest W. Voigt, DVZ 1974, nr 95, p .  8. 

52. BGH 10.4. 1974, VersR 1974, p.  796. 
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Vervoer van kaas van Frankrijk naar Duitsland. Tengevolge van een defect 
van de koelinstallatie werd de partij kaas in bedorven staat afgeleverd. De 
Franse afzender, die zijn Duitse cliënt op grond van de koopovereenkomst 
schadeloos gesteld had, vorderde dit bedrag uit hoofde van de vervoerover
eenkomst van de vervoerder. Deze wees de vordering af omdat de afzender 
volgens de CMR niet beschikkingsbevoegd, derhalve evenmin claimgerech
tigd zou zijn .  In hoger beroep werd de afzender ontvankelijk verklaard, omdat 
overgang van het beschikkingsrecht op de geadresseerde na aankomst der goe
deren op de plaats van bestemming volgens de CMR niet mee zou brengen dat 
de afzender het vorderingsrecht verliest; zulks temeer niet wanneer zoals in 
casu de afzender jegens de geadresseerde voor het transportrisico instond. Het 
tegen dit oordeel gerichte cassatiemiddel bepleitte een onverbreekbare sa
menhang tussen claim- en beschikkingsrecht : 

"Die CMR normiere aus Gründen der Rechtssicherheit und Klarheit im in ternationalen Güter
verkehr die Identität zwischen Verfügungsberechtigung und Aktivlegitimation"53. 

De opvatting van Helm in optima forma! Het antwoord van het BGH luidde 
kort en krachtig: 

"Dem kann nicht gefolgt werden"53. 

De in het vorige arrest opengelaten vraag (is de geadresseerde volgens de 
CMR bevoegd op eigen naam schadevergoeding te vorderen?) behoefde ook 
thans niet te worden beantwoord. Tegenover het in cassatie betoogde dat het 
claimrecht op grond van art. 13 lid 1 ,  tweede zin, de geadresseerde toekwam, 
stelde het BGH dat een dergelijke uitleg onjuist is. Het college voegde daar
aan toe dat, ook al zou de geadresseerde wel bevoegd zijn ,  daaruit nog niet 
volgt dat deze ook uitsluitend bevoegd zou zijn .  

Evenmin werd het argument , dat art. 17 lid 2 en art. 18 lid 2 (in Duitse verta
ling !) de term "Verfügungsberechtigte" gebruikt , gehonoreerd. Tenslotte 
leidde de vergelijking tussen CMR en het spoorwegrecht wegens het ontbre
ken van een aan art. 42 lid 3 CIM identieke regeling in de CMR tot afwijzing 
van het cassatiemiddel. De met zoveel woorden uitgesproken twijfel ten aan
zien van de genoemde vergelijking te trekken conclusie liet het BGH thans 
varen. Waar in eerste instantie die twijfel gerechtvaardigd leek, heette het nu: 

"Als ausschlaggebend erscheint aber vor allem, dass die CMR, die sich sonst durchaus an die CIM 
anlehnt, ähnliche Varschriften nicht enthält"53 . 

Had het BGH aldus de opvatting dat volgens de CMR het beschikkingsrecht 
bepalend is voor het claimrecht verworpen, daarmee bleef de vraag onbeant
woord of in casu de afzender bevoegd was. Het BGH beantwoordde deze 
vraag bevestigend aan de hand van het volgens het college op deze rechtsvraag 
(aanvullend) toepasselijke Duitse KVO- en HGB-recht . Het BGH wees er 
verder op - hetgeen enigermate afbreuk doet aan het voorafgaande betoog
dat de afzender in ieder geval bevoegd is wanneer de geadresseerde zijn recht , 
zoals in casu, niet te gelde wenst te maken. Met dit laatste gegeven stemt Helm 
volledig in, maar de principiële afwijzing van de door hem voorgestane en 

53. VersR 1974, p. 797. 
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door BGH in eerste instantie als zinvolle mogelijkheid geopperde opvatting 
inzake het op dat beschikkingsrecht gebaseerde claimrecht blijkt voor hem on
verteerbaar54. Naar aanleiding van Helms kritiek merken we voorlopig slechts 
op dat het resultaat waartoe het rechtscollege is gekomen overigens niet af
wijkt van wat Helm zelf leert. Immers, uitdrukkelijk stelt deze schrijver dat 
wanneer de geadresseerde zijn aanspraken laat rusten het beschikkingsrecht 
(bijgevolg derhalve ook het claimrecht) bij de afzender blijft55 . 

Ondanks de principiële afwijzing door het BGH van de door Helm voorge
stane koppeling tussen claim- en beschikkingsrecht vond het OLG Saarbrüc
ken niet lange tijd nadien de moed het opnieuw voor Helm op te nemen; het 
Hofberiep zich daarvoor op de artt . 18 lid 2, 20 en 27 lid 1 CMR, alsmede op de 
onwenselijke situatie dat, wanneer men het criterium beschikkingsbevoegd
heid niet zou hanteren, een splitsing aangebracht wordt tussen een schadever
goedingsactie van de afzender en geadresseerde in het geval van gedeeltelijke 
beschadiging en gedeeltelijk verlies56. Na een periode van rust - en bezin
ning? - werd het BGH voor de derde maal met het vraagstuk geconfronteerd; 
en zowaar, het gezegde driemaal is scheepsrecht blijkt ook in het wegtransport 
opgeld te doen. 

Vervoer van vlees van Bulgarije naar Duitsland, waar de geadresseerde we
gens gedeeltelijke ontdooiing van het vlees schadevergoeding vorderde. De 
vervoerder stelde dat niet de geadresseerde, maar de afzender daartoe be
voegd was . Het OLG achtte de geadresseerde ontvankelijk :  

"(die CMR) enthalte zwar nicht ausdrücklich den allgemeinen Rechtssatz, wonach der Verfü
gungsberechtigte, ersatzberechtigt sei, setze diesen Rechtssatz aber voraus"58. 

In afwijking van de vorige arresten was het BGH, bij gebrek aan een door de 
feitelijke rechters toepasselijk verklaard nationaal recht , thans niet in de gele
genheid de vraag of de geadresseerde behalve volgens nationaal recht ook vol
gens de CMR het claimrecht toekomt, te ontwijken58. Verrassend is het resul
taat waartoe het BGH kwam: 

"Dem Berufungsgericht ist zu folgen"59. 

Deze volte face was het resultaat van een principieel andere benaderingswijze 
van de voorgelegde rechtsvraag. Meende het BGH aanvankelijk het vraagstuk 
te mogen en kunnen beslissen op grond van het toepasseiijk nationale recht, 

54. Op vele plaatsen in zijn Frachtrecht voert hij het door hem bestreden arrest aan: § 425 HGB, 
Anm. 53; § 429 HGB. Anm. 35, Anm. 36; § 433 HGB, Anm. 6, Anm. 19,  Anm. 27; Art. 1 CMR, 
Anm. 4; Anm. 5; Art. 12 CMR, Anm. 4;  Art. 13 CMR, Anm. 3; Art. 17 CMR, Anm. 30. 

55. Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 35. 

56. OLG Saarbrücken 21 . 1 1 . 1974, NJW 1975, p. 500. 

57. VersR 1979, p. 1 106. 

58. Het door het BGH aangevoerde argument te weten het ontbreken van een aanwijzing van 
nationaal recht door partijen of rechter om dan pas kleur te bekennen lijkt ons, gelet op art. 41 
CMR, alsmede de op de in dit arrest gebezigde methode van rechtsvinding, niet serieus. 

59. BGH 6.7. 1979, VersR 1979, p. 1 105 (p. 1 106) . 
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thans is het tot het inzicht gekomen dat de tot dusverre gevolgde methode on
juist was. Het BGH verklaarde daarover het volgende: 

"Zur Auslegung der CMR kann auch nicht der im nationalen deutschen Recht bestehende 
Grundsatz ohne weiteres herangezogen werden, wonach der Verfügungsberechtigte die Aussprü
che aus dem Frachtvertrag geitend machen kann; denn die CMR als internationales Abkommen 
ist in erster Linie aus sich selbst heraus, evtl. unter Heranziegungvon Materialien auszulegen"60• 

De autonome uitleg voerde het college via grammaticale (art. 13),  systemati
sche (artt. 18, 20 en 27) ,  historische en verdragsvergelijkende interpretatie tot 
de zo juist vermelde verrassende stellingname 

"das der Verfügungsberechtigte nach der CMR auch der Anspruchsberechtigte ist . . . "61 . 

Men vraagt zich na de lezing van dit arrest wellicht af waarom het BGH, nu het 
zo nadrukkelijk terugkwam op het in 1974 gestelde62, zich niet tevens refereer
de aan Helms opvatting63 . De reden daarvan is hoogstwaarschijnlijk dat het 
BGH uit het in laatstgewezen arrest ingenomen standpunt, waaraan onverbre
kelijk de naam van Helm verbonden is, niet dezelfde conclusies wenst te trek
ken als Helm zelf. Het voordeel van Helms constructie is immers dat het claim
recht als een exclusief recht wordt gepresenteerd, hetgeen de rechtszekerheid 
in het vervoerrecht ten goede komt64 .  Hoewel het BGH zich voor zijn jongste 
beslissing tevens beriep op de beslissingen van OLG Hamm en OLG Saarbrüc
ken, die zich geheel in het voetspoor van Helm inclusief genoemde gevolgtrek
king bevonden, blijkt uit de slotoverweging van het arrest zonneklaar dat het 
BGH deze conclusie niet voor zijn rekening wenst te nemen65. Tevens gaf het 
BGH hiervan blijk door tot drie maal toe te vermelden dat de geadresseerde in 
de gevallen waarin hem het beschikkingsrecht toekomt, óók claimgerechtigd 

60. BGH 6.7 .1979, VersR 1979, p. 1 105 (p. 1 106) met verwijzing naar de hiervoor reeds behan
delde arresten d.d .  28.2 .1975 , VersR 1975, p. 610 en 16.2. 1979, VersR 1979, p. 641 .  Vgl. RabelsZ 
1981 ,  p. 436. 

61 .  VersR 1979, p. 1 106. Het BGH nam de door het OLG Saarbrücken (nt 56) aangevoerde argu
menten zonder uitzondering over. Het arrest vond navolging in OLG Wien 16.3. 1982, VersR 
1982, p. 1082. 

62. De uitleg van art. 13,  18,  20 en 27, zoals thans door het BGH gegeven werd reeds voorgestaan 
in het cassatiemiddel dat het BGH in 1974 geargumenteerd had weerlegd, waarbij het college zich 
tevens met zoveel woorden van Helm had gedistantieerd. 

63. Dat had voor de hand gelegen nu het in 1973 de leer van Helm als zinvol en in 1974 als onjuist 
aangeduid had. Helms Prachtrecht verscheen in april 1979, derhalve een aantal maanden voor de 
beslissing van het BGH. Niet alleen het resultaat waartoe het BGH in 1974 was gekomen maar 
met name ook de manier waarop (te weten gegrond op nationaal recht) was Helm een doorn in het 
oog. Zie daarvoor in het bijzonder Frachtrecht, Art. 1 CMR, Anm. 4 en 5 .  

64. Zie bijvoorbeeld Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 30; alsmede het hierboven in de  tekst 
geciteerde gedeelte uit het cassatiemiddel dat door het BGH in 1974 werd afgewezen. 

65. In bedoelde overweging verklaarde het BGH de angst van de vervoerder ongegrond dat hij , 
bij aanvaarding van het standpunt dat de geadresseerde óók bevoegd is, voor de tweede maal tot 
schadevergoeding zou kunnen worden aangesproken. In dat geval zal de vervoerder een dergelij
ke vordering kunnen afweren door te wijzen op zijn reeds voldane, uit de vervoerovereenkomst 
ontstane, schadevergoedingsplicht. 
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is66• Met andere woorden, het BGH wenst het exclusiviteitsaspeet van de be
schikkingsleer niet over te nemen. 

Tegen de achtergrond van de hier gememoreerde rechtspraak kan het BGH 
een zeker opportunisme niet worden ontzegd, aangezien enerzijds het be
schikkingsrecht als grondslag van het vorderingsrecht principieel werd aan
vaard, maar anderzijds niet de daaruit door de aanhangers van de beschik
kingsleer afgeleide rechtsgevolgen. 
Zoals uit het voorafgaande blijkt staat in de genoemde rechtspraak de vraag 
centraal of volgens de CMR kan worden gesteld dat het beschikkingsrecht als 
grondslag voor het claimrecht kan dienen. Met Helm zijn we van mening dat 
bij bevestigende beantwoording van deze vraag hieruit logisch voortvloeit dat 
het claimrecht exclusief is. Op deze wijze kan telkens aan de hand van een 
praktisch hanteerbaar criterium worden vastgesteld van welke zijde de ver
voerder een schadevergoedingsactie te verwachten heeft. Nu het BGH, zij het 
zonder daaraan het exclusieve karakter te verbinden, de door Helm aanbevo
len grondslag, na aanvankelijke afwijzing, openlijk heeft aanvaard, lijkt het 
wenselijk de deugdelijkheid van deze grondslag voor de CMR te toetsen. In de 
visie van Helm spelen voor de vraag wie claimgerechtigd is de artt . 12 en 13 een 
belangrijke rol. Zoals in § 2 werd geconstateerd spreekt art. 13 slechts over het 
moment waarop de geadresseerde als regel recht heeft op de vrachtbrief en op 
afgifte van de goederen. Op dat moment verliest de afzender zijn beschik
kingsrecht (art. 12 lid 2) hetgeen bepaalde rechtsgevolgen voor de vervoerder 
meebrengt67• Van het claimrecht wordt in deze bepalingen niet gerept68• An
ders dan in het internationale spoorwegrecht waarin via art. 16 lid 4 CIM in 
combinatie met art. 42 lid 3 CIM het "onomstotelijk"69 verband tussen be
schikkings- en claimrecht wordt gelegd, tengevolge waarvan aan dit laatste 
recht een exclusief karakter wordt verleend, ontbreekt een met art. 42 lid 3 
CIM corresponderende bepaling in de CMR. Het door de BGH in zijn arres
ten gesignaleerde verschil met de CIM-regeling kan in beginsel op tweeërlei 
wijze worden uitgelegd: niet-overname van art. 42 lid 3 CIM benadrukt het 
verschil met de CMR (BGH in 1973 en 1974) dan wel is overbodig vanwege de 
modelfunctie van de CIM (BGH in 1979) 70 • Historisch onderzoek leert dat de 
eerste conclusie juist is 71 .  Hieruit volgt dat artt . 12 en 13 CMR voor de uitoefe-

66. VersR 1979, p. 1 166, rechter kolom. Vgl . nog I. Koller, VersR 1982, p. 415 . 

67. Voor de toepassing van art. 13 lid 2 blijkt voor de vervoerder nogrnaais het belang van de 
vrachtbrief. Het OLG Hamm 12. 1 1 . 1973, NJW 1974, p.  1056 besliste dat vermelding van de te 
betalen bedragen een constitutief vereiste was; vgl. ook nadrukkelijk CA Reims 30. 1 1 . 198 1 ,  BT 
1982, p. 86. 

68. Vgl. onder andere Dorrestein, nrs 173, 174; anders wellicht Boudewijnse, p .  109. 

69. Boudewijnse, p .  370. 

70. Nadien onder meer bevestigd door BGH 6.5. 1981 ,  VersR 1981 ,  p .  929. 

71 .  Hoewel verschillende malen tijdens de CMR-onderhandelingen op het in de CIM gekozen 
systeem is gewezen, heeft men een dergelijk verband niet gelegd, vgl. E/ECE/TRANS/SCI/79, El 
ECE/TRANS/WP9113,  1 mei 1950, p. 9, p. 10. Uit de ontstaansgeschiedenis blijkt verder, behal
ve van de afwijzing van een Zwitsers voorstel art. 42 CIM over te nemen (TRANS/WP 9/28, 24 
januari 1955, p. 12) - Zwitserland bleek destijds overigens het enige land te zijn waar het beschik
kingsrecht als zodanig functioneerde volgens het Unidroit Rapport U.D.P .  1948, Preliminary 

--> 
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ning van het claimrecht geen direct uitsluitsel geven 72 . 
Daarbij komt nog dat degenen die zich op deze grondslag menen te kunnen 

stellen, worstelen met de betekenis van art. 13 1id 1 ,  tweede zin .  In 1974 voerde 
het BGH deze zin als argument tegen de leer van het beschikkingsrecht aan 
omdat daaruit niet zou volgen dat de afzender niet óók claimgerechtigd zou 
zijn 73 , terwijl in 1979 het college stelde dat dezelfde zin pleit vóór de koppeling 
met het beschikkingsrecht 74 . Evenzeer is het een teken aan de wand dat in de 
door Helm weergegeven schets75 , waarin hij exact de momenten weet aan te 
brengen teneinde vast te stellen wie gedurende welke periode gerechtigd is, 
geen ruimte wordt gelaten voor een art. 13 lid 1, tweede zin, CMR76. 

Een zwakke stee in het betoog van het BGH is voorts dat de aan het beschik
kingsrecht toegedachte centrale rol wordt onderbouwd met een beroep op de 
artt. 17, 18, 20 en 27 CMR, waarin telkens als Duitse vertaling van het Ver
dragsbegrip "l'ayant droit" respectievelijk "the claimant" het woord "Verfü
gungsberechtigte" wordt gebezigd77. Over de deugdelijkheid van dit argu
ment kunnen we kort zijn. Het is onbegrijpelijk dat zowel Helm als het BGH, 

Study, p .  39; zie ook Nickel-Lanz, nr 210 - ,  dat men tal van pogingen heeft aangewend een rege
ling voor deze netelige kwestie te treffen. Zo heeft men getracht met behulp van definities van de 
begrippen expéditeur, destinataire, détenteur (men wilde immers de mogelijkheid van een repre
sentatieve vrachtbrief mogelijk maken), béneficiaire et ayant-droit de zaak te klaren, TRANS/ 
WP 9/1 1 ,  8 januari 1952, p. 7; TRANS/WP 9/22, 21 december 1953 , p. 2, waarin tevens voorko
mend de term "the person entitled to dispose of the goods".  Vgl . nog Dorrestein, nrs 124 en 125 . 
Men heeft, zoals eerder gezegd, in een later stadium besloten over de gehele linie de definities te 
laten vervallen. Hoewel de Verdragsgeschiedenis op dit punt veel duisteïe plekken vertoont, is 
wel zoveel zeker dat men de in de CIM gevolgde methode niet wenselijk achtte; vgl. Dorrestein, nr 
174. Het verbaast dan ook nauwelijks wanneer de Noorse afgevaardigde op de CMR-revisieconfe
rentie op zijn vraag naar de inhoud van het begrip "l'ayant-droit" van de Rapporteur te horen 
moest krijgen dat men daar destijds geen eensluidend antwoord op heeft kunnen geven; W/ 
TRANS/SCI/438, Genève, 19 april 1972, nrs 42 en 43. Ondanks de hoogst gebrekkige regeling van 
de hier aan de orde gestelde problematiek (volgens Nickel-Lanz, nr 223 zelfs het grootste euvel 
van de CMR), mist men elk commentaar hierop in het overigens zo kritische FIATA-Report. 

72. Ook over de uitwerking van het beschikkingsrecht in art. 12 is kritiek, vgl. Nickel-Lanz, nr 
222: "peu satisfante' ' ;  Dorrestein, nr 166: "De regeling is noch goed doordacht noch "worka
ble"." 

73. BGH 10.4 . 1974, VersR 1974, p .  797. 

74. BGH 6.7 .1979, VersR 1979, p. 1 106. 

75. Frachtrecht, § 433 HGB, Anm. 3 1 .  

76. Een verklaring daarvoor blijft i n  Frachtrecht, Art. 17 CMR, Anm. 30  achterwege. Anders 
Heuer, p. 179, die er op wijst dat art. 13 lid 1, tweede zin, de geadresseerde eveneens bevoegd 
maakt. Deze constatering tast echter het zo zorgvuldig op basis van het beschikkingsrecht gefun
deerde model grotendeels aan, wanneer men, zoals Heuer, (overigens met beroep op Helm, Haf
tung, p. 47) art. 13, tweede lid, analoog van toepassing verklaart in geval van beschadiging vóór de 
aankomst der goederen. 
Dit model vertoont evenwel reeds een scheurtje voor het door Heuer zelf geconstateerde zeldza
me geval waarin afzender en geadresseerde naast elkaar bevoegd zijn. Zie ook nt 86. 

77. Zie art. 17 lid 2; art. 18 lid 2; art. 27 lid 1 .  In art. 20 wordt - zonder overigens aan het ruime 
begrip enige afbreuk te doen - in de Engelse tekst het woord "claimant" omschreven als "the 
person entitled to make a claim" (lid 1); "the person so entitled (lid 2)"; "the person entitled as 
aforesaid" (lid 3). Vgl. ook art. 12 lid 7 .  Hierover ook Nickel-Lanz, nr209. De Nederlandse verta
ling met de neutrale term "rechthebbende" is correct. 
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welke beiden met het oog op een maximale uniformiteit doorgaans de hoogste 
prioriteit verlenen aan autonome rechtsvinding, deze vertalingstout kennelijk 
over het hoofd gezien hebben. Men blijkt in dit opzicht meer oog te hebben 
gehad voor de Duitse memorie van toelichting op de CMR-goedkeuringswet 
dan voor de authentieke tekst 78 . Er is geen enkele reden te bedenken om de 
betekenis van deze termen te beperken tot "Verfügungsberechtigte"; inte
gendeel, de door het Verdrag gebezigde termen omvatten zowel de afzender 
als de geadresseerde 79 ; de keuze dient aan de hand van de omstandigheden te 
worden bepaald80• 81 . Deze argumenten tasten de stelling dat in de CMR het 
beschikkingsrecht als grondslag voor het claimrecht fungeert, fundamenteel 
aan. 

Rechtspraak en literatuur hier te lande en elders hebben de beschikkings
Ieer als oplossing binnen het vervoerrecht in het algemeen afgewezen en ne
men derhalve aan dat er in het vervoerrecht in beginsel ruimte is voor meerde
re claimgerechtigden82. 

Wij delen de hier genoemde argumenten tegen de toepassing van de be-

78. Denkschrift Bundestag, 3 .  Wahlperiode, Druksache 1 144, p .  33, in het bijzonder p. 38 ad art. 
13 lid 1, tweede zin: " . . .  Darüber hinaus kann der Empfänger . . .  im eigenen Namen die Rechte . . .  
insbesondere etwaïge Schadenersatz ansprüche, geitend machen" . Comrole van d e  juistheid der 
vertaling is door de Duitse regering eenvoudig gemaakt door bij de vertaling paginagewijs de 
"grondtekst" bij te voegen. Zowel het BGH alsmede Helm hebben in dit opzicht onvoldoende 
oog gehad voor het gevaar dat bij het maken van een vertaling verdragsinterpretatie op de loer 
ligt; vgl . Kropholler, pp. 93, 102, 258 en 291 .  

79. Tot eenzelfde conclusie in Duitsland komt I. Koller, VersR 1982, p. 415. 

80. Zie bijvoorbeeld art. 17 lid 2 "schuld van de rechthebbende"; Koller, a.w. , geeft hiervan het 
voorbeeld dat de geadresseerde beschikkingsbevoegd is ingevolge art. 12 lid 3,  terwijl de afzender 
een fout maakt bij de lading der goederen ;  vgl . ook art. 17 lid 4 c. Voorts wijst Koller er op dat art. 
3 1 lid 2 slechts dan zinvol is wanneer zowel afzender als geadresseerde in beginsel als partij kunnen 
optreden. 

81 .  Vgl. Korthals Altes/Wiarda, p. 69. Op 143,  144 munten schrijvers evenwel niet uit in helder
heid. Op p. 143 stellen zij dat de rechten van geadresseerde in art. 13 zijn neergelegd waarbij 
(mede) wordt verwezen naar nr 5 . 1 ,  alwaar (terecht) art. 13 niet wordt vermeld. Bovendien stellen 
schrijvers op p. 144 dat rechtshebbende als vertaling van het Franse "la personne qui a Ie droit de 
disposer de la marchandise" ,  zowel afzender als geadresseerde kan betekenen. Onduidelijk blijft 
waar beweerde vertaling voorkomt en wat de betekenis van de bewuste passage is. In artt. 12 en 13 
waar< lp,  gelet op het verband, blijkbaar gedoeld wordt, komt het woord rechthebbende niet voor. 
De geciteerde Franse zinsnede is in art. 12,13 en 14 steeds letterlijk vertaald. 

82. Nickel-Lanz, nr 209; Rodière, BT 1974, p.  326; Loewe, nr 147; Dorrestein, nr 174; Putzeys, 
nr 1057; I. Koller, VersR 1982. p. 414 e.v. Van de Nederlandse rechtspraak noemen we: 
Rb Middelburg 20.6 . 1963 , S&S 1964, 30; NJ 1963, 436; Rb 's-Hertogenbosch 1 1 . 12. 1964, S&S 
1967, 5; Rb Dordrecht 10.5 . 1967, S&S 1967, 70; Rb 's-Gravenhage 18 .2 .1969, S&S 1969, 58; Hof 
Leeuwarden 20.2 . 1 974, S&S 1976, 3 1 ;  NJ 1976, 16 ;  Rb Rotterdam 30. 1 1 . 1981 ,  S&S 1981 , 98. 
Als deze CMR-rechtspraak reeds vóór het inwerking treden van het Verdrag: Hof Amsterdam, 
28. 1 . 1959, NJ 1959, 590. 
Wél op de beschikkingsleer gebaseerd is Rb Roermond 16 . 1 1 . 1967, S&S 1969, 57. 
Van de buitenlandse rechtspraak die de beschikkingsleer afwijst wijzen we op: Rb Kh Brussel 
22.6. 1973, EVR 1974, p. 330. 
Rb Kh Antwerpen 7. 12 . 1973, EVR 1976, p. 295; Rb Kh Gent 14.5. 1975 vermeld door Ponet, 
p. 378; twijfelachtig Hof van Beroep Brusst>l 5 . 12. 1 968, EVR 1969, p .  958. 
In de lijn van de hierboven uiteengezette Duitse rechtspraak ligt de beslissing van Super Ct. Za
greb 2 1 . 1 1 . 1 973, Hague-Zagreb Essays, 2, p. 6 1 ;  OLG Wien 16.3. 1982, VersR 1982, p. 1082. 
Eveneens met een beroep op art. 13 CMR Hof van Verbreking 13.6 . 1980, EVR 1980, p.  851 .  
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schikkingsleer voor de CMR en voegen daar nog de volgende argumenten aan 
toe. Zoals in § 2 hiervoor reeds werd gesteld wordt in de literatuur op verschil
lende wijze de juridische betrokkenheid van de derde bij de vervoerovereen
komst geconstrueerd . Het Verdrag houdt zich met deze juridisch-dogmatische 
onderbouw (uiteraard) niet op, maar bepaalt slechts in de artt. 12 en 13 op 
welk moment de geadresseerde rechten aan de overeenkomst kan ontlenen. 
Omdat het recht op de afgifte van de goederen, dat in § 2 als de grondslag van 
het remplacerende claimrecht van de geadresseerde werd aangemerkt , ont
staat na aankomst van de goederen op de plaats van bestemming (art. 13 lid 1 ,  
eerste zin) is dit tevens het moment waarop de geadresseerde tot de vervoer
overeenkomst toetreedt . Dit is dan ook tegelijk het enige verband dat tussen 
art. 13 en het claimrecht bestaat . Derhalve is de stelling gerechtvaardigd dat 
het Verdrag zich over de vraag wie van de rechthebbenden het claimrecht je
gens de vervoerder kan uitoefen niet uitlaat83 dan wel dit op zeer gebrekkige 
wijze doet84• Mocht genoemd tijdstip wegens het verlies van de goederen niet 
aanbreken, dan wel wegens vertraging te laat aanbreken dan verkrijgt de ge
adresseerde dit recht eveneens (art. 13 lid 1 ,  tweede zin) 85. 

In navolging van Helm heeft Heuer uit dit laatste de conclusie getrokken dat 
in het geval van beschadiging de geadresseerde ook vóór aankomst van de goe
deren rechten toekomen86, hetgeen zich overigens moeilijk in de beschik
kingsleer laat inpassen87• Het is merkwaardig dat deze extensieve uitleg van 
art. 13 lid 1 ,  tweede zin ,  juist wordt voorgestaan door aanhangers van de be
schikkingsleer, die er daarbij kennelijk van uitgaan dat de geadresseerde vóór 
de aankomst van de goederen kan toetreden tot de overeenkomst . Volgens 
Nederlands recht kan dit moment inderdaad eerder plaatshebben88; tevens is 
het onbetwist dat ook bij verlies van goederen het claimrecht behalve aan de 
afzender mogelijk ook aan de geadresseerde toekomt89 .  Het aldus door de 
geadresseerde verkregen primaire recht op aflevering van de goederen wordt 

83. Dorrestein, nr 173. 

84. Nickei-Lanz, nr 223; I .  Koller, VersR 1982, p .  415.  

85 . Het bezwaar dat door Dorrestein, nr 172, is aangetekend (en overgenomen door Korthals 
Altes/Wiarda,  p. 144) tegen de verwijzing in art. 13 lid 1 ,  tweede zin naar art. 19 in plaats van naar 
art. 20 (hetgeen "volmaakt onbegrijpelijk" zou zijn),  achten we niet gegrond. In de eerste plaats is 
een verwijzing naar art. 20 overbodig, omdat art. 13, lid 1, tweede zin, spreekt over vaststelling 
van verlies, hetgeen mede het gefingeerde verlies van art. 20 omvat; vgl. Heuer, p. 179; Helm, 
Frachtrecht, Art. 13 CMR, Anm. 3 .  In de tweede plaats ontbreekt in de CIM een met art. 19 CMR 
corresponderende bepaling; de opbouw van art. 17 lid 1 CMR is eveneens anders dan art. 27 lid 1 
CIM. In de derde plaats wordt vertragingsschade op deze wijze op één lijn gesteld met een schade
vordering tengevolge van beschadiging en verlies, hetgeen afsplitsing van vorderingsrechten voor
komt. 

86. Heuer, p .  179. Zie ook nt 76. 

87. Rb Middelburg 26.6 . 1963, S&S 1964, 30; NJ 1963, 436; Helm, Frachtrecht, Art. 13 CMR, 
Anm. 3 acht in een dergelijk geval, waarin de goederen halverwege de rit sneuvelden en door de 
afzender werden "teruggeroepen" geen sprake van verlies. 

88. Wachter ,  p. 266; Van Oven, nr 254; Korthals Altes/Wiarda, p .  251 .  Anders Th. H. J. Dorre
stein, NJB 1973, p .  1 122. 

89. Vgl. Dorrestein, nr 176, met een beroep op Molengraaff. Zelf acht( te?) Dorrestein voor een 
-> 
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getransformeerd in een recht op vervangende schadevergoeding wanneer de 
vervoerder aan zijn primaire verplichting niet voldoet 90. Volgens in Nederland 
gangbare opvattingen doet het aldus door de geadresseerde verkregen recht 
geen afbreuk aan dat van de afzender91 . Hierin verschilt het hierboven uiteen
gezette systeem van een op de beschikkingsleer gefundeerde opvatting. Ook 
de CMR verzet zich geenszins tegen een systeem waarin zowel de afzender als 
geadresseerde in beginsel over het claimrecht kunnen beschikken92. De 
grondslag van het vorderingsrecht van geadresseerde blijkt derhalve noch 
naar Nederlands recht noch volgens de CMR te zijn gelegen in het recht over 
de goederen te beschikken maar in het door toetreding ontstane recht afgifte 
van de goederen te vorderen . Of de menigmaal geuite vrees, dat "Doppellegi
timation" in een dergelijk systeem een bedreiging voor de vervoerder vormt, 
gegrond is, valt in de volgende paragraaf te bezien. Erkenning van de hier be
schreven situatie dat in beginsel zowel afzender als geadresseerde een claim
recht toekomt, dwingt er in de volgende paragraaf toe nader in te gaan op de 
vraag wat de gevolgen zijn voor de uitoefening van dat recht. Weliswaar be
schikt de geadresseerde na toetreding tot de vervoerovereenkomst, naast de 
afzender, in beginsel over een eigen recht , het mag ons de ogen niet sluiten 
voor het feit dat beiden dit recht ontlenen aan één en dezelfde overeenkomst . 

Dat met name in het geval van verlies van goederen in de praktijk problemen 
kunnen rijzen met betrekking tot de vraag inzake de toetreding door de ge
adresseerde kan blijken uit de procedure welke eindigde met een uitspraak 
van de Belgische rechter in hoogste instantie. Het Brusselse Hof had een ge
adresseerde ontvankelijk verklaard in diens vordering wegens gedeeltelijk 
verlies van de goederen. De vervoerder verweerde zich door te stellen dat de 
geadresseerde niet tot de vervoerovereenkomst was toegetreden en derhalve 
geen actie uit de vervoerovereenkomst kon hebben93. (Een andere grief, te 
weten dat de geadresseerde in het geheel geen schade tengevolge het vervoer 
had geleden, komt in de volgende paragraaf ter sprake) .  Het Hof van Verbre
king verwierp het cassatiemiddel in de navolgende overweging: 

"Overwegende dat art. 13, eerste lid van het CMR-Verdrag aan de geadresseerde het recht toe-

aan de geadresseerde toekomend claimrecht ter zake van verlies een wettelijke bepaling à Ia art. 
13 lid 1 ,  tweede zin CMR noodzakelijk,  NJB 1973, p. 1123 . 

90. Wachter, p. 265. 

9 1 .  In deze situatie brengen art. 47 lid 3 jo. art. 48 WOW verandering. Vgl. ook wetsontwerp 
15966, Nota van Verbetering, nr 8. De WOW behelst in feite het systeem zoals door Helm wordt 
bepleit, waarin één partij exclusief claimgerechtigd is. De wetgever heeft het claimrecht gekop
peld aan het bestaan van een transportbrief en daarmee dit recht een formalistisch karakter gege
ven, hetgeen eerder past bij het spoorweg- dan bij het wegvervoer. De regeling doet qua formali
teit niet onder voor een beslissing van Cass. 19.4.1982, BT 1982, p. 308, waarin werd bepaald dat 
een geadresseerde die niet op de CIM-vrachtbrief vermeld is niet bevoegd is een vordering in te 
stellen. Vgl. ook Claringbould. p. 25 , sub 3.  Een verklaring voor deze noviteit in het wegvervoer
recht geeft de MvT niet. Uit de toelichting op het Voorontwerp blijkt de regel uit het binnenvaart
en zeerecht afkomstig te zijn. Opvallend is dat, in afwijking van art. 48 WOW, art. 1 lid 2 AVC 
(1983) het claimrecht tevens bij de afzender wil behouden; vgl. Claringbould p. 23-25 . 

92. Zie nog. art. 31 lid 2 CMR. 

93 . Hof van Beroep Brussel 16. 1 1 . 1977. EVR 1980, p. 319. 

302 



kent, wanneer verlies van de goederen is vastgesteld of de goederen aan het einde van de termijn, 
bedoeld in art. 19, niet zijn aangekomen, in eigen naam tegenover de vervoerder gebruik te maken 
van de rechten die uit de vervoerovereenkomst voortspruiten, hoewel hij zich niet door overname 
van de vrachtbrief en van de goederen bij het contract heeft kunnen voegen"94 

Deze uitspraak, die het claimrecht van de geadresseerde uitdrukkelijk op de 
tekst van het Verdrag baseert , leidt tot hetzelfde resultaat dat men bereikt 
wanneer men de toetreding van de geadresseerde afleidt uit het feit dat hij de 
vordering wegens het niet afleveren van de goederen conform de vrachtbrief 
tegen de vervoerder op eigen naam instelt95. 

§ 4. De uitoefening van het claimrecht. 

In de vorige paragraaf werd geconcludeerd dat de CMR zich niet verzet tegen 
de opvatting dat na toetreding tot de vervoerovereenkomst door de geadres
seerde het claimrecht in beginsel zowel aan de afzender als aan de geadresseer
de toekomt. Hierbij rijzen een aantal vragen van formeel-processuele en ma
teriële aard. 

Voor wat betreft het processuele aspect kan worden gesteld dat de rechtspo
sitie van de vervoerder weinig florissant lijkt wanneer hij van verschillende 
zijden kan worden , ,aangevallen"96. Zijn er voldoende waarborgen dat hij ter
zake van dezelfde schade niet twee maal zal moeten betalen?97 •  Een systeem 
waarin het claimrecht op het beschikkingsrecht wordt gebaseerd, leidt tot het 
logische gevolg dat voor het zojuist gesignaleerde probleem van de zogeheten 
Doppellegitimation geen plaats is98 . Zowel in de literatuur als in de recht
spraak is er op gewezen dat het processuele risico dat een systeem van , ,Dop
pellegitimation" meebrengt niet moet worden overtrokken99. Wanneer men 
er van uit gaat dat de vervoerder , door afzender of geadresseerde aangespro
ken, in beide gevallen bevrijdend betaalt valt er inderdaad geen gevaar te 
duchten. Ook door middel van procesrechtelijke regels kan men trachten dit 
gevaar te bezweren 100. 

94. Hof van Verbreking 13.6 . 1980, EVR 1980, p. 85 1 .  

95 . Vgl. Dorhout Mees, n r  8 . 1 1 .  

96. Vgl. I .  Koller, VersR 1982, p. 414. 

97. Er is wel beweerd dat dit zo'n vaart niet zal lopen (Wachter, p .  270; Dorrestein, nr 174; Kort
hals Altes/Wiarda, p. 66; I. Koller, VersR 1982, p. 416). Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat dit 
gevaar niet geheel ondenkbeeldig is, vgl. Rb Amsterdam 18.3 . 198 1 ,  S&S 1981 , 84. 

98. Zie § 3 hiervoor; vgl. Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, Anm. 36. Tevens werd geconstateerd 
dat het BGH, hoewel voor het beschikkingsrecht kiezend, niet uitsluit dat óók de afzender gerech
tigd blijft in eigen naam schadevergoeding van de vervoerder te vorderen. 

99. Vgl. nt 97. Nadrukkelijk ook BGH 6.7. 1979, VersR 79, p .  1 106: "Für die von der Bek!. erho
benen Bedenken , sie werde möglicherweise vom Absender ein zweiles Mal in Anspruch genom
men, besteht kein Anlass. Hat der Empfänger berechtigerweise Schadenersatzansprüche wegen 
Beschädigung des Gutes geitend gemacht, dann kann der Frachtführer, wird er vom Vertragspart
ner - Absender - nochmals in Anspruch genommen, diesem entgegenhalten, dass er seine Ver
pflichtung zum Schadenersatz aus dem Beförderungsvertrag einem Berechtigten gegenüber er
fülht habe und damit frei sei . "  Vgl. ook Claringbould , p. 25 in fine. 
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Het risico dat de vervoerder niet bevrijdend betaald blijkt te hebben blijft 
evenwel in volle omvang aanwezig, wanneer men de eis stelt dat degene, die de 
vordering tot schadevergoeding instelt, schade in eigen vermogen moet heb
ben geleden 101 . 

Vandaar dat zowel voor- als tegenstanders van de beschikkingsleef daaren
tegen kampen met een andere vraag die van materieelrechtelijke aard is: is 
degene die formeel gelegitimeerd is ter uitoefening van zijn claimrecht ver
plicht aan te tonen dat hij de schade in eigen vermogen heeft geleden? Dient 
hij , anders gezegd, eveneens materieel gelegitimeerd te zijn? Dienen recht en 
belang parallel te lopen? 

Deze eis wordt wel gesteld ten aanzien van de afzender in het bijzonder102. 
Zodra men deze eis stelt is men immers genoodzaakt het bestaan van een der
gelijk belang uit de onderliggende overeenkomst 103 , derhalve buiten de ver
voerovereenkomst , te destilleren. 

Dit standpunt lijkt ons niet onder alle omstandigheden zonder bedenkin
gen. Het is immers slechts één stap verder het belangvereiste als een algemene 
voorwaarde voor de uitoefening van het claimrecht te stellen. Uitoefening van 
uit de vervoerovereenkomst voortspruitende rechten dient niet van buiten die 
overeenkomst gelegen factoren afhankelijk te zijn. Op deze wijze wordt im
mers de uitoefening van een uit de vervoerovereenkomst voortvloeiend recht 
van de onderliggende rechtsverhouding tussen afzender en geadresseerde, 
waaraan de vervoerder part noch deel heeft, afhankelijk gemaakt. Op de on
wenselijkheid van de eis van een op dergelijke wijze gefundeerd (materieel) 
belang is in de literatuur verschillende malen gewezen 104. Uit de rechtspraak 
die zich in eerste instantie door dit belang-criterium heeft laten leiden kan 
eveneens blijken dat dit criterium minder geschikt is 105. Wellicht nam men in 
ons land de toevlucht tot dit belang- of risico-criterium omdat men het leerstuk 

100. Een daartoe geschikt instituut is dat van het Duitse Streitverkündigung ingevolge § 72 ZPO; 
hierdoor betrekken de belanghebbenden elkaar in het geding. Vgl. Loewe, nr 147 in fine; Putzeys, 
nr 1060; I. Koller, VersR 1982, p. 416. 

101. Anders I .  Koller, VersR 1982, p. 416. 

102. Wachter ,  p .  267/268, p .  270/271 (zo niet voor de geadresseerde, p .  265 ,266); Korthals Alt es/ 
Wiarda, p. 66. Deze schrijvers kennen de afzender - naast de geadresseerde - slechts het claim
recht toe indien hij op grond van de onderliggende overeenkomst een eigen belang heeft. Anders 
wellicht Dorrestein, nr 175 , die de afzender juist voorrang boven de geadresseerde verleent. 

103. Zie voor een omschrijving van dit begrip zoals gebezigd in dit hoofdstuk, nt 9. 

104. We beperken ons tot het noemen van Helm, Frachtrecht,  § 429 HGB, Anm. 36: "Die u. U .  
schwierige Frage , wer im En  dergebnis die Ersatzleistung ze e r  halten hat, ist ohne Beteiligung des 
Beförderers unter den in Frage kommenden Personen zu klären."  

105. Al dan niet aan de hand van risico-bedingen in de onderliggende (koop) overeenkomsten 
trachtte men het belang vast te stellen 18.2. 1969, S&S 1969, 58; Rb Roermond 16. 1 1 . 1967, S&S 
1969, 57; Hof Leeuwarden 20.2. 1974, S&S 1976, 3 1 ;  NJ 1976, 16; Rb Amsterdam 24. 1 1 . 1976, S&S 
1977, 90. Vgl. J . C. Schultsz in zijn noot onder HR 7. 12. 1973 , NJ 1974, 307 sub 4. Het belang
vereiste werd afgewezen door Rb Amsterdam 15. 12. 1971 ,  S&S 1972, 92; Rb Rotterdam 
30. 1 . 1981 , S&S 1981 . 98. In een niet-CMR zaak eveneens afgewezen door Rb Utrecht 8 .5 . 1974, 
S&S 1977, 93 . Zie ook nadrukkelijk Putzeys, nr 1057: , .L'exercise du droit d'action né du contrat 
de transport est étranger, en principe, aux droits nés du contrat de vente, ( . . .  ). Ainsi, Ie vendeur
expéditeur ne perd pas son droit d'agir contre Ie transporteur parce que les marchandises voyagent 

--> 
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van de Drittschadensliquidation (welke term men reserveert voor de moge
lijkheid dat formeel gelegitimeerden gerechtigd zijn schade te vorderen die 
een ander geleden heeft 106) veelal beperkt tot de gevallen waarin middellijke 
vertegenwoordigers een rol spelen 107 . Niet in te zien valt waarom de toepas
sing van dit leerstuk niet eveneens van toepassing zou kunnen zijn buiten de 
gevallen waarin een commissieverhouding in het geding is; men kan zelfs stel
len dat de strekking van genoemd leerstuk juist de abstractie van de onderlig
gende rechtsverhouding beoogt. Aanvaarding van de toepassing ervan voor 
het vraagstuk dat ons hier bezighoudt brengt mee dat de vervoerder zonder 
risico aan degene, die gerechtigd is de vordering tegen hem in te stellen, kan 
betalen. Hij behoeft zich niet te verdiepen in de hem niet regarderende rechts
verhouding tussen afzender en geadresseerde; evenmin kan hij ( ongerecht
vaardigd) profiteren van het eventueel ontbreken van een belang bij de claim
gerechtigde 108. 

Aanvaarding van deze mogelijkheid dat degene die een vordering instelt 
zonder zelf schade in eigen vermogen te hebben geleden, sluit derhalve - op 
het hierna te noemen uitzonderingsgeval na - de behoefte aan het belang- of 
risico-criterium uit . Temeer wanneer blijkt dat de CMR-rechtspraak in ver
schillende landen zich op grote schaal van het hier genoemde leerstuk heeft 
bediend. Met name in Duitsland is zulks het geval 109. Ook in België heeft de 
hoogste rechter onomwonden gekozen voor een abstractie van de onderlig
gende overeenkomst. Een geadresseerde/koper, aan wie de verkoper zijn toe
zegging de tijdens het vervoer verloren goederen alsnog na te zenden niet was 
nagekomen, richtte zich - wegens mede faillissement van de verkoper - te
gen de vervoerder terzake van schadevergoeding wegens gedeeltelijk verlies 
van goederen. Het Hof wees de vordering toe. De vervoerder wees er in cassa
tie op dat toewijzing van de vordering aan de geadresseerde niet behoorde 
plaats te hebben omdat anders de vervoerder uiteindelijk voor de gevolgen 
van de wanprestatie van de verkoper aansprakelijk zou worden gesteld. Te
recht verwierp het Hof van Verbreking deze grief, met onder meer de overwe
ging dat de geadresseerde voor de uitoefening van zijn claimrecht niet gehou
den is aan te tonen dat de goederen voor zijn risico reisden ; de wanprestatie 
van de verkoper neemt het belang van de geadresseerde bij een juiste uitvoe-

aux risques de l'acheteur, mais l'acheteur pourra agir aussi" .  
Voorts CA Poitiers 7.2. 1983, BT 1983, p .  455;  Cass. 24.5 . 1982, DMF 1983, p. 143. 
Vgl. nog art. 48 WOW, waarover Claringbould, p. 23. 

106. Vgl. Helm, Frachtrecht, § 429 HGB , Anm. 36; BGH 10.4. 1974, VersR 1974, p.  796: "Scha
densliquidation im Drittinteresse" . 

107. Een dergelijke beperking valt af te leiden uit de benadering door Dorrestein, nr 87; vgl. 
evenzo W. C.  L. van der Grinten, AA 1977, p.  592 naar aanleiding van het hierna te noemen 
arrest HR 1 1 .3. 1977. 

108. Helm, Frachtrecht, § 429 HGB , Anm. 36; I .  KolleL VersR 1982, p. 416. 

109. Vgl. BGH 1 . 10. 1975, VersR 1976, p. 168. De kritiek van Helm, Frachtrecht, § 429 HGB, 
Anm. 36 betreft niet de toepassing van het leerstuk der Drittschadensliquidation , welke hij juist 
toejuicht, maar het feit dat het BGH zich niet tegen de Doppellegitimation uitsprak. Als het BGH 
eveneens OLG München 27.3 . 1981 ,  VersR 1982, p. 264. Zie ook nog het in nt 99 gedeeltelijk 
geciteerde arrest van BGH 6.7. 1979, VersR 1979, p. 1 106. Kritisch ten opzichte van dit criterium, 
I. Koller, VersR 1982, p. 416. 
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ring van de vervoerovereenkomst niet weg1 10. 
Gelet op de bevredigende resultaten die in de rechtspraak, in vergelijking 

met die welke door middel van het belang-criterium werden bereikt 1 1 1 ,  door 
de toepassing van het leerstuk der Drittschadensliquidation werden verkregen 
menen we dat deze methode gerechtvaardigd is 1 12• De vervoerder mag aan de 
formeel gelegitimeerde derhalve niet het ontbreken van een niet aan de ver
voerovereenkomst ontleend belang tegenwerpen. In ruil daarvoor geldt: be
taald is betaald 1 13. 

Hoewel kan worden gesteld dat de uitoefening van het vorderingsrecht in be
ginsel niet van externe factoren afhankelijk dient te worden gemaakt zijn er 
evenwel situaties denkbaar waarin men, voor de vraag gesteld wie het claim
recht kan uitoefenen, wordt genoodzaakt bij de onderliggende rechtsverhou
ding te rade te gaan. Dit is het geval wanneer de partijen tegelijkertijd op 
grond van hun onderlinge rechtsverhouding menen hun claimrecht te kunnen 
realiseren en derhalve de vervoerder van weerszijden "aanvallen" . Men ge
raakt dan in een moeilijk parket, waarvoor wij de in nt 1 13 gegeven oplossing 
hebben aanbevolen. Zolang men van een dergelijke mogelijkheid verstoken 
blijft, is men aangewezen op het belang-criterium, zoals werd geleerd door het 
Hof van Beroep te Brussel, overwegende: 

"dat de vordering tot schadevergoeding in principe niet gebonden is aan de vraag naar de eigen
dom en het risico van de goederen; dat het alleen is wanneer de vervoerder door de verzender en 
de bestemmeling samen aansprakelijk gesteld wordt ( . . .  ); dat de eis slechts ontvankelijk is voor 
degene die aan de hand van de contractuele verhoudingen schade lijdt" 1 14• 

· 

Een bijzondere categorie waarin de uitoefening van het claimrecht van buiten 
de vervoerovereenkomst gelegen factoren afhankelijk werd gemaakt, betrof 
de - .voorzover wij konden nagaan - uitsluitend in Frankrijk opgeworpen, 
curieuze vraag of de rechthebbende zijn actie tegen de vervoerder kan instel
len hoewel hij reeds door een verzekeraar schadeloos werd gesteld. Aanvan-

1 10. Hof van Verbreking 13 .6 . 1980, EVR 1980, p.  85 1 .  Zie ook reeds Hof van Beroep Brussel 
30. 10 . 1975 , EVR 1976, p. 238, waarin werd gesteld dat de geadresseerde na aflevering der goede
ren van de vervoerder schadevergoeding kan vorderen, zonder dat hij daartoe hoefde aan te tonen 
dat hij zelf schade had geleden. Zie voor een andere opmerkelijke motivering uit dit arrest over de 
toetreding van de geadresseerde § 3, in fine. 

1 1 1 .  Vgl. nog het door Korthals Altes/Wiarda, p. 67 (boven) gegeven voorbeeld. 

1 12 .  Het pleidooi van I .  Koller, VersR 1982, p .  414 e.v. waarin hij de eis dat de formeel gelegiti
meerde eveneens persoonlijk schade moet hebben geleden doet steunen op praktische en proces
suele gronden achten wij niet overtuigend. 

1 13 .  Voor het geval de claimgerechtigde partijen van meet af aan onderling verdeeld zijn over de 
vraag wie in casu het claimrecht kan realiseren, ware te overwegen de vervoerder, die buiten die 
strijd zal dienen te blijven, het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is gesteld, op een afzonderlijke 
rekening dan wel in een daarvoor speciaal bestemd fonds te laten storten ; vgl. in een enigszins 
ander verband. L. A. Suermondt. Recht door zee (Schadee-bundel). p. 220. 

1 14.  Hofvan Beroep Brussel 16. 1 1 . 1977. EVR 1980, p. 3 19 .  Reeds eerderwas dit college tot deze 
stellingname gekomen in een arrest van 5 . 12 . 1968, EVR 1969. p. 958. De opvatting van Ponet, 
p. 380, dat dit arrest dubbelzinnig zou zijn achten we ongegrond. Voor een geval gewezen voor het 
in werking treden van de CMR. vgl. Hof Amsterdam 28. 1 . 1 959. NJ 1959, 590, waarover Dorre
stein. nr 175. 
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keiijk werd deze vraag - een enkele uitzondering daargelaten - bevestigend 
beantwoord. Vanaf 1975 is de hoogste rechter evenwel de tegenovergestelde 
gedachte toegedaan 1 15 •  Het kardinale verschil met de doorsneegevallen welke 
met behulp van het leerstuk der Drittschadensliquidation kunnen worden op
gelost is dat in de "Franse" gevallen na de schadeloosstelling door geen der 
betrokkenen nog schade werd geleden 1 16 . 

Thans rest de vraag of het tot dusver gestelde van kracht blijft wanneer de 
vervoerovereenkomst door bemiddeling van tussenpersonen tot stand is geko
men; daarover gaat de volgende paragraaf. 

§ 5 .  Tussenpersonen . 

In de praktijk van het vervoerrecht is het meer regel dan uitzondering dat tus
sen de verkoper van goederen en degene voor wie deze uiteindelijk zijn be
stemd meerdere overeenkomsten voorkomen, die samen met de vervoerover
eenkomst als het ware een keten vormen 1 17 . Ten aanzien van de in dit hoofd
stuk aan de orde gestelde materie laat zich de vraag stellen of met name de 
verzend- en ontvangst-expediteuren een zelfstandig vorderingsrecht hebben 
terzake van schade die ze niet zelf geleden hebben (1) .  Wordt deze vraag be
vestigend beantwoord dan rijst de vraag of daaruit volgt dat hun principalen, 
hoewel geen contractspartij , geen rechtsvordering tegen de vervoerder kun
nen instellen (2) . Nu de CMR zich over de hier aan de orde gestelde problema
tiek niet uitlaat, zullen we nagaan of in het recht van meerdere landen gemeen
schappelijke elementen te ontdekken zijn .  Voor deze vragen sluiten we aan bij 
de twee hiervoor behandelde deelaspecten, te weten het partij-begrip (§ 2) en 
het belang (§ 4) . Beginnen we met het laatste. 

1. (a) Nederland.  De rechtspraak heeft er te onzent jarenlang over gedaan de 
op eigen naam handelende tussenpersoon in het vervoerrecht een zelfstandig 
vorderingsrecht toe te kennen 118 . Met de erkenning van dit recht werd een 
periode afgesloten waarin zowel de tussenpersoon (omdat hij geen schade in 
eigen vermogen had geleden) als de principaal, zijnde de werkelijk belangheb
bende (omdat hij geen contractspartij bij de vervoerovereenkomst was) veel
al in de kou was blijven staan. De vervoerder voer hier wel bij . In de literatuur 
was reeds verschillende malen op het onbevredigende van de situatie gewe
zen 119. De eerste zwaluw in de rechtspraak werd dan ook met vreugde be-

1 15 .  Cass. 29.4. 1975 , BT 1975, p. 405 . Vgl. Lamy, nr 441 .  Voor wat betreft de CMR, vgl. CA 
Paris 30. 1 . 1981 , BT 1981 , p. 514. 

1 16. Wij onthouden ons van een oordeel vanuit verzekeringsrechtelijk oogpunt (waaronder het 
vraagstuk van subrogatie) over de mérites van de Franse rechtspraak( ontwikkeling) , temeer daar 
deze ten goede gekeerd is. 

117. Vgl. Dorrestein, NJB 1973, p. 1 124. De wetgever bezigt, in enigszins ander verband, de term 
"keten der exploitatie-overeenkomst"; vgl. art. 8.5.2.2. en art. 4 WOW. 

1 18. Zie voor dergelijke rechtspraak die deze vorderingen niet erkende, Wachter, p. 271 e.v. 

119. Zie daarvoor de in Contractenrecht (losbladig) VI, nr 1005 genoemde schrijvers, alsmede de 
door Adv.-Gen. ten Ka te in diens conclusie genoemde literatuurvoorafgaande aan het in noot 121 

-> 
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groet 120. De periode kan in 1977 definitief als afgesloten worden beschouwd 
met het arrest van de Hoge Raad waarin werd beslist 

, ,dat iemand die in eigen naam maar ten behoeve van een opdrachtgever met een ander een over
eenkomst sluit, in beginsel ook in eigen naam ten behoeve van die opdrachtgever de uit die over
eenkomst voortvloeiende rechten geldend kan maken; dat dit met name ook geldt voor een vorde
ring als in het onderhavige geval is ingesteld, strekkende tot vergoeding van de schade die als 
gevolg van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie aan de zijde van de partij jegens 
wie de wanprestatie is gepleegd, is geleden; dathet daarbij in beginsel - daargelaten de invloed 
van art. 1283 BW - geen verschil maakt of deze partij de schade in eigen vermogen lijdt dan wel de 
vordering uitsluitend of mede instelt ten behoeve van haar opdrachtgever ten einde vergoeding 
van de door deze geleden schade te verkrijgen" 121.  

(b) Overige landen. Reeds geruime tijd voor dit belangwekkend arrest was 
het Hof van Beroep te Brussel in een CMR-zaak tot eenzelfde resultaat geko
men ; hoewel een op eigen naam handelende expediteur geen schade in eigen 
vermogen had geleden werd zijn tegen de vervoerder ingestelde schadever
goedingsactie gegrond verklaard 122• Ook in Frankrijk en Duitsland komt men 
tot hetzelfde resultaat 123. We constateren dat tussenpersonen die op eigen 
naam handelen tevens in eigen naam rechtsvorderingen tegen de vervoerder 
kunnen instellen. Het belang-vereiste is daarbij geen verhindering. 

2. Het tweede aspect van deze materie betreft het partij-begrip . Houdt het 
sub . 1 geconstateerde nu in dat degene wiens belang bij de uitvoering van de 
vervoerovereenkomst gelaedeerd is, maar zelf geen partij bij deze overeen-

te noemen arrest. Vgl. Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging), p. 72 e .v. 

120. Hof 's-Gravenhage 26. 1 . 1967, NJ 68, 7, waarover 1 .  L. P. Cahen, Op grenzen van komend 
recht (Beekhuis-bundel), Zwolle/Deventer 1969, p. 7 1 ;  Dorhout Mees, nr 8 .50;  Korthals Altes/ 
Wiarda, p. 67. In dit arrest werd in het midden gelaten of de expediteur al dan niet schade in eigen 
vermogen had geleden. 

121 .  HR 1 1 .3. 1977, NJ 1977, 521 nt GJS; AA 1977, p .  589. Voor de CMR: Rb Rotterdam 
1 . 10. 1976, S&S 1977, 23 ; Rb Amsterdam 18.3. 1981 , S&S 1981 , 84. In de literatuurwaren verschil
lende wegen aangewezen waarlangs dit bevredigende resultaat kon worden bereikt. Vgl. nt 1 19. 
Het is hier niet de plaats een oordeel uit te spreken over de voorgedragen constructies. De stelling 
van Van der Grinten dat het arrest niet logisch past in het systeem van het Nederlands contracten
recht (AA 1977, p. 592; vgl. ook Asser-Van der Grinten (De vertegenwoordiging), I , p. 78) ach
ten we evenwel niet houdbaar. gelet op de wets- en rechtspraak-ontwikkeling inzake het partijbe
grip ten aanzien van art. 1376 BW, zoals met name door de HR in zijn arresten van 7.3. 1969, NJ 
1969, 249 en 12. 1 . 1979, NJ 1979, 362 uitgelegd. Zie bijvoorbeeld J. L. P. Cahen, WPNR (1979) 
5496-5498. Het lijdt geen twijfel dat het in de tekst (gedeeltelijk) geciteerde arrest met laatst ge
noemde arresten materiële samenhang vertoont; gezamenlijk sluiten deze arresten - gelet op de 
verknochtheid van de daarin voorkomende rechtsvragen - volledig in het door Cahen ontwikkel
de concept omtrent de contractueel-betrokkene; vgl. hoofdstuk 5, § 8. 

122. Hof van Beroep Brussel 5 . 12. 1968, EVR 1969. p. 958. Vgl. Frédericq, nr 1720; Putzeys, nr 
1065 e .v .  

123. Cass. 4 .5 . 1982, BT 1982, p. 332: een commissionnaire de transport heeft een rechtstreekse 
actie tegen de vervoerder indien hij of zijn cliënt reeds schadeloos heeft gesteld of hij bereid is 
zulks te doen aan zijn cliënt die bereid is te wachten op het resultaat van de door de commission
naire de transport tegen de vervoerder aangespannen procedure. Voor een geval dat een commis
sionnaire zonder dit resultaat af te wachten. zoals naderhand bleek, te veel aan zijn cliënt had 
betaald , vgl. Tr Comm Toulouse 6 .5 . 1982 . BT 1982, p. 359. Voor Duitsland, vgl . BGH, inde in de 
vorige paragraaf genoemde arresten ; Helm. Frachtrecht. § 429 HGB. Anm. 36. 
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komst is, geen actie toekomt? 

(a) Nederland. In ons land is zowel in de literatuur124 als rechtspraak de nei
ging waarneembaar het claimrecht eveneens aan de principaal van de op eigen 
naam handelende tussenpersoon toe te kennen, hetgeen leidt tot een verrui
ming van het juridisch partij-begrip. Daarbij rijst de vraag of dit resultaat , ge
let op de hiervoor vermelde rechtspraak , gerechtvaardigd is 125. 

Zoals hiervoor voor reeds is gebleken 126, valt in het Nederlands verbintenis
senrecht op een verruiming van het partij-begrip te wijzen. Wij menen dat ook 
uit het hierboven geciteerde gedeelte uit het arrest van de Hoge Raad inzake 
het vorderingsrecht van de tussenpersoon niet noodzakelijkerwijs voortvloeit 
dat de principaal geen actie tot schadevergoeding meer zou toekomen 127 . Ana
lyse van de rechtspraakontwikkeling welke uitmondde in het hier bedoelde 
arrest leert evenmin dat een rechtstreekse actie door de principaal moet wor
den uitgesloten; het onbevredigende van de vroegere rechtspraak was immers 
dat geen van beiden schadevergoeding kon vorderen 128. Bovendien lijkt het 
niet onredelijk dat de vervoerder rekening houdt met een door de principaal 
van de tussenpersoon tegen hem gerichte actie , aangezien hij op de hoogte is 
met de bestaande praktijk van tussenpersonen 129. 

Eenzelfde ontwikkeling heeft zich in de praktijk van het vervoerrecht vol
trokken, waarbij de Nederlandse wetgever zich heeft aangesloten 130. (Het op
merkelijke van de nieuwe wettelijke expeditie-regeling is overigens dat de 

124. Voor het Nederlands recht op grond van het kenbaarheidsvereiste bepleit door Wachter, 
p. 274; J. L. P. Cahen, RM Themis 1965, p. 473 e .v . ;  P. van Schilfgaarde, Toerekening van 
rechtshandelingen, Deventer 1969, p. 67 e.v. 

125 . Rb Rotterdam 30. 1 . 1981 , S&S 1981 , 98 ontzegde de vordering aan de expediteur, zijnde de 
contractuele wederpartij van de vervoerder (hetgeen niet in overeenstemming met het hierboven 
vermelde arrest van de Hoge Raad in 1977 was) en kende de vordering toe aan de principaal. 

126. Hoofdstuk 5, § 8, nt 126, nt 127; vgl. eveneens nt 121 hiervoor. 

127. Anders Asser-Van der Grinten, I (De vertegenwoordiging), p. 74, p. 77 alsmede AA 1977, 
p.  591 .  Aarzelend Korthals AltesiWiarda, p .  69. 

128. Dat neemt niet weg dat er in dit opzicht hoogst onbevredigende situaties kunnen blijven 
(voort)bestaan; vgl. Hof Leeuwarden 22.5 . 1974, S&S 1977, 41 ,  waar de verzekeraar van de feite
lijke aflader, tevens principaal, geen recht jegens de vervoerder kon uitoefenen, nu ter praeesse 
kwam vast te staan dat deze aflader geen contractuele band met de (onder)vervoerder had. Dit 
onbevredigende resultaat ware te verhelpen geweest hetzij via toepassing van het leerstuk der 
Drittschadensliquidation hetzij via een cessie van de vordering van de expediteur aan de princi
paal hetzij door het ten onrechte door het Hof niet toegepaste art. 34 CMR. 

129. Wachter, p. 275, p. 278. Anders H. C. F. Schoordijk, Toerekeningsmomenten van de mid
dellijke vertegenwoordiging, Zwolle 1964, p. 1 1112, waartegen P. van Schilfgaarde, a.w . ,  p. 72 en 
W. Snijders, RM Themis 1969, p. 24, sub B .  

130. Art. 8.2.3.3 lid 2 luidt: "De opdrachtgever verkrijgt jegens degeen ,  met wie de  expediteur 
heeft gehandeld, van het ogenblik af, waarop hij de expediteur duidelijk kenbaar maakt, dat hij 
hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen, wanneer hij
zelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Hij kan ter zake in rechte optreden, wan
neer hij overlegt een door de expediteur - of ingeval van diens faillissement door diens curator 
af te geven verklaring, dat tussen hem en de expediteur ten aanzien van de zaken een overeen
komst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten". 
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daar voorgestane regeling, inhoudend dat de expediteur het vorderingsrecht 
aan de opdrachtgever via een speciale verklaring bezorgt , geen onderscheid 
maakt tussen al dan niet op eigen naam handelende expediteuren 131 . )  In Ne
derlandse CMR-rechtspraak valt eveneens een tendens in deze richting te be
speuren 132. Voorts kan hetgeen we in de vorige paragraaf terzake van de 
rechtsverhouding tussen afzender en geadresseerde hebben verdedigd a for
tiori op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en expediteur worden toe
gepast: deze verhouding regardeert de vervoerder niet. 

(b) Overige landen. In Frankrijk wordt de achterman eveneens een recht
streeks actie toegekend 133 ; daaraan wordt wel de voorwaarde verbonden dat 
de vervoerder van diens bestaan op de hoogte moet zijn geweest 134. Dit impli
ceert overigens geenszins dat de tussenpersoon (in casu commissionnaire de 
transport) het vorderingsrecht zou ontberen 135 • Men neemt aan dat voor het 
Zwitserse , Italiaanse 136 en Belgische 137 recht hetzelfde geldt. Ook in Duits
land heeft de hoogste rechter ten aanzien van een rechtsvraag, die door de 
CMR werd beheerst, beslist dat degene die in werkelijkheid de schade tenge
volge van het vervoer had geleden in eigen naam het claimrecht kon uitoefe
nen, hoewel deze juridisch niet als geadresseerde kon worden aangemerkt 138 . 

De regeling is afkomstig uit een van 1965 daterend Unidroit-ontwerp, MvT, p. 34. Dit ontwerp 
bevat een compromis van angelsaksische en continentale opvattingen, vgl. W. Snijders, RM The
mis 1969, p. 23, 24. Vgl. nog art. 1 1 lid 5 Fenex-voorwaarden. Zie verder nog VV inzake wetsont
werp 17 477 (Invoeringswet Boek 8 titels 1 en 2 van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek), p. 3 alsme
de MvA, p. 5, waaruit blijkt dat de minister het mogelijk acht dat naast de afgifte van de expedi
teurs-verklaring of -cessie van de vordering, waardoor de principaal in staat wordt gesteld de actie 
in rechte geldend te maken, tevens de al dan niet op eigen naam handelende expediteur een actie 
tegen de vervoerder kan instellen. 

13 1 .  Th. H. J. Dorrestein, NJB 1973, p. 1 125 verbindt daaraan de conclusie dat het juister zou 
zijn van cessie te spreken. Vgl . W. Snijders, a.w. p .  20 alsmede T. W. Mertens, Scheepsraad, 
Zwolle 1973, p. 99 ("expediteurs-cessie") . 

132. Vgl. de eerder genoemde vonnissen Rb. Rotterdam 30. 1 . 198 1 ,  S&S 1981 , 98; Rb. Amster
dam 18 .3 . 1981 ,  S&S 1981 ,  83. 

133. Art. 101 CdC, luidt: "La lettre de voiture forme un cantrat entre l'expéditeur et Ie voiturier, 
ou entre l'expéditeur, Ie commissionnaire et Ie voiturier". Vgl. Lamy, nr 436. Zie ook voor wat 
betreft de CMR-rechtspraak, waaruit blijkt dat de principaal als "expéditeur reëel" een recht
streekse actie tegen de vervoerder heeft: CA Paris 13.4. 1970, BT 1970, p. 167; Tr Comm Paris 
17 . 1 1 . 1973, BT 1973, p. 514;  CA Bordeaux 3 1 .10. 1973, BT 1975, p. 526, en zeernadrukkelijk ook 
Cass. 27. 10. 1975, BT 1975, p. 526. Vgl. in dezelfde zin voor nationaal recht CA Reims 8.6 . 1982, 
BT 1983, p. 382. 

134. Rodière, Sirey, nr 571 A, nr 571 B. 

135. Vgl. CA Paris 10. 12. 1971 ,  BT 1972, p. 19; CA Lyon 5.2. 1982, BT 1982, p.  154, alsmede het 
in nt 123 genoemde arrest. 

136. Vgl. respectievelijk § 401 O.R. ; Art. 1705 CdC. 

137. Putzeys, nr 1065, nr 1067. 
Merkwaardig is het vonnis van de Rb Kh Turnhout 12 . 1 1 . 1981 . EVR 1983. p. 105 , waarin werd 
gesteld dat de expediteur op eigen naam (commissionnaire de transport) niet en een expediteur in 
naam van zijn principaal (commissionnaire-expéditeur) wél tegen de vervoerder in rechte kan 
optreden. Zie ook ter plaatse de kritiek van de redactie van EVR. 
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In Engeland bestaat altijd de mogelijkheid dat de opdrachtgever/eigenaar der 
goederen over het hoofd van de "forwarder" de vervoerder aanspreekt 139. 

Op grond van de hierboven gesignaleerde ontwikkeling in het recht van diver
se Verdragslanden achten we het zinvol voor de gevallen die door de CMR 
bestreken worden het claimrecht in beginsel eveneens toe te kennen aan de 
principaal wiens expediteur op eigen naam als afzender met de vervoerder de 
vervoerovereenkomst sluit of als geadresseerde optreedt . Deze conclusie 
houdt een uitbreiding van het juridisch partij-begrip in zoals dit in § 2 hiervoor 
werd vastgesteld. Deze uitbreiding in het belang van de principaal betekent 
geen concessie aan de in de vorige paragraaf bestreden belangenleer, maar is 
een gevolg van een allengs verruimd partij-begrip. De principaal is een con
tractueel betrokkene. 

Het hier verdedigde standpunt is in overeenstemming met de door ons voor
gestane reikwijdte van art. 28. Daar werd immers het standpunt ingenomen 
dat de vervoerder op grond van art. 28 bescherming geboden werd tegen aan
vallen van derden die, hoewel geen partij bij de vervoerovereenkomst, als be
langhebbenden bij het contract konden worden beschouwd140. Het "tegen 
zich laten gelden" vindt voor de vervoerder zijn evenknie, zo men wil zijn spie
gelbeeld, is de hier verdedigde opvatting dat deze zelfde belanghebbende, im
mers contractueel betrokkene, in eigen naam het claimrecht kan uitoefenen. 
De rechtspositie van de vervoerder wordt daardoor niet aangetast. 

138. Vgl. BGH 6.5. 1981 , VersR 1981 ,  p .  929; EVR 1982, p. 313. Anders: OLG Düsseldorf 
13 . 1 1 . 1980, VersR 1982, p. 89. Vgl. nt 34. 

139. Vgl. D. J. Hili, Contractual relationship between shipper, forwarder and carrier by road, 
(1975) 2 LMCLQ, p. 137. 
Evenals in Frankrijk het geval is met de commissionnaire de transport bezit de Engelse forwarder 
een geheel eigen karakter welke tot veel onzekerheden aanleiding kan geven. Deze figuur kan al 
naar gelang de omstandigheden van het geval als principaal of als agent functioneren. Vgl . nog 
D .  J .  Hili, Auxiliaires p. 53 e .v .  alsmede dezelfde, Some problems of the undisclosed principal, 
Joumal of business law 1967, p. 122 e.v.  

140. Hoofdstuk 5 ,  § 8. 

311  



312 



Hoofdstuk 7 

Procesrecht 

§ L Inleiding (art. 31) . 

, .On trouve dans la littérature et dans la 
jurisprudence des malentendus étonnants 

au sujet de la signification des règles 
de la CMR concernant la compétence" 1 

Teneinde de materiële rechtseenheid zoveel mogelijk te bevorderen en te 
waarborgen biedt het Verdrag in de artt. 31 en 33 een dwingend-rechtelijke 
regeling van procesrechtelijke aard. Deze regeling bevat diverse onderwer
pen: de internationale bevoegdheid van (scheids)gerechten (artt. 31 lid 1 en 
33) , aanbangigheid (art. 31 lid 2) , tenuitvoerlegging (art. 31 leden 3 en 4) en 
zekerheidstelling (art. 3 1 lid 5) . Met name de in art. 31 lid 1 geregelde jurisdic
tie-bepaling is van controversiële aard gebleken. De in art. 31 lid 1 sub a. en b .  
aangewezen gerechten behoeven, anders dan de in  art. 31  lid 1 ,  aanhef ge
noemde, niet tot de Verdragslanden te behoren. Ook is het mogelijk dat de in 
art. 31 lid 1 genoemde gerechten tot landen behoren die op geen enkele wijze 
bij de betreffende internationale vervoerovereenkomst zijn betrokken. 

De toepassing van art . 31 lid 1 heeft tot uiteenlopende opvattingen geleid, 
die hoofdzakelijk voortkomen uit een verschillende zienswijze omtrent het ka
rakter van de jurisdictie-bepaling. Enerzijds wordt de opvatting verdedigd dat 
art. 31 lid 1 primair als competentie-beperkend moet worden beschouwd in die 
zin dat een gerecht slechts dan bevoegd is wanneer het krachtens het recht van 
dat land relatieve bevoegdheid wordt verleend.  In deze opvatting beslist der
halve het nationale (proces )recht of de door het Verdrag genoemde gerechten 
bevoegd zijn .  Dit standpunt wordt met name in Nederland gefundeerd op de 
slotzin van art. 31 lid 1 ,  luidend: "zij kunnen voor geen andere gerechten wor
den gebracht"2• Het gevolg van deze benaderingswijze is dat de Verdragsdoel
stelling, telkens wanneer het recht van het land van de in art. 31 lid 1 sub a. en 
b. aangewezen gerechten niet of onvoldoende op de in art. 31 lid 1 genoemde 
gerechten is afgestemd, vruchteloos blijft. 

De andere, vrijwel algemeen aanvaarde, zienswijze is dat art. 31 lid 1 juist 
competentie-scheppend is en wel in die zin dat de door art. 31 lid 1 sub a. en b .  
aangeduide gerechten rechtsmacht bezitten, die overigens door de nationale 
regels nopens de relatieve en absolute bevoegdheid nader dient te worden ge
concretiseerd. De controverse komt goeddeels neer op de vraag wat rechtens 
is wanneer het nationale (proces)recht geen uitvoering verleent aan de uit 
hoofde van art. 31 lid 1 verleende internationale rechtsmacht. 

Het belang van deze rechtsvraag doet zich met name gevoelen wanneer bij
voorbeeld een afzender/exporteur tegen de vervoerder wenst te procederen 
voo·r het gerecht van het land op het grondgebied waarvan de plaats van inont-

1 .  Loewe, nr 236. 

2. Rechtbank en Hof Arnhem hebben in hun (nader in § 5 te noemen) beslissingen, in het voet
spoor van Dorrestein, de geciteerde zinsnede als uitgangspunt van hun overwegingen genomen. 
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vangstneming van de goederen is gelegen. Wanneer in een dergelijk geval het 
recht van de geadiëerde rechter geen competentieregels bevat die welke op 
art. 31 lid 1 sub a. en b. zijn afgestemd (hetgeen doorgaans het geval is)3 en 
evenmin het forum actoris4 kent, zoals bijvoorbeeld de Duitse Zivilprozess
ordnung, zou de afzender gedwongen kunnen zijn een andere, veelal buiten
landse rechter te adiëren. Dit is wellicht mede de oorzaak waarom de hier ge
signaleerde problematiek juist in Duitsland aan het licht is getreden en, mede 
door toedoen van de hoogste rechterlijke instantie, een ontwikkeling met een 
hoogst merkwaardig verloop te zien geeft . Behandeling van bovengenoemd 
vraagstuk treft men in § 5 aan. 

Daarvoor worden echter eerst een aantal andere, eveneens de bevoegdheid 
betreffende zaken aan de orde gesteld. Met het oog op een aantal rechterlijke 
uitspraken hier te lande alsmede in de literatuur geopperde mogelijkheden die 
een eventuele toepassing van bepalingen van het EEG-Verdrag betreffende 
de rechterlijke bevoegdheden en de tenuitvoerlegging van beslissingen in bur
gerlijke en handelszaken (verder te noemen EEX)5 in plaats van, althans ter 
aanvulling op de jurisdictie-bepaling van de CMR voorstaan, is het noodzake
lijk nader in te gaan op de aard van laatstgenoemde bepaling (§ 2) . Vervolgens 
dient in verband hiermee te worden bepaald welke rechtsvorderingen door de 
onderhavige bepaling worden bestreken ( § 3) . 

Naast de hiervoor in art. 31 lid 1 sub a. en b. genoemde gerechten kunnen 
partijen een geschil ook voor een door hen gekozen gerecht brengen (forum 
prorogatum,  art . 31 lid 1 ,  aanhef) of ter beslechting aan een scheidsgerecht 
(arbitrage) voorleggen (art. 33) . Anders dan ten aanzien van eerdergenoemde 
gerechten dienen de door partijen overeengekomen (scheids)gerechten tot de 
Verdragslanden te behoren respectievelijk dient uitdrukkelijk bepaald te zijn 
dat de CMR zal worden toegepast . In het bijzonder is ten aanzien van het ge
kozen gerecht, dat doorgaans door middel van jurisdictie-clausules wordt be
dongen, de vraag gerezen of een dergelijk beding exclusieve werking bezit dan 
wel slechts een optioneel karakter heeft .  Behoudt, met andere woorden, on
danks het door partijen overeengekomen gerecht, een betrokkene de vrijheid 
een via art. 31 lid 1 sub a. of b .  aangeduid gerecht te adiëren? (§ 4)6. 

In § 6 tenslotte wordt een enkel woord gewijd aan de resterende leden van 
art . 31 CMR, waarin nog een aantal andere aspecten van procesrechtelijke 
aard summier worden geregeld. 

3.  Het Zweedse en Deense recht vormen· hierop een uitzondering; vgl. nader § 5 .  

4 .  Vgl . art. 126 lid 3 Rv. 

5. Verdrag van 27 september 1968 gesloten te BrusseL Trb. 1969, 101 ; in werking getreden 1 
februari 1973. 

6. Ook aan het zeevervoerrecht is deze jurisdictie-problematiek niet voorbijgegaan. Zie daarover 
de reeds in het vorige hoofdstuk vermelde bijdrage van I. H. Wildeboer, "Recht door Zee", 
(Schadee-bundel), Deventer 1981 ,  p .  217." Het resultaat is dat jurisdictie-clausules in het alge
meen en sommige in het bijzonder de ladingbelanghebbende voor aanzienlijke onzekerheden 
kunnen stellen en derhalve moet opnieuw de conclusie luiden dat dit alles onbevredigend is" 
(p. 219). Vgl. ook de conclusie van de Adv.-Gen. Haak voorafgaande aan HR 16. 1 . 198 1 ,  S&S 
1981 , 35, met vermelding van (onder meer) art. 31 CMR. Voor een terminologische controverse 
rondom het begrip jurisdictie in het luchtrecht, vgl. Milier, p. 284 e .v .  Ook J .  Kropholler wijst op 
de verwarring welke door de term , ,Internationale Zuständigkeif' is veroorzaakt, Handbuch des 

-> 
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§ 2. Aard van de jurisdictie-bepaling (art . 31 lid 1 ) .  

Met het oog op bestaande bi- en multilaterale Verdragen terzake van rechts
macht en mede tegen de achtergrond en met name Nederlandse rechtspraak is 
het noodzakelijk nader in te gaan op de aard van de jurisdictie-bepaling. De 
bepaling is duidelijk in het belang van de ladingbelanghebbende nu hij kan 
procederen in het land waar zich het vermogen van de vervoerder bevindt of in 
het land van de plaats waar de goederen in ontvangst werden genomen dan wel 
in het land van de plaats van bestemming der goederen 7 .  De bepaling wil der
halve voorkomen dat de naar aanleiding van CMR-geschillen geadiëerde rech
terlijke colleges zich op grond van zuiver nationaal recht al dan niet bevoegd 
zouden verklaren van het geschil kennis te nemen8. Evenals ten aanzien van de 
reikwijdteregel van art. 1 CMR werd geconstateerd9, is de functie van art. 31  
het nationale recht waaronder het internationaal privaatrecht op dit punt uit te 
schakelen 10 .  Deze functie wordt - zij het overbodig - nog tot uitdrukking 
gebracht in de slotzin van art. 31 lid 1 :  "zij kunnen voor geen andere gerechten 
worden gebracht . "  De vraag of en zo ja,  in hoeverre, erkenning van de aard 
van de CMR-jurisdictie-bepaling heeft plaats gehad kan behalve aan de hand 
van de toepassing van nationaal recht worden getoetst aan de vraag naar de 
verhouding tussen genoemde bepaling en bepalingen van uniform proces
recht. Zo is met name na het in werking treden van het EEX de vraag gerezen 
naar de eventuele toepasselijkheid van het EEX naast de CMR. Hoewel art. 
57 EEX op het eerste gezicht duidelijk lijkt 1 1 ,  blijken de grenzen tussen EEX 
en art. 3 1  CMR onvoldoende vast te zijn .  Wordt enerzijds de opvatting voor
gestaan dat het EEX in geen enkel opzicht toepasselijk is op een door de CMR 
geregeerde overeenkomst 12, anderen zijn daarentegen van mening dat het 
EEX kan worden toegepast wanneer de CMR over een bepaalde vraag geen 

In ternationalen Zivilverfahrensrecht. Tübingen 1982, Band I, Kapittel III, Internationale Zustän
digkeit, (verder Hdb. IZVR I Kap. III) ,  Rz 6. 

7. Nickel-Lanz, nr 217. De van assurantiezijde (J . W. Wurfbain, Hague-Zagreb Essays 2, Al
phen aan den Rijn 1978, p. 145 ; L. A. Suermondt, "Recht door Zee" (Schadee-bundel) , p. 199) 
uitgesproken angst dat deze regeling, die aan de eiser een te ruime keuze zou bieden, tot forum
shopping aanleiding zou geven is ten dele gegrond gebleken sinds de jongste uitspraak van het 
BGH, waarover § 5 .  

8. Loewe, nr 235: "Les compétences énumérées au  paragrap he 1 ,  lettres a )  et b ) ,  s e  substituent à 
celles qui sont prévues, dans les législations nationales; i! est donc exclu qu'on puisse, au choix, se 
servir également de ces dernières". 

9 .  Hoofdstuk 2, § 2 .  

10.  Helm, Frachtrecht, Art. 31 CMR, Anm. 1 :  "Die Bestimmungen des Art. 31 gelten ( . . .  ) als 
selbständige Normen des internationalen Zivilprozessrechts. Sie enthalten ihre eigenen Rechtsan
wendungsregeln. Es bedarf daher nicht mehr der Vorschaltung der nationalen Re gein des interna
tionale Zivilprozessrecht ." Vgl. nog W. E. Haak (1982), WPNR 5606, p. 284. 

1 1 .  Art. 57 EEX luidt: Dit verdrag laat onverlet de verdragen, waarbij de verdragsluitende Staten 
partij zijn of zullen zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen. 

12. Bülow-Bockstiegel, Der Internationale Rechtsverkehr in Zivil-und Handelssachen, Mün
chen 1973, p. 606-349; Aarzelend Putzeys, nr 1086. 
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regeling inhoudt13 .  
Wat hiervan ook zij , ook in laatstgenoemde opvatting wordt slechts een zeer 

bescheiden aanvullende werking van het EEX bepleit, welke - daarover be
staat in de literatuur geen verschil van mening - niet op de rechterlijke be
voegdheid betrekking mag hebben 14. Dit laatste is op duidelijke wijze tot uit
drukking gebracht in de Franse jurisprudentie. Zo sprak het Hof van Lyon uit 
dat art. 5 EEX15 zelfs niet van toepassing is tussen CMR-landen die tegelijker
tijd bij de EEX zijn aangesloten 16. Ook het hoogste rechtscollege in Frankrijk 
sprak onomwonden uit dat art. 31 CMR aan het EEX, met name de artt. 5 en 6 
derogeert 17. 

Een voorbeeld van een ons inziens als onjuist voorgestelde aanvullende 
werking van het EEX treft men aan in een uitspraak van dezelfde Franse rech
ter. Aan deze ingewikkelde procedure lagen de volgende feiten ten grondslag. 
Een Iraanse vervoerder had zich jegens een Iraanse opdrachtgever verbonden 
goederen te vervoeren van Duitsland naar Iran. De Iraanse vervoerder riep 
daartoe de hulp in van een Franse commissionnaire de transport , die op zijn 
beurt het vervoer uitbesteedde bij een Duitse collega. Genoemde vervoer
ders , die volgens eigen zeggen slechts commissionnaires de transport waren, 
kwamen vrijwillige toepassing van de CMR overeen. Terzake van de tijdens 
het transport onstane schade zocht de jegens de opdrachtgever aansprakelijke 
Iraanse vervoerder verhaal op de Franse commissionaire de transport voor de 
door laatstgenoemde in een jurisdictie-clausule bedongen rechtbank te Parijs .  
Ten aanzien van de door de  Duitse in  vrijwaring opgeroepen vervoerder opge
worpen exceptie van onbevoegdheid oordeelde het Cour de Cassation dat de 
Franse rechter zowel op grond van nationaal procesrecht (in casu art. 333 van 
de nieuwe Code de procédure civile) alsmede op grond van art. 6 EEX be
voegd was 18. Dit laatste is onjuist, omdat art. 31 lid 1 ,  aanhefbetrekking heeft 
op àlle rechtsgedingen, waartoe een aan de CMR onderworpen vervoer aan-

13. Helm, Frachtrecht, Art. 31 CMR, Anm. 2;  J. Kropholler, Hdb. IZVR I Kap. 111, Rz 406; 
dezelfde, Europaïsches Zivilprocesrecht, Heidelberg 1982, Art. 57, Rz 4, acht het EEX uitslui
tend van toepassing op de door de CMR niet geregelde vraag naar de vorm van het jurisdictie
beding, zie art. 17 EEX. 

14. Naast art. 17 EEX zouden voor eventuele toepassing ook art. 24 en artt. 34 e .v. in aanmerking 
komen. Over artt. 34 e .v . ,  welke betrekking hebben op de tenuitvoerlegging, nader § 6. Over de 
moeilijkheden omtrent de afbakening tussen het EEX en andere verdragen naar aanleiding van 
art. 57 EEX, vgl. rapport-Schlosser, Publikatieblad EEG, C59, nr 238 e .v .  

15.  Art. 5 aanhef en lid 1 EEX (bijzondere bevoegdheid) luidt: "De verweerder, die zijn woon
plaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, kan in een andere verdragsluiten
de Staat voor de navolgende gerechten worden opgeroepen: 1 .  ten aanzien van verbintenissen uit 
overeenkomst: voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden 
uitgevoerd. "  

1 6 .  C A  Lyon 21 . 10. 1976, B T  1977, p .  1 10 bevestigend Tr Comm Lyon 1 .8. 1975, B T  1975, p .  407. 
Vgl. nog J. C. Schultsz, nt 2 onder Hof Arnhem 20. 1 . 1981 , NJ 1983, 186. 

17. Cass. 3 .6. 1981 , BT 1981 ,  p .  431 ;  Recueil Dalloz 1981 ,  p .  532. Vgl. voor België Rb Kh Ant
werpen d .d .  4. 1 . 1977, EVR 1977, p. 843 en 5.4. 1977, EVR 1978, p. 478. 

18 .  Cass. 21 .6 . 1982, BT 1982, p. 513.  Art. 6, aanhef en lid 1 EEX (bijzondere bevoegdheid) luidt: 
"De verweerder kan ook worden opgeroepen: 1 .  indien er meer dan één verweerder is: voor het 
gerecht van de woonplaats één hunner. "  
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leiding geeft 19. 
Een argument dat eveneens tegen aanvullende toepassing van het EEX op 

door de CMR geregelde overeenkomsten pleit is het onderscheid dat daardoor 
kan ontstaan tussen CMR-landen die wel en niet bij het EEX zijn aangesloten. 

Dat het EEX terzake de bevoegdheidsvraag naar aanleiding van een aan de 
CMR onderworpen overeenkomst niet van toepassing behoort te zijn ,  werd 
hier te lande in een aantal gevallen onvoldoende onderkend. In een tweetal 
procedures, die beide betrekking hadden op een vordering terzake van onbe
taalde vracht van een Nederlandse vervoerder tegen een buitenlandse lading
belanghebbende, werden bevoegdheidsbepalingen van het EEX toegepast . In 
het eerste geval werd door de Rotterdamse Rechtbank een door een Duitse 
opdrachtgever van een in Nederland woonachtige vervoerder opgeworpen ex
ceptie van onbevoegdheid erkend20. De Rechtbank overwoog daartoe dat de 
vraag inzake de plaats van betaling van de vracht niet door de CMR wordt 
geregeld; vervolgens kwam de Rechtbank via het aan het internationaal pri
vaatrecht ontleende rechtssfeercriterium tot de conclusie dat op de desbetref
fende rechtsvraag Duits recht moest worden toegepast dat als "Leistungsort" 
Hamburg aanwees, zodat de Duitse rechter op grond van artt. 2 ,3 en 5 EEX 
bevoegd werd verklaard21 . De door de Rechtbank gebezigde methode, voor 
zover via het internationaal privaatrecht leidend tot de toepassing van de artt. 
2-5 EEX, moet van de hand worden gewezen22. 

In een nagenoeg identiek geval achtte het Hof te 's-Hertogenbosch in een 
recente beslissing de Nederlandse rechter eveneens op grond van art. 5 lid 1 
EEX bevoegd23. Tot deze conclusie kwam het Hof omdat het op de vraag waar 
de betaling van de vrachtsom diende plaats te hebben - anders dan de Rotter
damse Rechtbank hiervoor - Nederlands recht toepasselijk verklaarde. An
ders dan de Rechtbank Breda, welke zich in een even summier als helder von
nis op grond van art. 31 lid 1 sub b alsmede - zoals uit de verdere gegevens valt 
op te maken - op grond van art. 126 lid 3 of art. 127 lid 1 Rv bevoegd had 
verklaard24, stelde het Hof dat eerst tegen de achtergrond van art. 5 lid 1 EEX 

19. Eveneens is het feit dat de Duitse vervoerder stelde dat art. 39 lid 2 CMR, dat de verhaalsvor
dering tussen vervoerders onderling regelt, niet rept van acties tot vrijwaring in dit opzicht irrele
vant. Over de op grond van art. 39 lid 2 CMR gebaseerde vorderingen verder Putzeys, nrs 1099, 
1 100. 

20. Rb Rotterdam 26. 1 1 . 1976, S&S 1977, 22; NJ 1978, 321 .  De Rechtbank zij toegegeven dat, nu 
de litigieuze rechtsvordering een niet door de CMR zelf geregelde materie betrof, de materiële 
eenheid van de CMR in dit geval niet rechtstreeks in het geding was. Zie verder § 3. 

21. Terecht wees J. C. Schultsz in zijn noot in de NJ onder het vonnis erop dat de vraag naar de 
plaats van de betaling van de vracht voor de bevoegdheid niet relevant is. In deze zin wellicht 
eveneens W. E. Haak, WPNR (1982) 5606, p. 284, die overigens om andere redenen de Neder
landse rechter niet bevoegd achtte . 

22. Wij kunnen niet beoordelen of de Rechtbank in concreto bevoegd was, omdat uit de gegevens 
niet valt op te maken waar de plaats van inontvangstneming en aflevering van de goederen waren 
gelegen. Zou één van beide in Nederland zijn gelegen dan was de Rechtbank bevoegd op grond 
van art. 31 lid 1 sub b CMR jo. art. 126 lid 3 Rv. 

23. Hof 's-Hertogenbosch 16.8 . 1983, S&S 1984, 69; NJ 1984, 714 nt J. C. Schultsz. 

24. Rb Breda 7 .9 .1982, S&S 1983, 60. 
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moet worden nagegaan welk gerecht in casu bevoegd was. Via het internatio
naal privaatrechtelijke criterium van de karakteristieke prestatie leidde zulks 
tot toepassing van het Nederlands recht ten aanzien van de vraag waar de beta
ling van de vracht diende plaats te hebben, waaruit volgde dat als zodanig de 
woonplaats van de eiser/vervoerder werd aangewezen. Derhalve leidde deze 
redenering met als uitgangspunt art . 5 lid 1 EEX tot de bevoegdheid van de 
Rechtbank te Breda. In de resterende, gecompliceerde overwegingen zette 
het college voorts uiteen waarom de jurisdictie-bepaling van art . 31 CMR, 
welke de Nederlandse rechter in combinatie met art. 126 1id 3 Rv zowel inter
nationaal als relatief bevoegd maakte, tot hetzelfde resultaat leidt als de door 
het Hof gebezigde "EEX-methode" .  

Uit deze wijze van rechtsvinding blijkt een duidelijke miskenning van de 
aard van de jurisdictie-bepaling van art. 31 CMR. Het gevaar van de door het 
Hof gevolgde werkwijze blijft, nu twee verschillende wegen tot hetzelfde re
sultaat leiden, verscholen, maar treedt duidelijk aan het licht wanneer het Hof 
(evenals de Rechtbank Rotterdam voornoemd) het recht van de afzender (in 
casu Italiaans recht) zou hebben aangewezen ter beslechting van het litigieuze 
geval, zodat de Nederlandse rechter - in de ogen van het Hof - onbevoegd 
zou zijn geweest. De vraag naar de bevoegdheid wordt zodoende afhankelijk 
gemaakt van een zelfs in één land niet bij voorbaat vaststaande ipr-verwij
zingsregel, hetgeen art. 31 CMR nu juist beoogt te voorkomen . 

§ 3 .  Reikwijdte van de jurisdictie-bepaling (lid 1 ,  aanhef) . 

In nauwe samenhang met het in de vorige paragraaf behandelde dient afzon
derlijke aandacht te worden geschonken aan de reikwijdte van art. 3 1 .  Evenals 
de verjaringsregeling (art. 32) , waarover nader hoofdstuk 8, heeft art. 31 be
trekking op alle rechtsgedingen waartoe het aan het Verdrag onderworpen 
vervoer aanleiding geeft. Meestal zullen deze rechtsgedingen betrekking heb
ben op de door het Verdrag geregelde aansprakelijkheid van de vervoerder. 
Hiervoor25 werd er reeds op gewezen dat niet alle schadevergoedingsacties je
gens de vervoerder door het Verdrag worden geregeld. Niettemin vallen der
gelijke vorderingen uitdrukkelijk binnen het bereik van art. 3126. Eveneens is 
dat het geval, zoals in de vorige paragraaf bleek, met door de vervoerder in te 
stellen vorderingen jegens zijn wederpartij terzake van verschuldigde vracht 
alsmede voor regresvorderingen27 op of vrijwaringsacties28 tegen opvolgende 
of ondervervoerders. 

Vallen naast de hierboven genoemde vorderingen uit overeenkomst ook 
buitencontractuele vorderingen onder art. 31? Wij zijn van mening dat deze 

25. Hoofdstuk 5, § 1 .  

26. Loewe, nr  249; Clarke, n r  48. 

27 . Voor regresvorderingen beperkt art. 39 1id 2 de bevoegdheid van de gerechten tot de categorie 
van art. 31 lid 1 sub a. Zie voor een dergelijke procedure Q.B.  6.5 . 1981 ,  (1981) 2 Lloyd's 
Rep. 106; C.A. 16.7 . 1981 ,  (1981) 2 Lloyd's Rep. 402 (Cummins v. Davis Freight);  OLG Düssel
dorf 23 . 10. 1980, VersR 1981 ,  p. 1081 .  

28 .  Vlg. hiervoor § 2,  nt 18 en 19 .  
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vraag ongetwijfeld bevestigend moet worden beantwoord29. Behalve de om
standigheid dat de redactie van art. 31 lid 1 ,  aanhef dit antwoord wettigt, kan 
daarnaast worden gewezen op een Verdragssystematisch argument. Men 
dient te onderscheiden welke vorderingen het hier betreft en door wie zij inge
steld worden. We betreden hier het terrein van de samenloop-problematiek, 
die hiervoor30 aan de orde is gesteld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
men de in de literatuur ten aanzien van art. 28 verdedigde standpunten bij art. 
31 opnieuw ontmoet31 . Het door ons hiervoor32 ingenomen standpunt brengt 
mee dat buitencontractuele vorderingen onder art. 31 vallen, tenzij ze worden 
ingesteld door personen die op geen enkele wijze vrijwillig in relatie met het 
CMR-vervoer staan. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan schade aan voer
tuigen, niet zijnde het CMR-voertuig, en hun lading tengevolge van een ver
keersongeval waarbij een CMR-vervoerder betrokken is33 . 

Tenslotte is in de literatuur verschil van mening gerezen over de vraag of 
vorderingen terzake van schade ontstaan tengevolge van het niet-uitvoeren 
van de vervoerovereenkomst onder art. 31 valt. Met Helm34 en Putzeys35 en 
anders dan Loewe36 zijn we van mening dat de redactie van genoemde bepa
ling een bevestigend antwoord rechtvaardigt . 

§ 4. Overeengekomen (scheids)gerechten (lid 1 ,  aanhef, art. 
33). 

Behalve de door middel van de aanknopingspunten genoemd in art. 31 lid 1 
sub a. en b. als bevoegd aangewezen gerechten, die in de volgende paragraaf 
de revue zullen passeren , staat het partijen vrij andere gerechten te adiëren. 
Hiertoe hebben zij de keuze tussen een gerecht van een der Verdragslanden 
(art. 31 lid 1 ,  aanhef) dan wel een scheidsgerecht (art. 33) . Naast een aantal 
verschillende37 consequenties van deze keuze hebben genoemd;.; gerechten ge-

29. Vlg. Loewe, nr 238; Clarke, nr 48 stelt terecht dat een tegenovergestelde opvatting "would 
create a significant gap in the curtain ofuniformity sought by the CMR". Ten onrechte stelt Clarke 
overigens dat Loewe dit standpunt niet zou delen. 

30. Hoofdstuk 5, § 8. 

3 1 .  Loewe, nr 239, erkent geen vorderingen die niet rechtstreeks uit de CMR-overeenkomst 
voortvloeien. Putzeys, nr 1088 bis erkent geen buitencontractuele vorderingen, omdat het Belgi
sche recht de samenloop van vorderingen niet erkent. Vlg. verder Helm, Frachtrecht, Art. 31 
CMR, Anm. 3; Clarke, nr 48. 

32. Als nt 30. 

33. Vlg. Loewe , nr 239; Claringbould, p. 203/205 . 

34. Helm, Frachtrecht, Art. 33 CMR, Anm. 3. 

35. Putzeys, nr 1088. 

36. Loewe, nr 239. 

37. Het is hier niet de plaats de juridische formele en materiële verschillen tussen gewone recht
spraak en arbitrage uiteen te zetten. Een voor de CMR in het oog lopend verschil betreft de reik
wijdte van genoemde bepalingen, vlg. Loewe , nr 270; Groth, p. 96. Verder zijn op een beslissing 

--> 
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meen, anders dan de in de volgende paragraaf te behandelen gerechten, dat de 
toepassing van de CMR bij voorbaat is verzekerd38. Illustratief hiervoor is de 
procedure wa�rin de Amsterdamse Rechtbank met een jurisdictie-clausule, 
die uitsluitend de rechter te Thessaloniki bevoegd verklaarde , geen rekening 
wenste te houden en daarbij buiten beschouwing liet de omstandigheid dat de 
Griekse rechter het Verdrag hoogstwaarschijnlijk niet zoutoepassen39. Door 
de vele toetredingen tot het Verdrag is het genoemd gevaar althans in Europa 
geweken. 

Inmiddels heeft een andere, delicate kwestie met betrekking tot het gekozen 
forum van art . 31 lid 1 ,  en in mindere mate ten aanzien van art . 33 de aandacht 
getrokken. Het betreft hier de vraag, die zich ook in andere takken van het 
vervoerrecht voordoet, of de aldus overeengekomen gerechten in plaats van of 
naast de overigens bevoegde gerechten treden. Heeft een beding waarin een 
keuze voor een bepaald gerecht van een Verdragsland tot uitdrukking wordt 
gebracht een exclusief of optioneel karakter? In de literatuur stelt de meerder
heid van de schrijvers zich ten aanzien van de in art. 31 lid 1, aanhef CMR 
genoemde gerechten op het laatstgenoemde standpunt40, dat men eveneens in 
de rechtspraak aantreft41 . Voor deze opvatting pleit dat de tekst van art. 3 1 lid 
1 daartoe ruimte laat42. Daarbij komt nog dat één van de doelstellingen van 
art. 31 is de bescherming van de positie van de ladingbelanghebbende tegen
over de vervoerder43. Voor een exclusief karakter van het jurisdictie-beding 

van arbiters de leden 2-5 van art. 31 uiteraard niet van toepassing. Voor de vraag van exclusiviteit 
dan wel optionaliteit bij jurisdictie of arbitrage, zie nader de tekst van deze paragraaf. 

38. Art. 41 CMR bevatte in een eerdere versie onder meer het verbod het Verdragsrecht door 
middel van jurisdictie-clausules, welke gerechten van niet-Verdragslanden zouden toekennen, te 
omzeilen. Lid 2 luidde: "In particular, . . .  , any clause conferring competence in courts of non
Contracting States ( . . .  ) shall be nul! and void, it being understood that a clause conferring compe
tence on an arbitration board shall be admissible if it requires the board in question to apply the 
present Convention".  TRANS/W 9/22, 21 december 1953 , Appendix p. 22. De arbitrage-regeling 
is tenslotte afzonderlijk in art. 33 geplaatst . 

39. Rb Amsterdam 14.9 . 1977, S&S 1979, 89. Eerder had Rb Rotterdam 27.4. 1971 ,  S&S 197 1 ,  73 ; 
NJ 1972, 482 in een voortreffelijk gemotiveerd vonnis de toepassing van Grieks recht verijdeld. 
Vgl. nog CA Paris 22 .6. 1977, BT 1977, p. 468. 

40. Loewe, nr 240; Helm, Frachtrecht , Art. 31 CMR, Anm. 4;  Putzeys, nr 1090, op historische 
gronden; D. Glass, 1 (1984) LMCLQ, p. 38, nt 23 ; Dorrestein, nr 283, zij het met enige reserve; 
Clarke, nr 48, tenzij de afzender als gevolmachtigde van de geadresseerde heeft gehandeld. Ook 
het FIAT A-Report, p .  25, deelt de "optionele visie",  vgl. verder nt 48. 

41. Uitdrukkelijk Rb Kh Antwerpen 4 . 1 . 1977, EVR 1977, p. 843: "De jurisdictie-clausule in het 
cognossement beperkt de procesmogelijkheden van de ontvangers en is dan ook in strijd met de 
dwingende bepalingen van de CMR -conventie" (p. 846). Rb Kh Antwerpen 5 .4. 1977, EVR 1978, 
p .  478: "Dat artikel 31 van het CMR verdrag qua bevoegdheid een viervoudige mogelijkheid 
openlaat, en tegelijkertijd artikel 41 van het CMR-verdrag de keuze zelf garandeert tussen de vier 
geboden bevoegdheidsmogelijkheden" (p. 481) .  Vgl. verder voor de gelijksoortige uitspraken 
van dit college d .d .  23 .9 . 1975, EVR 1976, p.  279; 6 .9 .1978, vermeld door Ponet, p .  389. Verder 
Rb 's-Gravenhage 24.3 . 1977, S&S 1978, 30; Rb 's-Gravenhage 23. 1 1 . 1983, S&S 1984, 1 14. 

42. Franse tekst: "en dehors"; Engelse tekst: "in addition to". Vgl . ook het in vorige nt laatstge
noemde vonnis. In dit opzicht spreekt art. 21 Hamburg Rules nog duidelijker taal: " . . .  at his op
tion . . .  " 
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heeft Rodière44 zich uitgesproken, zich daarbij baserend op een beslissing van 
de Rechtbank te Dordrecht45 . 

De vraag rijst of de heersende leer ("optionele opvatting") eveneens ten 
aanzien van arbitrage geldt.. De meeste schrijvers roeren deze vraag niet aan, 
waarschijnlijk omdat zij op het standpunt staan dat uit de aard van een arbitra
ge-beding de exclusiviteit voortvloeit. Naar aanleiding vaneen in Engeland ge
voerde procedure46, waarin door de ladingbelanghebbende voor een arbitra
ge-beding in de zin van art. 33 eveneens een optioneel karakter werd bepleit, 
heeft Glass zich op overtuigende wijze op het standpunt gesteld dat deze uitleg 
van art. 33 niet erg waarschijnlijk is47. Wanneer partijen een beding wensen 
lijkt ons daarbij vermelding van (althans verwijzing naar) een dergelijke clau
sule op de CMR-vrachtbrief een primair vereiste (vgl . art. 6 lid 3 CMR) . 

43. Vgl. Nickel-Lanz, nr 217; Loewe, Verslag van de revisie-conferentie te Genève, W/TRANS/ 
SCI/438, 19 april 1972, p. 14. Aan realisering van deze doelstelling in het belang van de geadres
seerde blijkt ook in het zeevervoerrecht behoefte te bestaan, vgl. I. H. Wildeboer, Recht door 
Zee (Schadee-bundel), Deventer 1981 , p. 221 ,  waar zij het onaanvaardbaar over de van vervoer
derszijde bedongen "principal place of business"-clausule uitspreekt. Inmiddels doen zich tevens 
situaties voor waarbij ook de vervoerder van dergelijke alternatieve jurisdicties kan ·of dient te 
profiteren, vgl. Dorrestein, nr 283; D. Glass, 1 ( 1984) LMCLQ, p. 38/39, nt 23, met vermelding 
van de in dit opzicht interessante beslissing inzake The Hollandia; evenzo I. H. Wilde boer, a.w . ,  
p .  222. 

44. Rodière 1974, p. 338/339. 

45 . Rb Dordrecht 18 .5 . 1966, S&S 1966, 89; EVR 1968, p. 416, waarover R. D. Kollewijn ,  
WPNR (1968) 4984. De  in  het geding zijnde jurisdictie-clausule werd in  casu overigens niet als 
exclusief aangemerkt, aangezien de Rechtbank feitelijk vaststelde dat zulks uit de bewoordingen 
onvoldoende tot uitdrukking kwam. Eveneens naar de exclusieve richting neigend is de uitspraak 
van CÀ Paris 14. 1 1 . 1969, BT 1969, p. 363; Jur Unif 1970, p. 133, voorzover de geadresseerde van 
de clausule althans op de hoogte was gesteld. In deze zin ook Clarke, nr 49. Uitdrukkelijk voor de 
exclusiviteit van een dergelijke clausule sprak de Rb Arnhem d.d. 24.9. 1981 , rolnr 1981/877, As
ser kaartenbak 13 173, zich uit. De door de Engelse vervoerder in zijn standaardcondities opgeno
men clausule: "All agreements between the Company and its costurners shall be governed by 
English law �nd be within the exclusive jurisdiction of the English Courts" voorkwam aldus dat de 
Nederlandse opdrachtgever, ondanks zijn beroep art. 41 CMR, de Nederlandse rechter kon adië
ren! Deze uitspraak is gebaseerd op de hiervoor in § 1 weergegeven en nader in § 5 te bestrijden 
opvatting dat art. 31 CMR geen competentie schept. 
Anders terecht Rb 's-Gravenhage 23. 1 1 . 1983, S&S 1984, 1 14. Dit college besliste dat uit de enkele 
aanvaarding van de vrachtbrieven ,  die de jurisdictie-clausules bevatten, geen duidelijke wilsover
eenstemming met betrekking tot het aanwijzen van een bepaalde rechter kon worden afgeleid. 

46. Q.B .  1 . 12 .1981 ,  ( 1982) 1 Lloyd's Rep. 410 (A. B .  Bofors-UVA v. A. B. Skandia Trans- · 
pört). De Scandinavische condities, waarnaar in de waybill werd verwezen, bevatten onder andere 
de volgende in het geding zijnde clausule: Arbitration Clause Sweden: ; ,Disputes between the 
freight forwarder and the customer shall with the exclusion of Ordinary Courts of law be referred 
to arbitration in Stockholm according to the Swedish law on arbitrations and with the application 
of Swedish law". Over deze clausule in ander verband verder de tekst van deze paragraaf. 

47. D. Glass, 1 (1984) LMCLQ, p. 39, nt 24: "Arbitration is generally seen as an exclusive (as 
opposed to optional) alternative to the jurisdiction of the courts and such a radical departure 
seems highly unlikely" .  Vgl. Loewe, nr 273; Dorrestein, nr 287. Voor Engeland komt daarvoor in 
aanmerking de Arbitration Act 1975. Voor Nederland (wellicht) het wetsontwerp Algemene 
Voorwaarden (w.o. 16 983). 1. H. Wildeboer, a.w. , p. 221 is over de effectiviteit daarvan ten aan
zien van voor geadresseerden ongunstige jurisdictie-clausules in het vervoer weinig hoopvol ge
stemd. 
Opvallend in dit verband is dat art. 22 Hamburg Rules aan een arbitragebeding eveneens een 
optioneel karakter verleent. 
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Anders dan wanneer een gerecht als bedoeld in art. 31 lid 1 ,  aanhef is aange
wezen, in welk geval de toepassing van het Verdrag verzekerd is48, eist art. 33 
dat uit het arbitrage-beding blijkt dat de CMR zal worden toegepast. De histo
rische achtergrond van deze eis is duideli jk49, maar de vraag kan worden ge
steld of het ontbreken van een uitdrukkelijke vermelding ertoe leidt dat het 
beding vruchteloos blijft. Dit lot viel een aantal arbitrage-clausules ten deel. 
Zo verklaarde de Rotterdamse Rechtbank een beding, waarin alle geschillen 
tussen partijen aan arbiters te Londen werden opgedragen, ongeldig, omdat 
daarin te enenmale elke aanduiding dat het scheidsgerecht de CMR diende toe 
te passen ontbrak50. Bovendien, zo oordeelde de Rechtbank verder, werd in 
de condities Engels recht van toepassing verklaard , en aangezien het ligitieuze 
vervoer zich voor de toetreding van Engeland tot het Verdrag afspeelde stond 
bij voorbaat vast dat de CMR niet zou worden toegepast51 . 

Interessant wordt daardoor de vraag of een arbitrage-clausule die niet ex
pressis verbis van de toepasselijkheid van de CMR rept maar in plaats daarvan 
verwijst naar het recht van een Verdragsland, eveneens krachtens art. 33 on
geldig is. In Frankrijk en Engeland hebben rechters deze vraag inderdaad be
vestigend beantwoord. In beide gevallen betrofhet een clausule waarin de toe
passing door arbiters van Zweeds recht werd bedongen52. 

Is deze rechtspraak redelijk? Er is wel gesteld dat deze rechtspraak voorbij 
gaat aan het feit dat de verwijzing naar Zweeds recht meebrengt dat de CMR, 
als onderdeel van het Zweedse recht, indirect van toepassing is. Een rechter
lijk college dat anders oordeelde haalde zich daarmee het verwijt van nationa
lisme op de hals53. Het komt ons voor dat enige terughoudendheid ten aanzien 
van een dergelijk oordeel op zijn plaats is. Hier is immers niet zo zeer een 
rechtsvraag welke door de CMR moet worden beslecht in het geding, maar 
veeleer een kwestie van zuiver feitelijke uitleg van een dergelijke clausule. 

De onderhavige kwestie is duidelijk aan het licht getreden in het hierboven 

48. Het FIAT A-Report, p. 25, wil deze beperking laten vervallen.  Omdat het hier geen exclusief 
forum betreft en de afzender derhalve voldoende door de in art. 3 1 lid 1 sub a. en b. genoemde 
gerechten wordt beschermd, acht het Report deze beperking ongerechtvaardigd. 

49. Vgl. nt 38. 

50. Rb Rotterdam 10. 1 1 . 1970, S&S 1971 ,  61 ; EVR 1971 ,  p .  273. 

5 1 .  Helm, Frachtrecht, Art. 33 CMR, Anm. meent dat dit zelfs de hoofdoverweging van de 
Rechtbank vormde. 

52. CA Paris 27.6 . 1979, BT 1979, p. 440; Q.B.  1 . 12. 1981 ,  (1982) 1 Lloyd's Rep. 410 (A. B. Eo
fors-UVA v. A. B. Skandia Transport) .  De desbetreffende clausule (zie noot 46) treft men aan in 
art. 30 van de Scandinavische expeditievoorwaarden (1975), onder meer opgenomen in Auxiliai
res, p .  3 1 1  e.v. 

53. Putzeys, nr 1 1 10, acht de uitspraak van het Parijse Hof (zie vorige noot) getuigen van , ,!'atti
tude nationaliste" .  Putzeys acht dit arrest des te schrijnender nu Zweden het eerste land is geweest 
dat de CMR ook voor het nationale wegvervoer heeft geïncorporeerd. Deze mededeling behoeft 
enige correctie: integrale en ongewijzigde incorporatie heeft in Zweden niet plaats gehad, vgl. 
G. Pettersön/J. Wetter, The integration of the CMR Rules in Swedish dornestic road transport
ation regulations, 4 (1978) LMCLQ, p. 567. In de MvT op de WOW beroept de minister zich op 
deze bijdrage waarop hij mede de betrekkelijke vrijheid tot het aanbrengen van wijzigingen van 
de CMR doet steunen; vgl . wetsontwerp 15 963/15 966, nr 3, p. 5 .  
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genoemde Engelse vonnis54. Door de vervoerder werd de geldigheid bepleit 
van de clausule welke naar Zweeds recht verwees, dat - als gezegd - de CMR 
heeft geïncorporeerd, terwij l art. 33 niet eist dat de toepassing van de CMR 
"expressly provided" moet zijn .  De bedoeling van deze clausule was volgens 
de vervoerder onmiskenbaar dat de CMR zou worden toegepast . Daar tegen
over stelde zijn wederpartij dat in het belang van alle bij het vervoer betrokke
nen het in één oogopslag duidelijk moet zijn dat de CMR van toepassing is. De 
rechter sloot zich met een beroep op art. 41 bij deze laatste zienswijze aan55. 
Deze uitspraak betekent dat ook een verwijzing in een arbitrage-clausule naar 
Engels recht een zelfde lot zal zijn beschoren. Dit blijkt uit het zelfde vonnis 
waarin het college constateerde dat de CMR is geïncorporeerd in het Engelse 
recht door de Schedule to the Carriage of Goods by Raad Act 196556. Uit de 
benadering van de Engelse rechter volgt dat zelfs in de gevallen waarin hoogst
waarschijnlijk CMR-recht zal worden toegepast, een clausule waarin niet met 
zoveel woorden is bepaald dat de arbiters de CMR zullen toepassen, ongeldig 
is57. Wij stemmen met de zienswijze van de Engelse rechter in. Hier geldt: 
safety first. Zowel de historische achtergrond als de strekking en de redactie 
van art. 33 CMR laten uitkomen dat er geen twijfel over dient te bestaan dat 
arbiters op de betreffende internationale overeenkomst , waarvan de arbitra
ge-clausule deel uitmaakt, de CMR van toepassing moeten verklaren58 . 

Wij menen dat het hier naar voren gebrachte eveneens dient te gelden wan
neer partijen gekozen hebben voor de mogelijkheid hun geschil te onderwer
pen aan een bindend advies. 

§ 5 .  Door het Verdrag aangewezen gerechten (lid la ,  b) . 

Naast de gekozen gerechten, welke in de vorige paragraaf werden behandeld, 
verleent art. 3 1 lid 1 rechtsmacht aan de gerechten van het land op het grond-

54. Vgl. nt 46 en nt 52. 

55. (1982) 1 Lloyd's Rep. 413: "It seems to require a provision which would ordinarily, I think, be 
taken to mean an express provision that the tribun al shall apply the Convention and I can really see 
no justification in the language, or indeed in the general purpose of the provision, for watering 
down what seems on the face of it to be fairly plain". 

56. Zie over de incorporatie van Verdragenrecht in Engeland L. Erades, RM Themis 1982, p .  57. 
Met het oog op de interpretatie van het Verdrag is in dit verband vermeldenswaardig hetgeen de 
Queen's Bench zelf opmerkte: " . . .  it is clear from authority that I am not to approach the matter 
with the blinkered gaze traditionally attributed to English judges but am bath permitled and regui
red to look at the matter in a slightly braader way and to take full account of the international 
intentions underlying the Convention", (1982) 1 Lloyd's Rep. 412. (A .B .  Bofars-UV A v. 
A. B. Skandia Transport). 

57. Vgl. over dit resultaat D.  Glass, 1 ( 1984), LMCLQ, p .  32, 33 , die behalve op door partijen 
naar voren gebrachte argumenten er nog op wijst dat een dergelijk stringente uitleg op de eis van 
een herhaling van art. 6 lid 1 sub k CMR (paramount-clausule) zou neerkomen .  

58 .  Opmerkelijk i s  het voorstel i n  het FIAT A-Report, p .  27, dat de  eis van art. 33  CMR schrapt 
en dit artikel als volgt formuleert: , .The contract of carriage may by reference to general condi
tions or otherwise contain a clause conferring competence on an arbitration tribun al" . Het Report 
stelt deze wijziging van art. 33 CMR voor zonder enige motivering. Wellicht kan hieruit worden 
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gebied waarvan: a. de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of 
het filiaal of agentschap heeft, door bemiddeling waarvan de vervoerovereen
komst is gesloten, of b. de plaats van inontvangstneming van de goederen of de 
plaats bestemd voor de aflevering van de goederen, is gelegen59. De heersende 
leer, zoals. deze uit de literatuur60 en rechtspraak61 naar voren komt, is dat art. 
3 1  internationale bevoegdheid schept ten behoeve van de aldaar genoemde 
gerechten. Zoals art. 1 voor de vraag naar de toepasselijkheid van het Verdrag 
het nationale recht, waaronder nationale conflictenregels, uitschakelt, vervult 
art. 3 1  deze functie in eerste instantie ten aanzien van de rechtsmacht62. An
ders dan bij de gekozen gerechten welke in de vorige paragraaf aan de orde 
werden gesteld ligt ten aanzien van de in deze paragraaf behandelde gerechten 
in beginsel het gevaar op de loer dat rechtsgedingen worden aangebracht bij 
gerechten van niet-Verdragslanden, hetgeen met betrekking tot de toepassing 
en de uitleg van het Verdrag onzekerheid meebrengt63 . Dit risico vloeit voort 
uit de ruime reikwijdteregel van art. 1 .  

Intussen zou bovenstaande de  indruk kunnen vestigen dat ten aanzien van 
de bevoegdheidsvraag de rol van het nationale recht is uitgespeeld. Het tegen
deel is waar. Art. 3 1 lid 1 bepaalt nadrukkelijk dat bevoegd zijn de gerechten 
van de landen op het grondgebied waarvan: a. ( . . .  ) of b. ( . . .  )64. Uit de redactie 
( , ,  . . .  gerechten van het land . . .  ") blijkt dat het aan het recht van het betreffen
de land is overgelaten de relatief bevoegde rechter aan te wijzen 65. Deze bepa
ling levert dan ook geen (zichtbare) problemen op wanneer, hetgeen mogelijk 
en zelfs wenselijk is, de door de CMR verleende internationale bevoegdheid 
samenvalt met de regels van relatieve bevoegdheid van het recht van het be
treffende land; evenmin, wanneer het nationale procesrecht de genoemde 
rechtsmacht in zijn systeem nader concretiseert of wanneer partijen zelf hierin 
voorzien 66. 

opgemaakt dat de opstellers ervan evenals ten aanzien van art. 31 CMR zich ook ten opzichte van 
het arbitrage-beding voorstanders van de , .optionele visie" betonen, zulks in navolging van art. 22 
Hamburg Rules, welke regels de opstellers veelal voor ogen hebben gestaan. 

59. Anders dan Loewe, nr 244, stelt Putzeys, nr 1077, op goede gronden dat de plaats van inont
vangstneming - evenals die van aflevering - niet een effectieve plaats hoeft te zijn .  Vgl. in dit 
verband ook nog CA Poitiers , 3 1 .3 . 1971 ,  BT 1971 ,  p. 168. 

60. Loewe, nr 235, nr 236; Helm, Frachtrecht, art. 31 CMR, Anm. 1, Anm. 5; Rodière, p. 338; 
BT 1977, p .  452; Putzeys, nr 1096. Anders: Dorrestein, nr 282. Simplificerend: Korthals Altes/ 
Wiarda, p. 148. 

61 . Vgl. hierna de tekst. 

62. Vgl. hiervoor § 2. 

63. Vgl. Dorrestein, nr 284; Rodière, BT 1977, p.  452. Zie ook Rb Amsterdam 1 1 .3 . 1964, NJ 
1965, 69; EVR 1968, p. 735. Een nota van de Zwitserse regering d .d .  15. 12. 1954 wilde om deze 
reden destijds ook op dit punt de CMR op het spoor van de CIM zetten (Trans/WP 9/28, 24 januari 
1955) . Art. 54 CIM, voor zover van belang, luidt: , .Actions brought under this Convention may 
only be instituted in the competent courts of the State to which the railways belongs, . . .  " 

64. In de Franse tekst: , . les jurisdictions"; in de Engelse tekst: , .the courts or tribunals". 

65 . Vgl. Loewe , nr 245; Putzeys, nr 1096 ter; Lamy, nr 615; verder de schrijvers in noot 60 ge
noemd en hierna nog te noemen. Vgl. ook de rechtspraak hierna. 
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De hier weergegeven inhoud en strekking van art. 31 lid 1 treft men uitdruk
kelijk in de rechtspraak aan67• Daarnaast zijn er beslissing�n van gerechten 
waardoor althans de schijn wordt gewekt dat men impliciet uit art. 31 lid 1 
tevens de distributie van rechtsmacht heeft willen afleiden68. Tenslotte zijn er 
uitspraken die dit laatste expliciet doen69, terwijl daartegenover een - zij het 
uiterst beperkt - aantal uitspraken de internationale rechtsmacht van art. 31  
lid 1 expressis verbis ontkent1°. 

Quid iuris, indien mocht blijken dat het nationaal procesrecht geen of on
voldoende regels nopens relatieve bevoegdheid bevat door middel waarvan de 
door art. 31 verleende rechtsmacht nader wordt geëffectueerd? Dit is bijvoor
beeld het geval wanneer een Duitse importeur de vervoerder daagt voor een 
volgens art . 3 1 lid 1b bevoegd Duits gerecht en dit gerecht volgens Duits recht 
niet relatief bevoegd zou zijn .  Anders dan in andere landen heeft zich ten aan
zien van deze delicate kwestie in Duitsland een interessante rechtspraak ont
wikkeld, welke (voorlopig?) heeft geresulteerd in een curieuse standpuntbe
paling door het BGH. We geven in vogelvlucht een analyse van deze recht
spraak-ontwikkeling, omdat zich daarin verschillende aspecten van de toepas
sing van art. 31 manifesteren. 

De problematiek is gerezen naar aanleiding van gevallen waarin de Duitse 
rechter, door Duitse afzenders geadiëerd op grond van art. 31 lid 1b ,  krachtens 

66. Vgl. LG Hamburg 16 .9 .1980, VersR 1981 , p. 475, met aantekening R. H. Veauthier. 

67. Nederland: Rb Utrecht 12.3. 1980, S&S 1980, 127 ; Rb Breda 7 .9 . 1982, S&S 1983, 60, met 
ten onrechte - aanvulling van gronden bekrachtigd door Hof 's-Hertogenbosch 16.8. 1983, S&S 
1984, 69; NJ 1984, 714, waarover hiervoor § 2. 
Frankrijk: Tr Comm Clermont Ferrand 10.6. 1977, BT 1977, p. 366, dat zichzelf op grond van 
nationaal procesrecht onbevoegd achtte en daarentegen het Tr Comm te Romans als bevoegd 
aanwees; bekrachtigd door CA Riom 18. 1 1 . 1977, BT 1977, p. 560 met instemming van de annota
tor, alsmede van Rodière, BT 1977, p .  452. Daarvoor reeds nader op grond van art. 14 C civ. 
(forum actoris) CA Paris 29.3. 1969, BT 1969, p. 159; Jur Unif 1970, p. 125; CA Paris 14 . 1 1 . 1969, 
BT 1969, p.  159; Jur Unif 1970, p.  133, nader op grond van art. 46 Nouveau C. pr. civ. (plaats waar 
de verbintenis moet worden uitgevoerd) .  
Joegoslavië: Super Ct.  App. Zagreb 10.2. 1969, Hague-Zagreb Essays 2, p .  64. 
Oostenrijk: OLG Wien 18. 1 . 1978, vermeld door Groth, p. 87. 
Voor de situatie in Duitsland, zie nader de tekst. 

68. Nederland: Rb Amsterdam 14 .9 . 1977, S&S 1979, 89; Rb Dordrecht 31 . 10. 1979, S&S 1981,  
64.  In deze zin laat ook J . C. Schultsz zich uit in zijn noot onder Rb Rotterdam 16. 1 1 . 1977, NJ 
1978, 321 .  
Frankrijk: CA Paris 22.6 . 1977, BT 1977, p.  468: " . . .  qu'en conséquence, Ie tribunal de Paris est 
bien compétent, comme étant celui de lieu prévu pour la livraison, conformément à l'article 31 de 
ladite CMR"; Cass. 13 .2 .1978, BT 1978, p.  210. 
België: Zie de rechtspraak genoemd in nt 41 ,  waaronder Rb Kh Antwerpen 5 .3 . 1977, EVR 1978, 
p.  478 (p. 481 ) :  "dat derhalve de rechtbank van Antwerpen bevoegd is zijnde de rechtbank van de 
plaats waar de goederen in ontvangst werden genomen en afgeleverd werden". Verder Vredege
recht Asse 7. 12. 1972, bekrachtigd door Rb Kh Brussel 27.6. 1977, vermeld door Pon et, p .  390. 
Wat Engeland betreft werd in de enige - buiten de in de vorige paragraafbehandelde - uitspraak 
met betrekking tot het bevoegdheidsvraagstuk door Justice Mocatta laconiek vastgesteld: "I think 
it follows from this that the goods were taken over at Birmingham by the defendants and that 
accordingly no problem as to jurisdiction arises" , Q.B .  9 .5 .1978, (1979) 1 Lloyd's Rep. 181 (Moto 
Vespa v. Mat Britannia Express Ltd). 

69. Vgl. de hierna te noemen uitspraken van Duitse rechters. 

70. Vgl. Rechtbank en Hof Arnhem, eveneens hierna te noemen. 
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de Duitse Zivilprozessordnung geen relatieve bevoegdheid toekwam, met het 
gevolg dat hij zich onbevoegd verklaarde ten aanzien van een vordering van 
een Duitse afzender jegens een buitenlandse vervoerder71 .  Een lacune in de 
nationale wetgeving betekent een belemmering voor de toepasselijkheid van 
de CMR op onderhavig punt, hetgeen een ongerechtvaardigd onderscheid in 
de rechtspositie van in casu Duitse afzenders in vergelijking met hun collega's 
in andere Verdragslanden tot gevolg kan hebben. Deze situatie heeft er toe 
geleid dat een aantal rechterlijke instanties, hierin gesteund door gezagheb
bende schrijvers, in bepaalde gevallen deze leemte heeft gevuld door een rui
me uitleg van art. 3 1 lid 1, in die zin dat daaraan tevens - tegen de hiervoor 
genoemde heersende leer in - distributie van rechtsmacht werd ontleend. In 
een uitvoerig gemotiveerde uitspraak constateerde het LG Hamburg een dis
crepantie tussen art. 31 lid 1b en nationaal procesrecht en hoewel het college 
erkende dat art. 3 1  in beginsel slechts internationale bevoegdheid aan de ge
rechten verleent, rekende genoemd college het tot zijn taak in een geval waar
in het nationale procesrecht deze rechtsmacht niet nader concretiseerde niet
temin het LG te Frankfurt als bevoegde instantie aan te wijzen, zijnde de 
plaats van de aflevering van de goederen . Zolang de nationale wetgever in ge
breke blijft, dient de rechter in naam van de "Rechtsvereinheitlichung" zelf 
het heft in handen te nemen, aldus - enigszins geparafraseerd - het LG Ham
burg72. Deze gewaagde stellingname was of werd door andere colleges afgewe
zen 73 Het vraagstuk werd in essentie opnieuw aan de orde gesteld door OLG 
Düsseldorf, dat niet zo ver meende te behoeven gaan als LG Hamburg. Met 
laatstgenoemde instantie erkent het OLG dat uit art. 31 de voor de Verdrags
landen volkenrechtelijke plicht voortvloeit hun nationale wetgevingen op de 

7 1 .  Men bedenke dat het procesrecht van slechts enkele landen, zoals Denemarken en Zweden, 
parallel loopt aan de aanknopingspunten van art. 31 lid lb. (De Duitse vertalingen van de desbe
treffende bepalingen van de Deense en Zweedse wetten worden meegedeeld door K. Wodrich, 
VersR 1981 , p. 634.)  In andere landen nemen de eisers hun toevlucht tot bevoegdheidsgronden 
van het nationale recht, zoals het forum actoris, zoals te onzent art. 126 lid 3 Rv, in Frankrijk artt. 
14 en 15 C civ . ,  in België eveneens art. 15 C civ . ;  dan wel tot het gerecht van de plaats waar de 
verbintenis moet worden uitgevoerd, zoals in Frankrijk op grond van art. 46 Nouveau Code de 
procédure civile en in België op grond van art. 624 Code judiciaire, waarover Putzeys, nr 1096 ter. 
In een beperkt aantal gevallen bood in Duitsland § 29 ZPO uitkomst, namelijk wanneer de plaats 
bestemd voor de aflevering van de goederen samenviel met de plaats waar de verbintenis moet 
worden uitgevoerd. Vgl. daarover LG Hamburg, hierna in de tekst te noemen. 

72. LG Hamburg 22. 1 . 1979, VersR 1979. p. 246; Rev Unif 1980, p .  226, met een beroep op LG 
Aschaffenberg, met instemming meegedeeld door J. Willenberg, NJW 1968, p .  1024. Anders dan 
het LG Hamburg zelf en Helm, Frachtrecht, art. 31 CMR, Anm. 5 menen kan hiervoor geen steun 
worden gevonden bij OLG Düsseldorf 18 . 1 1 . 1971 ,  VersR 1973, p .  177, aangezien laatstgenoemd 
college de bevoegdheid van de Duitse rechter mede baseerde op § 29 ZPO; zie daarover de vol
gende noot. 

73. Vgl. OLG Düsseldorf 1 .3 . 1979, VersR 1979, p. 381 , waarin dit college protesteert tegen de 
uitleg van het in vorige noot genoemde LG Hamburg: " . . .  Aus der Entscheidung des Senats vom 
18 . 1 1 . 1971 ergibt sich nichts anderes. ( . . .  ) Eine weiter ge hen de Bedeutung als Regelung der örtli
chen Zuständigkeit des Gerichts des Ubernahmeorts had der Senat der Varschrift des Art. 31 
CMR nicht beigemessen".  Hoe het dan wèl moet wordt u het midden gelaten :  "Ob die Bejahung 
der internationalen Zuständigkeit zur Ausbildung einer örtlichen Gerichtsstand nicht zur Verfü
gung stellt, kann im Ergebnis dahinstehen". Zie verder OLG Saarbrücken 21 . 1 1 . 1974, VersR 
1976, p. 267; LG Frankfurt am Main 24.6 . 1975; OLG Nürnberg 9 .8 . 1 978; LG Bochum 
19 .12 . 1978; LG Hagen 29 .5 . 1978 , vermeld door Groth p. 85 , 86. Onduidelijk is OLG München 
19.7. 1979, VersR 1980, p.  395. 
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in het Verdrag gegeven jurisdictie-regeling af te stemmen, maar wanneer de 
wetgever in dit opzicht nalatig blijft mag de rechter hierin niet voorzien, wan
neer de rechtzoekende partij , zoals in casu, elders nog een bevoegd gerecht ter 
beschikking staat14. Reacties op het Hamburgse vonnis lieten niet lang op zich 
wachten: scherpe veroordeling75 naast bijval76• Een uitspraak van het BGH 
kon niet uitblijven. 

Toen een Duitse eiser/afzender een in Oostenrijk woonachtige vervoerder 
van goederen van Neurenberg naar Koeweit voor de rechter te Neurenberg 
daagde, kreeg hij in twee instanties nul op het rekest , omdat de rechter te Neu
renberg volgens Duits recht niet relatief bevoegd was . Ook het cassatieberoep 
waarin nogmaals de redenen werden uiteengezet waarom in voorkomende ge
vallen te overwegen ware ook distributieve rechtsmacht (relatieve bevoegd
heid) aan de CMR te ontlenen, bleef vruchteloos . Het BGH nam duidelijk 
stelling tegen de door het LG Hamburg gepropageerde opvatting: 

"Der Senat ist der Ansicht, dass Art. 31 Abs. 1 CMR ausschliesslich die internationale gerichtli
che Zuständigkeit betrifft und dass sich die Frage der örtliche Zuständigkeit allein nach innerstaat
lichem Recht richtet". 

Het gevolg hiervan was dat de eiser in Duitsland geen bevoegde rechter kon 
adiëren. Het BGH erkende wel de daardoor mogelijk ontstane discrepantie 
tussen de justiciabelen in verschillende Verdragslanden, waar sommigen niet 
en anderen wel worden gedwongen in het buitenland te procederen, maar 
overwoog daaromtrent : 

"Hier Abhilfe zu schaffen, ist nicht Aufgabe der Rechtsprechung''77 

Op deze plaats lassen we, alvorens het eindresultaat van de rechtspraak-ont
wikkeling in Duitsland te onthullen, een kort intermezzo in om er op te wijzen 
dat in Nederland - zij het deels op andere gronden - eenzelfde standpunt als 
waartoe men in Duitsland was geraakt is ingenomen door Rechtbank en Hof 
Arnhem. In een geval van het vervoer van goederen van Barcelona naar Vee-

74. OLG Düsseldorf 23. 10 . 1980, VersR 1981 , p .  108 1 .  Dit argument is onbevredigend omdat de 
Duitse opdrachtgever alsnog naar de Rechtbank te Parijs werd verwezen .  Op deze wijze wordt de 
lacune in de Duitse wetgeving niet gevuld, en één van de doelstellingen van art. 31 CMR (vgl. nt 
43) niet gerealiseerd. 

75. D. Gran, VersR 1976, p .  664 verwacht van een dergelijke uitspraak het tegenovergestelde 
effect van datgene dat het college nu juist tracht na te streven: "Rechtszersplitterung" in plaats 
van "Rechtsvereinheitlichung" . 

76. A. Sur, VersR 1979, p. 830. 

77. BGH 6.2. 1981 , VersR 1981 ,  p .  633 (p. 634) ; EVR 1982, p .  50. Met deze uitspraak , die zich 
geheel op één lijn met het door Gran, nt 75, betoogde bevindt, haalde het BGH zich de kritiek van 
J. Kropholler op de hals, NJW 1981 , p. 1904, welke zich in navolging van het LG Hamburg op het 
standpunt stelt dat, nu de nationale wetgever zo schromelijk in gebreke is gebleven, de rechter 
gehouden is de leemte in de nationale wet te vullen . Zie ook dezelfde in Hdb. IZVR I Kap. III, Rz 
146 en Rz 403 : "Soweit das staatliche deutsche Recht im Einzelnfall keinen örtlichen Gerichts
stand bereitstelt, obwohl die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte wegen eines 
deutschen Übernahme- oder Ablieferungsortes nach Art. 31 I Abs .b  CMR gegeben ist, besteht 
auf grund des Übereinkommens eine volkerrechtliche Verpflichtung, einen örtlichen Ersatzge
richtsstand zu eröffnen". 
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nendaal door een Spaanse vervoerder in opdracht van een in Genève woon
achtige afzender verklaarde de Rechtbank zich onbevoegd, omdat geen der 
partijen in Nederland was gevestigd en derhalve de artt . 126 en 127 Rv toepas
sing misten 78 • Het Hof bevestigde deze beslissing door te benadrukken dat art. 
31 geen andere strekking heeft dan te verwijzen naar de nationale competen
tieregels 79. De Arnhemse beslissingen zijn allerwegen als onbevredigend be
stempeld 80 . 

Wie intussen mocht menen dat met bovengenoemde uitspraak van het BGH 
de zaak was afgedaan, vergiste zich81 . In een identieke casus had het LG Ham
burg - overigens vóór de voornoemde uitspraak van het BGH - zich opnieuw 
bevoegd verklaard kennis te nemen van een door een Duitse afzender ingestel
de vordering tegen een Oostenrijkse vervoerder. Het OLG Hamburg ver
wierp het beroep. Dit college erkende dat art. 31 in beginsel slechts internatio
nale bevoegdheid verleent en dat door regels van nationaal recht nader het in 
concreto relatief bevoegde gerecht dient te worden aangewezen, constateerde 
vervolgens dat deze regels in casu ontbraken (nl. voor zover ze een gerecht van 
de plaats van de inontvangstneming van de goederen aanwijzen) , en kwam 
dusdoende tot de uitspraak: 

" . . .  dass Art. 31 Abs. 1 S. 1b CMR auch die örtliche Zuständigkeit regele. Damit sei die interna
tionale Zuständigkeit des LG Hamburg gegeben"82 • 

Dit onverholen standpunt staat haaks op hetgeen het BGH had uitgesproken. 
Toch trof, verrassend, het cassatiemiddel geen doel. In een kort arrest zette 
het BGH uiteen dat de op de CMR berustende internationale bevoegdheid 
van de gerechten niet van de relatieve bevoegdheid afhankelijk mag zijn83 •  De 
internationale bevoegdheid werd rechtstreeks aan art. 31 ontleend, terwijl het 
college herhaalde dat vervolgens de relatieve bevoegdheid aan de hand van 
het nationaal procesrecht dient te worden bepaald. Nu was vastgesteld dat 

78. Rb Arnhem 24.6. 1976, S&S 1977, 1 1 .  Vgl . eveneens de beslissing van dezelfde instantie, ge
noemd in nt 45 . 

79. Hof Arnhem 20. 1 . 1981,  S&S 1981 ,  63; NJ 1983, 186. Hoewel de benadering van art. 31 CMR 
waarover nader nt 80, een geheel andere is dan die van het BGH, is de visie op de taakstelling van 
de rechter nagenoeg identiek: , ,Voorzover ten deze . . .  sprake zou zijn van een leemte in de wetge
ving, is het niet aan de rechter om daarin te voorzien". 

80. Libouton 1982, p.  734 oordeelt het vonnis "avec excès". Zie ook J. C. Schultsz in de noot 
onder het arrest in NJ 1983, 186. Omdat in dit geval geen derpartijen in Nederland was gevestigd is 
de feitelijke situatie afwijkend van die welke aan het vraagstuk, zoals in Duitsland gepresenteerd, 
ten grondslag ligt. Het wezenlijke verschil tussen de uitspraak van het BGH en overigens alle 
andere Duitse rechterlijke beslissingen op dit punt en "Arnhem" is dat volgens de Duitse beslis
singen art. 31 CMR rechtsmachtscheppend is ; vgl. daarover § 2 hiervoor. Zie verder: 
W. E. Haak, WPNR (1982) 5606, p.  284 ; F. J .  A. van derVelden, RM Themis 1984, p.  223/224. 

81 .  K. Wodrich meende in zijn aantekening onder het arrest dat een kritische beschouwing ach
terwege kon blijven, immers: "Roma locuta, causa finita!" (VersR 1981 ,  p. 634). 

82. VersR 1983, p. 282. 

83. Vgl. te onzent W. Hugenholtz, Hoofdlijnen,van Nederlands burgerlijk procesrecht, 's-Gra
venhage, 1982, 13e druk (bewerkt door W. H. Heemskerk) nr 9. Art. 31 CMR gaat derhalve 
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Hamburg de plaats van inontvangstneming van de goederen was , volgde daar
uit dat het LG Hamburg derhalve internationaal bevoegd was. Thans diende 
de kern van de vraag te worden beantwoord: was LG Hamburg ook "örtlich 
zuständig"? Tegen de achtergrond van voorgaande overwegingen stelde het 
BGH omtrent die allesbeheersende vraag laconiek vast dat zowel LG als OLG 
deze vraag bevestigend hadden beantwoord. Dat genoemde instanties zulks 
rechtstreeks op grond van art. 31 CMR hadden gedaan, vermeldde het college 
evenwel niet! Het college achtte zich thans niet geroepen de beslissingen van 
LG en OLG nader te toetsen. Als deus ex machina fungeerde hiervoor § 549 
Abs. 2 ZPO: 

"Eine Überprüfung dieser Entscheidung findel nach § 549 Abs. 2 ZPO nicht statt"84. 

Gelet op het resultaat, te weten dat het LG ondanks een ontbrekende nationa
le regel van procesrecht niettemin bevoegd is, kan deze uitspraak dan ook niet 
anders dan als lippendienst aan het eerder door het BGH ingenomen stand
punt worden beschouwd 85 .  Met de thans gebezigde motivering is de controver
se echter niet opgelost. Wanneer immers zowel de rechter in eerste aanleg als 
in hoger beroep zich onbevoegd verklaren, wordt daarmee het tegenoverge
stelde resultaat verkregen, nu het BGH met beroep op § 549 ZPO deze feite
lijke uitleg niet (langer) wenst te toetsen . Het spook van forum-shopping in 
eigen land doemt op. De vraag rijst waarom het BGH - na zijn eerdere beslis
sing - tot dit halfslachtige resultaat is gekomen. Niet ondenkbaar is dat de 
reden hiervoor moet worden gezocht in de kritiek van gezaghebbende schrij
vers op de vorige uitspraak86. 

Uit de hierboven weergegeven stand van zaken in literatuur en rechtspraak 
blijkt dat de situatie rondom art. 31 allerminst is opgehelderd. De meest voor 
de hand liggende oplossing ter beslechting van de controverse ware dat de na
tionale wetgever alsnog gehoor geeft aan de oproep van Loewe door middel 
van (wijziging van) de nationale wetgeving de door art. 31 verleende rechts
macht nader te concretiseren87 . Wegens de toetreding tot het Verdrag is zulks 
niet minder dan een volkenrechtelijke plicht. In dit verband is het opmerkelijk 

dwingendrechtelijk vóór op de beslissing van de HR nit 1915 waarin werd gesteld dat relatieve 
bevoegdheid beslissend is voor de vraag of een Nederlandse rechter ook internationale rechts
macht heeft. Voor art. 31 CMR geldt zelfs het tegendeel, wanneer het nationale recht geen nadere 
concrete procesregels geeft. 

84. BGH 9 . 12 . 1982, VersR 1983 , p. 282 (p. 283) . § 549 Abs. 2 ZPO luidt met ingang van 1 juli 
1977: , ,Das Revisionsgericht prüft nicht, ob das Gericht des ersten Rechtzugs sachlich oder örtlich 
zuständig ( . . .  ) war". Vóór genoemd tijdstip was het betwist of § 549 ZPO ook op internationale 
bevoegdheid betrekking had ; vgl. F. Stein, Kommenlar zur Zivilprozessordnung, Tübingen 1982, 
(Jonas) , Rz 78 e .v .  

85 . Om met A.  van Oven, De uniformeerende werking van het Brusselsche Aanvaringstractaat, 
Zwolle 1938, p. 59 te spreken "doet de beslissing in dubbelzinnigheid niet onder voor een voor
spelling van het orakel van Delphi". Met deze bewoordingen typeerde Van Oven het arrest van de 
Hoge Raad d .d .  28.6. 1935 , NJ 1936, 7 (Wilhelmina/Erato/Drechtstroom). 

86. Vgl. J. Kropholler, nt 77 hiervoor; Groth, p. 89. Daarvoor had Helm, Frachtrecht, Art. 31 
CMR, Anm. 5 zich reeds voor de door Kropholler en Groth voorgestane oplossing uitgesproken. 
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dat de Nederlandse regering die weg wél is ingeslagen ten aanzien van de door 
art. 31 leden 3 en 4 CMR geregelde materié8. Deze weg wordt duidelijk aan
gegeven nu het een leemte in de nationale wet en niet in het Verdrag betreft. 
De controverse betreft immers in wezen niet de inhoud en functie van art. 31 .  
Nu met name de Duitse wetgever ten aanzien van de  problematiek met betrek
king tot de toepasselijkheid van de CMR op de Spediteur baat heeft gezocht 
bij wetswijziging89, ligt zulks te meer voor de hand nu, gelet op mogelijke in
ternationale repercussies, een oplossing moet worden gevonden voor een pro
bleem van nationale snit. Zolang echter de nationale wetgever in zijn plichts
verzuim volhardt, sluiten we ons , bij wijze van noodoplossing, bij de opvatting 
van bovengenoemde schrijvers en rechterlijke colleges aan, dat in gevallen 
waarin het nationale procesrecht van de in art. 31 lid 1 sub a. en b. genoemde 
gerechten de door het Verdrag aan deze instanties verleende rechtsmacht op 
geen enkele wijze90 nader concretiseert, bedoelde instanties gerechtigd, wel
licht zelfs verplicht zijn,  ondanks het feit dat art. 31 zich in beginsel tot attribu
tie van rechtsmacht beperkt, daarop tevens de distributieve jurisdictie (relatie
ve bevoegdheid) te baseren. Een dergelijke methode van rechtsvinding doet 
recht aan de aard van de in art. 31 geregelde jurisdictie-bepaling (vgl. § 2) en is 
in overeenstemming met hetgeen we in hoofdstuk 1 ten aanzien van de taak 
van de rechter hebben opgemerkt. 

§ 6. Overige procesrechtelijke aspecten (leden 2-5) .  

Over de resterende leden van art. 3 1 ,  die enige harmonisatie van een aantal 
procesrechtelijke aspecten beogen, in deze paragraaf een enkel woord. 

In zoverre sluiten de leden 2-5 goed bij de hiervoor behandelde jurisdictie
bepaling aan dat ze procesrechtelijke discongruenties in de diverse Verdrags
landen trachten te voorkomen 91 . Zo is de in art. 31 lid 2 neergelegde regel 
inzake aanbangigheid (litispendentie) er op gericht te voorkomen dat men ter
zake van hetzelfde materiële geschil met meerdere uitspraken zou worden ge
confronteerd. De regeling geldt tussen dezelfde procederende partijen. Een 
rechter die terzake van een zelfde, reeds elders aanhangig geschil wordt ge
adiëerd, zal in zo'n geval tot schorsing van de zaak dienen te besluiten92. De 
aanhangigheidsregel is niet van toepassing, wanneer blijkt dat het vonnis uit 
het land waar de vordering het eerst aanhangig gemaakt is niet ten uitvoer kan 

S7. Loewe , nr 240. Ten onrechte stelt J .  C. Schultsz, NJ 19S3, 1S6, dat Loewe tevens de distribu
tie van rechtsmacht uit art. 31 CMR afleidt . De suggestie van Schultsz de wetgever in verband met 
de invoering van Boek S NBW dergelijke jurisdictionele discrepanties te vereffenen moge uit wet
gevingsoogpunt weinig elegant zijn,  aangezien Boek S NBW in geen enkele relatie tot de CMR 
staat, maar is wel practisch. Vgl. nog F. J. A. van der Velden ,  RM Themis 19S4, p. 224. 

SS. Vgl. § 6 hierna. 

89. Waarover kritisch hiervoor hoofdstuk 2, § 4.3.6. 

90. Deze beperking bestaat hierin dat deze vrijheid niet bestaat, wanneer een met betrekking tot 
art. 31 lid 1 b bestaande lacune door een wél geconcretiseerde jurisdictieregel in art. 31 lid la 
wordt opgevangen. Vgl. in die zin J. Kropholler, Hdb. IZVR I Kap. III, Rz 403 in fine. 

91 .  Nickel-Lanz, nr 21S .  
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worden gelegd in het land waar de vordering opnieuw wordt ingesteld. Daar
mee worden de in art. 31 lid 1 geboden keuzemogelijkheden in zeker opzicht 
weer tot de proporties van de praktische werkelijkheid teruggebracht93. 

De regeling inzake de uitvoerbaarheid (leden 3 en 4) noopt de Verdragslan
den ertoe hun nationale wetgeving, juist ter zake van een aantal formaliteiten, 
op deze regeling af te stemmen. Zo is te onzent destijds aan het derde lid ge
volg gegeven bij de Wet van 14 juli 196694. Deze wet werd kort daarna bij de 
Wet van 7 oktober !964, waarbij een algemene regeling werd gegeven met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van in Nederland te erkennen buitenland
se executoriale titels, ingetrokken95. Daarbij bleef het niet. Het in werking 
treden van het EEX dwong tot de invoering van een daarop afgestemde Uit
voeringswet , welke de zojuist genoemde Wet van 1964 ten dele, te weten voor 
EEX-gevallen , opzij zet96. Thans doet zich opnieuw97 de vraag naar de ver
houding tussen de CMR en het EEX voor. Gelden, gelet op art. 57 EEX, voor 
de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken nu artt . 31 e.v. EEX jo.  de 
Wet van 1972 dan wel artt. 985-991 Rv? Omdat uit de uiterst summiere rege
ling van de CMR geen exclusieve pretentie blijkt, lijkt het redelijk de eiser de 
keus tussen de artt . 985 e .v .  en de Wet van 1972 te laten. De regeling betreffen
de de uitvoerbaarheid geldt ook voor opvolgende vervoerders (vgl . art. 39 lid 3 
CMR)98. 

92. Putzeys, nr 1 101 .  Van aanhangigheid moet worden onderscheiden de samenhang (connexi
teit) tussen bepaalde geschillen, welke laatste zich vaker zal voordoen en niet onder art. 31 lid 2 
valt. Vgl. Dorrestein , nr 288; Putzeys 1 101 .  Vgl. ook HofBrussel 28.2. 1975, EVR 1974, p. 419. 

93. Immers, wat doet een Nederlandse belanghebbende met een in Nederland verkregen vonnis 
tegen bijvoorbeeld een Iraanse vervoerder? Vgl. nog Dorrestein,  nr 289. 

94. S .  1960, nr 302. Genoemde wettelijke regeling is op instigatie van het Ministerie van Binnen
landse Zaken, nadat de Ministeries van Justitie resp. Verkeer en Waterstaat zulks of voor onnodig 
gehouden of over het hoofd hadden gezien. (Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken d .d .  10 
september 1957). Tegelijkertijd met de Wet Goedkeuring CMR werd het wetsontwerp inzake 
"Regeling van de formaliteiten, bedoeld in art. 31 derde lid CMR" aangeboden. Dit teneinde art. 
431 Rv. te modificeren. Memorie van Toelichting nr 5, zitting 1949-1960, kamerstuk 4914: "In
dien geen nadere voorziening hieromtrent zou worden getroffen,  zouden voor Nederland deze 
formaliteiten hun regeling vinden in het derde lid art. 431 van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, hetwelk voorschrijft dat bij verzoekschrift verlof tot tenuitvoerlegging moet worden 
gevraagd aan de rechtbank van het arrondissement, waarin het uitvoerbaar te verklaren vonnis 
moet worden geëxecuteerd. Deze regeling is wel erg summier. Zij laat tal van punten in het onge
wisse , terwijl in de Nederlandse wetgeving de procedure op verzoekschrift in het algemeen ner
gens stelselmatig is behandeld. Bovendien zouden de zonder nadere regeling geldende vrij lange 
termijnen voor hoger beroep en cassatie (nl. twee maanden, zie artikelen 345 en 426 Rv.) tekort 
doen aan de eenvoud van behandeling welke past bij het karakter der uitvoerbaarverklaring". 

95 . S .  1964, nr 381 .  Wet houdende regeling van de formaliteiten vereist voor tenuitvoerlegging 
van in vreemde staten tot stand gekomen executoriale titels in burgerlijke zaken (985-992 Rv. ) .  

96. Wet van 4 .5 . 1972, S .  1972, n r  240. Art. 2 lid 1 van deze wet luidt: "Ten aanzien van het verlof 
tot tenuitvoerlegging bedoeld in artikel 3 1  van het Verdrag, zijn de artikelen 985-991 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering niet van toepassing". Over deze wet in kritische zin, Rodiè
re BT 1973, p. 275. 

97. Vgl. § 2 hiervoor. 

98. Vgl. Putzeys, nr 1 104. Over de gehele materie geregeld door art. 31 leden 2-5 CMR zie nog 
Loewe, nrs 246-256. 
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Aan de regeling betreffende de zekerheidstelling voor betaling der proces
kosten ( cautio judicatum solvi) is te onzent uitvoering gegeven door art. 988 
lid 2 Rv99. 
Tijdens de CMR-revisie-conferentie in 1972 te Genève is van verschillende 
kanten kritiek op de procesrechtelijke regeling geleverd. De kern van de tegen 
de CMR-regeling gerichte bezwaren betreft de summiere opzet ervan 100. De 
materie welke deze CMR-bepalingen behelzen vraagt extensievere analyse en 
uitwerking, zoals deze naast de bestaande bilaterale regelingen met name in 
het (multilaterale) EEX haar neerslag heeft gevonden. Met de komst van der
gelijke regelingen treden de gebrekkigheid en overbodigheid van de in art. 31  
CMR geregelde materie duidelijk aan het licht. Zolang multilaterale regelin
gen met een vooralsnog bescheiden toepassingsgebied genoegen moeten ne
men, zal de CMR-regeling echter nog geruime tijd in tact blijven 101 . 

99. Vgl. Helm, Frachtrecht, art. 31 CMR, Anm. 8. Art. 31 lid 5 CMR wijkt af van het Belgische 
recht ,  vgl. Putzeys, nr 1108. 

100. Réunion Speciale pour la CMR, Genève, 14-16 februari 1972, W/TRANS/SCI/438, 19 april 
1972, p. 14 .15 .  
Voor wat betreft de regeling inzake litispendentie (lid 2)  zou, volgens de Noorse afgevaardigde, de 
daar gegeven regel schipbreuk lijden wanneer hierbij een gerecht van een niet-Verdragsland zou 
zijn betrokken .  Op de desbetreffende zitting bleek voorts een groot aantal afgevaardigden voor 
afschaffing van de regeling inzake de tenuitvoerlegging (lid 3) .  Andere (bilaterale of multilaterale) 
verdragen zouden dit dienen te regelen; een andere groep vond, bij gebrek aan voldoende van 
dergelijke verdragen, het CMR-systeem behoorlijk functioneren .  

101 . Opmerkelijk i s  dat het FIATA-Report aan de  in  de  leden 2-5 neergelegde materie slechts 
één opmerking, en wel aan lid 4, wijdt: "This paragraph merits further consideration". 
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Hoofdstuk 8 

Verjaring 

§ 1 .  Inleiding (art. 32) . 

"For a layman the regulations are 
very dangerous and pose several traps" 1 

Deze studie wordt afgesloten met een beschouwing over de in art. 32 neerge
legde verjaringsregeling, welke een enigszins gecomprimeerde versie van het 
huidige art. 47 CIM is2• 

Art. 32 heeft in de loop der jaren aanleiding gegeven tot een groot aantal 
twistvragen.  De Zweedse advocaat Wetter geeft aan het slot van zijn beschou
wingen over de onderhavige bepaling te kennen dat het CIM/CMR-systeem 
verre van eenvoudig is en veel dubbelzinnige passages bevat3. Zijn hierboven 
geciteerd oordeel is tamelijk vernietigend voor de verjaringsregeling. Het zal 
duidelijk zijn dat de onzekerheid waartoe de regeling aanleiding heeft gegeven 
in het bijzonder op gespannen voet staat met de strekking van het verjaringsin
stituut met kortlopende termijnen, hetgeen voor de praktijk onduldbaar is4. 
Ook op dit punt is de uniformiteit over de gehele linie van het vervoerrecht ver 
te zoeken5 . Het betreft hier verjaring en niet verval6 .  Dit brengt mee dat art. 
32, anders dan de vervaltermijn van art. 30 lid 3, niet ambtshalve kan worden 
toegepast 7. 

Het instituut van verjaring bestaat uit verschillende (deel)aspecten, waar
van art. 32 er zelf een aantal regelt, voor sommige andere uitdrukkelijk naar 
het nationale recht verwijst en tenslotte de resterende vraagstukken ongere
geld laat8 .  Bij de toepassing van art. 32 rijst voortdurend de vraag in welke 
mate het nationale recht een rol speelt. In de hierna volgende paragrafen be-

1. J. Wetter, The time bar regulations in the CMR Convention, 4 LMCLQ (1979), p. 504 e.v.  
(p. 509). 

2 .  Voor een vergelijking tussen beide regelingen in de rechtspraak: Hof Amsterdam 4.6. 1974, 
S&S, 1975, 38; NJ 1975 , 61 ;  EVR 1975, p. 531 alsmede BGH 28.2. 1975, VersR 1975, p .  445. 

3. Wetter, a.w. , p. 509. 

4. De ratio van de korte verjaringstermijn is een "rasche Klärung frachtrechtlicher Verhältnis
se", aldus BGH 21 . 12 .1981 , VersR 1982, p. 649. 

5. De tussen de verschillende verdragen bestaande verschillen op dit punt was voor K. Grönförs, 
Rabels z 1978, p. 702 aanleiding tot de volgende constatering: "Die Phantasie der Konventions
väter scheint auf diesem Gebiet fast unerschöpflich gewesen zu sein".  

6. Voor de overeenkomsten en verschillen tussen verjaring en verval, vgl. Pitlo/Hidma, Bewijs en 
verjaring, 1981 , p. 253-255; Asser-Rutten I p. 493 e.v. 

7 .  Loewe, nr 258; vgl. ook OGH Oostenrijk 14.2. 1976, ÖJZ 1976, p. 435. 

8 .  Helm, Frachtrecht ,  Art. 32 CMR. Anm. 2 .  
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steden we afzonderlijk aandacht aan de verschillende onderdelen van de com
plexe verjaringsregeling aan de hand van een analyse van rechtspraak en lite
ratuur. Op grond daarvan zal dienen te blijken of het hierboven vermelde oor
deel van Wetter gerechtvaardigd is. 

Behandeling van deze onderdelen vindt als volgt plaats: de reikwijdte van 
de regeling (§ 2) ; de in lid 1 genoemde termijnen (§ 3);  de krachtens lid 1 sub 
a, b en c verschillende momenten waarop de termijn begint te lopen (§ 4) ; de 
in lid 3 genoemde instituten schorsing en stuiting (§ 5); de bijzondere schor
singsregeling van lid 2, waarbij tevens een aantal daarmee samenhangende 
vraagpun'ten worden behandeld (§ 6) ; de reconventionele vordering van lid 4 
(§ 7) , alsmede de regresvordering van art. 39 lid 4 (§ 8) . 

In een afsluitende paragraaf (§ 9) wordt de balans opgemaakt. 

§ 2. De reikwijdte (lid 1 ,  eerste zin) . 

Evenals art. 31 is art. 32 lid 1 zeer ruim geredigeerd in die zin dat alle rechtsvor
deringen , , waartoe een aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding 
geeft" door de verjaringsregeling worden getroffen9. Aan welke vorderingen 
kan hier worden gedacht? Men kan daarbij verschillende categorieën rechts
vorderingen onderscheiden. 

Doorgaans zullen het vorderingen betreffen die door het Verdrag zelf wor
den geregeerd . Hoewel het Verdrag primair de vervoerdersaansprakelijkheid 
regelt (waartoe wij ons in deze studie hebben beperkt) behelst het tevens ma
teriele regels op grond waarvan de vervoerder een vordering tegen de recht
hebbende kan instellen (artt. 7 lid 1 ,  10, l l lid 2, 16 leden 1 en 4, 22 lid 2) . 
Daarnaast kan ook een vordering buiten overeenkomst onder vigeur van de 
verjaringsregeling worden gebracht, voor zover deze betrekking heeft op een 
onder de vervoerovereenkomst vallend gelaedeerd belang10 .  Voorts diè vor
deringen die weliswaar niet door het Verdrag worden geregeerd maar wel de
gelijk op het aan het Verdrag onderworpen vervoer betrekking hebben 1 1 . Zo 
werd verschillende malen terecht beslist dat ook vorderingen tot terugbetaling 
van te veel betaalde vracht onder art. 32 vallen 12. Twijfels kan men hebben 
omtrent vorderingen die weliswaar nauwe samenhang met het vervoer verto-

9. Zie daarvoor de Engelse tekst: "The period of limitation for an action arising out of carria
ge . . .  ", Uit de enigszins anders geredigeerde Franse tekst (art. 3 1 :  tous litiges; art. 32: les actions 
auxquelles peuvent donner lieu les transports . . .  ) en de Nederlandse vertaling (art. 3 1 :  alle rechts
gedingen; art. 32: de rechtsvorderingen waartoe een aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanlei
ding geeft . . .  ) mag geen inhoudelijke afwijking worden geconstateerd. 

10. Zie hiervoor hetgeen daarover is opgemerkt ten aanzien van art. 28 CMR, hoofdstuk 5, § 8 .  
Vgl. Rb Kh Mons 1 1 . 5 . 1978, TPR 1982, p. 798. Anders: Nickel-Lanz, nr212 ;  vgl. ook Rb Amster
dam 8 .8 . 1979, S&S 198 1 ,  73 . 

1 1 .  Bijvoorbeeld vorderingen terzake van door de inlader veroorzaakte schade aan het voertuig. 
Ten onrechte anders Rb Kh Antwerpen 27. 10. 1971 ,  TPR 1979, p. 120/121 .  Terecht interpreteren 
Rodière , p. 339 en Putzeys, nr 117 de in art. 32 lid 1 gebezigde term "vervoer" als "overeenkomst 
van vervoer". 

12. BGH 18.2. 1972, VersR 1972. p. 873; EVR 1972, p. 860 alsmede twee uitspraken van de 
hoogste Oostenrijkse rechter: OGH 14. 1 . 1976, ÖJZ 1976. p. 435; Rev Unif 1976, 11, p. 366; 
OGH 2.4 .1982, ÖJZ 1982 p. 521.  Voorts vorderingen terzake van schadevergoeding buiten de 

---> 
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nen, maar uit een andere titel voortvloeien 13. 
De bepaling geeft geen aanleiding te veronderstellen dat door de vervoerder 

ingestelde rechtsvorderingen aan de werking van de verjaringsregeling ont
trokken zouden zijn .  Deze opvatting is thans algemeen aanvaard, maar voor
dat het zo ver was bleek heel wat overredingskracht nodig, gelet op de uitvoe
rig gemotiveerde rechtspraak terzake. De vorderingen van de vervoerder kun
nen betrekking hebben op alle mogelijke zaken, zoals de vrachtsom 14, schade 
wegens de rechthebbende toe te rekenen vertraging15 ,  voorgeschoten omzet
belasting16 of op schade tengevolge van een rijverbod 17. 

Terecht gaven de rechters geen steun aan de opvatting dat de schorsingsre
geling van art. 32 lid 2, die uitsluitend op tegen de vervoerder gerichte vorde
ringen betrekking heeft , tot een tegenovergesteld standpunt zou moeten lei
den 18 . Deze rechtspraak heeft in de literatuur over de gehele linie instemming 
gevonden. Geschiedenis, redactie en systeem van art. 32 zijn daartoe genoeg
zame gronden. Erkenning dat art. 32 ook van toepassing is op door de vervoer
der ingestelde vorderingen is van belang met het oog op het moment waarop 
de verjaringstermijn voor een dergelijke vordering begint te lopen. Anders 
dan de vorderingen van de rechthebbende, welke doorgaans 19 onder art. 32 lid 
la en b zullen vallen, valt de vordering van de vervoerder onder de "swee
ping" -clausule van art. 32 lid lc, luidend: "in alle andere gevallen, na afloop 
van een termijn van drie maanden na de sluiting vervoerovereenkomst . "  

door het Verdrag bestreken aansprakelijkheidsperiode; vgl. hoofdstuk 4,  § 6;  hoofdstuk 5 § 1 ,  nt 
1 .  

13 .  Z o  oordeelde R b  's-Hertogenbosch 3 .6 .1977, S&S 1978, 29 dat een tegen d e  vervoerder inge
stelde rechtsvordering terzake van invoerrechten door art. 32 werd bestreken. Daarentegen oor
deelde CA Paris 4. 1 . 1978, BT 1978, p. 1 17 dat weliswaar de vordering terzake van de vrachtsom 
aan art. 32 CMR onderworpen was, maar niet de vordering uit voorgeschoten douane-rechten ,  
verschuldigd in het kader van het desbetreffende vervoer. Het college liet deze laatste verplich
ting, voortvloeiend uit "mandat distin ct de transport", niet onder de CMR vallen. Vgl. ook nog 
CA Paris 28.6 .1977, BT 1977, p. 422. Anders: OLG Neurenberg 26. 1 1 . 1974, NJW 1975, p. 501 . 
Het oordeel over de juistheid van deze beslissingen is afhankelijk van de kwalificatie van de be
treffende rechtsverhouding; vgl . hoofdstuk 2, §§ 4.2 en 4.7. 

14. Hof Amsterdam 4.6. 1974, S&S 1975, 38; NJ 1975, 61 ; EVR 1975, p. 531 ;  BGH 28.2 .1975, 
VersR 1975 , p. 445 ; MDR 1975 , p. 555; AWD 1975 , p. 291 ; EVR 1975 p. 523; CA Paris 4. 1 . 1978, 
BT 1978, p. 1 17. Vgl. Libouton 1982, p. 734. 

15 .  Ktg Rotterdam 23.6.1971,  S&S 1972,8. 

16.  OLG Neurenberg 26. 1 1 . 1974, NJW 1975, p. 501 .  

17.  BGH 1 1 . 12 .198 1 ,  VersR 1982, p .  649. Voor een transport van Duitsland naar Iran (Teheran) 
bleek de vervoerder onvoldoende of verkeerde documenten bij zich te hebben, waarna gedurende 
een aantal maanden beslag op het voertuig werd gelegd. 

18. Historisch interessant is dat in een eerdere versie van de CMR-verjaringsregeling geen reke
ning was gehouden met vorderingen over en weer. Op instigatie van de vertegenwoordigers van de 
Verenigde Staten heeft men daartoe vervolgens ruimte gemaakt: E/ECE/TRANS/SCI/79, E/ 
ECE/TRANS/WP9/13, 1 mei 1950, p. 18. 
L'histoire se repète. Het FIAT A-Report, p. 26, stelt voor art. 32 uitsluitend te reserveren voor 
rechtsvorderingen tegen de vervoerder: "The period of limitation for all claims against the car
rier( . . .  ) shall be one year". 

19. Zie bijvoorbeeld het in nt 12 genoemde arrest van het BGH. 
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§ 3 .  De termijnen (lid 1 ,  aanhef) . 

In beginsel is de verjaringstermijn ,  in overeenstemming met een aantal andere 
internationale vervoerregelingen, op één jaar bepaald20. Deze korte termijn 
wordt gerechtvaardigd met een beroep op de aard van het vervoerbedrijf21 . 
De enige mogelijkheid om aan de in art. 32 genoemde termijn te ontkomen 
bestaat in het geval van opzet of daarmee gelijkgestelde schuld volgens de wet 
van het gerecht waarvoor de vordering aanhangig is, waardoor de termijn in 
drie jaren wordt omgezet22. De hier geboden escape is vele malen beproefd, 
zij het meestal tevergeefs23 . Dit criterium hebben de opstellers ontleend aan 
art. 29 CMR 24. De CIM wijkt in zoverre af van de CMR, dat onder eerstge
noemde regeling naast een aantal andere voorwaarden, "doorbreking" van de 
normale termijn slechts mogelijk is in geval van opzet of bedrog25. 

Naar aanleiding van het door de opstellers in art. 32 met art. 29 gelegde 
verband is de vraag gerezen of zij daarmee hebben beoogd niet alleen opzet en 
daarmee gelijk te stellen schuld van de vervoerder persoonlijk relevant te 
doen zijn maar ook, hoewel niet uitdrukkelijk vermeld, die van zijn onderge
schikten en andere personen, van wier diensten hij voor de uitvoering van het 
vervoer gebruik maakt, zoals in art. 29 lid 2 het geval is. De vraag is van belang 
omdat hij een beperkte uitleg van art. 32 het nationale recht, dat alsdan van 
toepassing zou zijn op de ondergeschikten, niet zo ver gaat als art. 29 lid 226. 
Een beperkte uitleg van deze rechtsvraag wordt voorgestaan door Dorrestein, 

20. Vgl. art. 468 lid 7 Wv K;  art. 4 7 CIM. Anders: art. 29 Verdrag van Warschau; art. 20 Hamburg 
Rules; art. 25 Verdrag multimodaal internationaal vervoer. Laatstgenoemde regelingen bepalen 
de termijn op twee jaren. Nationale regelingen daarentegen stellen de termijn soms op een half 
jaar (vgl. art. 95 WvK (oud), waarover Rb Rotterdam 1 . 10. 1976, S&S 1977, 17; art. 9 Belgische 
Wet van 1891 ,  waarover Rb Kh Antwerpen 12.9. 1972, EVR 1973, p. 640, soms op een jaar: vgl. 
art. 108 CdC; § 40 KVO. 

21 .  Wachter, p. 324. Zie voor het zeerecht het genuanceerde standpunt van Royer, p .  140. Voor 
de CMR: BGH 1 1 . 12 . 198 1 ,  VersR 1982, p .  649 (650). 

22. Over het (ontbreken van) causaal verband tussen opzet en schade, vgl. Clarke, nr 109. 

23. HR 17. 1 1 . 1978, S&S 1979, 23; NJ 1980, 484; Hof 's-Hertogenbosch 2. 1 . 1979, S&S 1979, 1 15 ;  
BGH 1 1 . 12 . 1981 ,  VersR 1982, p .  649; CA Paris 21 . 1 1 . 1972, B T  1973, p .  21 ; CA Lyon 2 1 . 1 . 1977, 
BT 1977, p .  97; Tr Comm Bruxelles 2.2. 1970, Jur Unif 1971 ,  p .  278. 
Het zal, gelet op hetgeen naar aanleiding van de Franse rechtspraak over art. 29 CMR is opge
merkt, duidelijk zijn dat daar de kans om met succes beroep te doen op opzet of grove schuld nog 
het grootst is. Zie: CA Poitiers 19.4. 1972, BT 1972, p. 183, bevestigd door Cass 8 . 1 . 1974, BT 
1974, p. 9 1 ,  EVR 1974, p. 314; CA Paris 17.6. 1974, BT 1974, p. 321 ; CA Lyon 27.6 . 1980, BT 
1980, p. 504. Zonder succes: Cass. 4. 10. 1982, BT 1982, p. 549. 
In de WOW wordt in navolging van het zeerecht voor deze uitzonderingssituatie geen plaats inge
ruimd, MvT p. 27. 

24. Vgl. hoofdstuk 4, § 9. 

25 . Vgl. art. 47 lid 1 CIM in welk geval sinds 1970 verlenging tot twee jaren plaatsheeft. Grove 
schuld is, anders dan art. 32 CMR, derhalve niet voldoende; daarentegen weer wel voor de rege
ling inzake verval (art. 46 lid 2a) . Vgl. Boudewijnse, p. 394. Vgl. ook art. 108 CdC, waarin de 
korte termijn niet geldt in het geval van "fraude ou d'infidélité";  vgl. CA Paris 20.3 . 1972, BT 
1972, p .  182; Cass. 26. 1 . 1982, BT 1982, p. 143. 

26. Vgl. art. 30 WOW, waarover schrijver dezes, Goederenvervoer over de weg, Zwolle 1984, 
p .  10. 
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die erop wijst dat toerekening van opzet en daarmee gelijk te stellen schuld 
van de ondergeschikte aan de vervoerder, zoals geregeld in art. 29 lid 2, niet is 
overgenomen in art. 3227. Daartegenover heeft Hanekroot onder meer gesteld 
dat het algemeen karakter van art. 3 CMR rechtstreekse consequenties heeft 
voor de uitleg van art. 3228. 

Wij menen dat het gelijk is aan de zijde van laatstgenoemde. Met Dorre
stein zijn we het eens dat de opstellers van art. 32 van een gelijkschakeling 
tussen de artt . 29 en 32 ten aanzien van hulppersonen niet hebben blijk gege
ven. Daar staat echter tegenover dat art. 3 in een later stadium in het Verdrag 
is opgenomen30, waarbij art. 29 lid 2, eerste zin in beginsel had kunnen worden 
geschrapt. Verder regelt art. 29 lid 2, tweede zin als sequeel van en in samen
hang met art. 28 de positie van de ondergeschikte in het geval dat deze zèlf 
wordt aangesproken. In zoverre is art. 29 lid 2, eerste zin ook na opname van 
het universele art. 3 nog zinvol , omdat het de rechtsgevolgen van opzet en 
daarmee gelijk te stellen schuld voor zowel vervoerder als ondergeschikte dui
delijk aan het licht brengt. Het completeert het patroon van de aansprakelijk
heid in dit opzicht . 

Andere schrijvers dan de hierboven genoemde hebben, voorzover we kon
den nagaan, hun licht over deze kwestie niet laten schijnen31 . Tegen het hier 
verdedigde standpunt zou wellicht kunnen worden aangevoerd dat aldus het 
evenwicht tussen vervoerder en rechthebbende verstoord is, aangezien de toe
rekeningsregel van art. 3 CMR volgens nationaal recht in zijn algemeenheid 
niet voor de rechthebbende geldt32. Dit moge in het kader van de onderlinge 
rechtsverhouding tussen partijen op het eerste gezicht vreemd, zo men wil on
billijk lijken, men dient daarbij echter te overwegen dat het hier primair gaat 
om een Verdrag waarin de aansprakelijkheid van de vervoerder centraal staat; 
de mogelijke aansprakelijkheid van diens wederpartij behoeft daarmee in be
ginsel niet (geheel) parallel te lopen. 

§ 4. Aanvang van de termijnen (lid la,  b ,  c) . 

Naarmate de verjaringstermijn korter is neemt het belang van de vraag op 
welk moment de termijn begint te lopen toe. Art. 32 lid 1 onderscheidt drie 
categorieën verjaringstermijnen al naar gelang de vordering, te weten a) ge
deeltelijk verlies, beschadiging of vertraging, b) volledig verlies en c) de reste
rende gevallen . In genoemde volgorde ligt het startpunt van de termijn later. 
Het is duidelijk dat deze verschillende tijdstippen de belanghebbenden tot 

27. Th. H. J. Dorrestein,  Beursbengel 1978, p. 435 e.v. Dorrestein geeft daarmee de eerdere 
zienswijze in zijn boek, nr 275, prijs. 

28. L. Hanekroot, Beursbengel 1979, p .  57. 

29. Ook Libouton 198, p. 735 betwijfelt de juistheid van de zienswijze van Dorrestein .  

30  Vgl. hoofdstuk 4 ,  § 6 .  

3 1 .  Wel indirect, via art. 29  CMR. Vgl. Loewe , nr 220. Vgl. ook CA Poitiers 19.4. 1972, BT 1972, 
p .  183; Cass. 8 . 1 . 1974, BT 1974, p .  91, waaroverF. van Leeuwen, Beursbengel 1980, p .  25/26. 

32. Th. H. J. Dorrestein, Beursbengel 1978, p. 436. 
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grote oplettendheid nopen. Temeer wanneer blijkt dat partijen over en weer33 
en vaak op het allerlaatste moment vorderingen instellen die veelal tot ver
schillende categorieën behoren. 

Voor de ladingbelanghebbende komt het er, gelet op de slotzin van art. 32 
lid 1 ,  op neer dat de verjaringstermijn ingaat op de dag volgend op die der 
aflevering34, tenzij er tengevolge van volledig verlies van aflevering geen spra
ke meer kan zijn35 of het een vordering betreft die in categorie c valt36. Afba
kening van de hier genoemde categorieën heeft, behalve wegens het in een 
aantal gevallen moeilijk te maken onderscheid tussen beschadiging en verlies, 
wegens het begrip aflevering tot een aantal twistpunten aanleiding gegeven. 
Zo werd beslist dat onderbreking van het vervoer door tussentijdse opslag van 
de goederen de aflevering ervan verhinderde37 . Hetzelfde kan gezegd worden 
wanneer zich de situaties zoals beschreven in art. 15 lid 1 38 en art . 16 lid 239 zich 
voordoen. 

De bijzondere aard van het groepage-vervoer, waarbij de lading is samenge
steld uit zendingen van verschillende afzenders, brengt mee dat vorderingen 
naar aanleiding van dit vervoer in verschillende categorieën kunnen vallen40. 

In het bijzonder echter kunnen retourzendingen41 voor complicaties zor
gen. Hierbij kan de vraag rijzen of een door de afzender ingestelde vordering 
terzake van beschadiging in de a- , b- of c- categorie thuishoort. Verschillende 
wegen staan hier open. Zo kan men stellen dat, nu in het geval van beschadi-

33. Over de reconventionele vordering hierna § 7 .  

34. Ktg Delft 13 .5 . 1965, EVR 1966, p. 722; Hof 's-Hertogenbosch 21 . 12. 1965, S&S 1966, 24; NJ 
1965, 326; EVR 1966, p. 698. Tr Comm Paris 29.6. 1970, BT 1970, p. 325; OLG Düsseldorf 
18 . 10. 1973, VersR 1974, p. 1095. 

35. Zie voor de onderscheiding tussen de begrippen (gedeeltelijk) verlies, (gedeeltelijke) bescha
diging en vertraging, hoofcts 5, § 2. Vgl. OLG Celle 13 . 1 . 1975, VersR 1975, p. 250; EVR 1975 , 
p. 410; Vgl. Libouton 1974, p. 529; zie ook de hierna te noemen Engelse rechtspraak. 
In het geval van vertraging zij men er op bedacht dat het instellen van een vordering slechts nut 
heeft voorzover men een schriftelijk voorbehoud binnen de in art. 30 lid 3 genoemde (verval)ter
mijn heeft gemaakt; hierover Putzeys, nr 103 1 .  

36. Een vordering van de afzender gebaseerd op art. 2 1  CMR (schending van d e  verplichting 
remboursement te innen) valt onder categorie c. Zie voor zo'n geval: Supreme Court of Denmark 
22.4 . 1971, Jur Unif 1971 ,  p .  307. 

37. Hof 's-Hertogenbosch, vgl. nt 34. 

38. Vgl. Q .B .  9 .5 . 1978, (1979) Lloyd's Rep. 175 (Moto Vespa v. MAT Britannia Express Ltd . ) ,  
waarover nader de tekst. 

39. Vgl. Wachter in diens annotatie onder HR 20.4. 1979, NJ 1980, 518 sub 2. Anders: Nickel
Lanz, nr213,  die lossing ingevolge art. 16 lid 2 met aflevering op één lijn stelt. Vgl. ook nog Dorre
stein, nrs 190, 191 . 

40. Rb Kh Brussel 28.2 . 1975, EVR 1975, p. 419 (in casu betrof het volledig verlies, derhalve was 
art. 32 lid 1 sub b van toepassing) , waarover uitvoerig Libouton 198, p. 735. Zie ook Hof van 
Beroep Brussel 16. 1 1 . 1977, EVR 1980, p. 319 bevestigd door Hof van Verbreking 13.6 . 1980, 
EVR 1980, p. 85 1 .  

4 1 .  Onder retourzendingen worden verstaan die situaties waarin het zinloos is de goederen we
gens beschadiging hun weg naar de plaats van bestemming te doen vervolgen en derhalve naar de 
afzender worden terugvervoerd. 
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ging der goederen de lossing ervan, zoals vereist door art. 32 lid la, ontbreekt, 
een dergelijke situatie daarvoor in de (ruime) c-categorie valt. Deze oplossing 
wordt aan de hand gedaan door de Engelse schrijvers42 en treft men ook in de 
rechtspraak aan43. Deze conclusie werd evenwel niet getrokken door Justice 
Mocatta. Deze stelde zich op het standpunt dat de in art. 32 lid lc gebezigde 
woorden "alle andere gevallen" meebrengen dat deze categorie de gevallen 
waarin beschadiging en/ of verlies voorkomen uitsluit. Aangezien in het door 
hem te beslechten geval er wèl schade maar zijns inziens geen aflevering was 
omdat de geadresseerde de goederen wegens beschadiging geweigerd had, zo
dat het geval derhalve onder art. 15 ressorteerde, kwam Mocatta tot de naar 
onze mening ongelukkige slotsom dat art. 32 in dit opzicht een leemte vertoont 
en derhalve het toepasselijke nationale (in casu Engelse) recht moest worden 
toegepast44. Terecht heeft Hardingham erop gewezen dat deze beperkte uitleg 
van art . 32 lid lc geenszins geboden is; integendeel ,  de redactie van de bepa
ling strekt er veeleer toe de c-categorie als een "sweeping-up provision" te 
beschouwen zodat voor de onderhavige vordering ruimschoots plaats is45• 

Een derde weg werd in een soortgelijke situatie bewandeld door Justice Par
ker. Deze magistraat meende dat zijn collega Mocatta een betere mogelijk
heid over het hoofd had gezien. Omdat in casu sprake was van beschadiging 
waardoor de goederen werden teruggezonden en derhalve de beoogde afleve
ring niet kon plaats hebben, kon art. 32 lid la naar zijn mening niet van toepas
sing zijn .  Deze vaststelling leidde Parker vervolgens niet naar de toepassing 
van het zijns inziens ook mogelijke art. 32 lid lc, maar naar art. 32 lid lb.  Deze 
opmerkelijke beslissing werd gemotiveerd met een beroep op art. 20 lid 1 aan
gezien deze bepaling gelijke bewoordingen bevat als bedoelde b-categorie46. 
Terecht heeft Glass deze beslissing bekritiseerd en een dergelijke toepassing 
van art. 20 lid 1 "somewhat strained" genoemd47• 

Tenslotte is een vierde mogelijkheid geopperd, welke hierin bestaat dat 
men ook in het geval van retourzendingen wel degelijk kan spreken van afleve
ring der goederen en derhalve art. 32 lid la dient toe te passen. De eerste va
riant in deze zienswijze acht daarvoor het beoogde moment waarop de goede
ren hadden moeten worden afgeleverd het geschikte criterium, de tweede va
riant het moment waarop de goederen weer aan de afzender worden afgele-

42. A. C. Hardingham, 3 ( 1979) LMCLQ, p. 364; J. Wetter, 4 (1979) LMCLQ, p. 505; Clarke, 
nr 46; D. Glass, 1 ( 1984) LMCLQ, p. 43/44. Vgl. ook Loewe, nr 260. 

43 . Hof van Beroep Brussel 16.6. 1969, EVR 1969, p .  925 ; 16.5. 1980, EVR 1980, p .  1013. 

44. Q.B. 9 .5 . 1978, ( 1979) 1 Lloyd's Rep. 175 . (Moto Vespa v. MAT Britannia Express Ltd). 
Transport van Birmingham naar Madrid. Vlak voor de plaats van bestemming raakte het voertuig 
betrokken bij een ongeval waarbij de goederen werden beschadigd. De goederen werden ,  na 
overlading, onafgeleverd geretourneerd. 

45 . A. C. Hardingham, (1979) 3 LMCLQ, p. 364. Deze gezaghebbende auteur noemt de beslis
sing "unfortunate" ,  omdat in casu het door Mocatta toegepaste Engelse recht een verjaringster
mijn van zes( ! )  jaren kent, derhalve vijf jaren langer dan art. 32 CMR. Het arrest is tevens bekriti
seerd door de in nt 42 genoemde Engelse schrijvers. 

46. Q .B .  21 .7 . 1982, (1983) 1 Lloyd's Rep. 61 (Worldwide Carriers Ltd. v. Ardtran International 
Ltd . )  

47. D .  Glass, 1 (1984) LMCLQ, p.  42. 
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verd48 . 
Gelet op de gebezigde argumenten alsmede de praktische aspecten scharen 

wij ons aan de zij de van de schrijvers , die zich in deze gevallen voor de toepas
sing van art. 32 lid lc hebben uitgesproken . 

Onder onderhavige categorie ressorteren eveneens de vorderingen van de ver
voerder terzake van de vrachtsom jegens de ladingbelanghebbende49. Aange
zien het niet altijd eenvoudig is de datum van de overeenkomst exact vast te 
stellen, wordt bij gebrek aan concrete gegevens gemakshalve de blijkens de 
facturen relevante verzenddatum als uitgangspunt genomen50. Voor het geval 
er sprake is van een reeks van vervoerovereenkomsten kan men voor de vraag 
komen te staan op welke concrete overeenkomst de vordering terzake van de 
vrachtsom betrekking heeft51 . 

Bovenstaande wekt wellicht de indruk dat de vervoerder qua verjaringster
mijn beter af is dan de rechthebbende, aangezien hij over drie maanden extra 
beschikt52• Is deze extra-periode gerechtvaardigd? De vordering van de c-ca
tegorie, anders dan die sub a en b, kan ontstaan geruime tijd na het moment 
waarop de verjaringstermijn begint te lopen , te weten de dag van het sluiten 
van de overeenkomst. Het wekt dan ook geen verwondering dat van vervoers
zijde is gesteld dat, in een geval waarin een wijziging van de overeenkomst 
plaatsvond, als begindatum die van het moment van de wijziging diende te 
gelden. Met een beroep op de rechtszekerheid werd deze stelling overtuigend 
door het OLG Düsseldorf verworpen53. Dit college hield de vervoerder voor 
dat met het oog op dergelijke situaties hem in vergelijking met art. 32 lid la en 
b de extra periode van drie maanden gegeven was waarbinnen het transport 
zich doorgaans zal hebben afgewikkeld. Interessant is, na kennisname van de
ze uitspraak, de vraag of deze stellingname van kracht blijft indien de omstan
digheden ertoe leiden dat de periode gelegen tussen het ontstaan van de vorde-

48. A. C. Hardingham, a .w. ,  p. 363. Voor de tweede variant opteren met name de Belgische 
schrijvers Putzeys, nr 532 en Libouton 1982, p. 735. Vgl. ook Parker in zijn in nt 46 genoemde 
beslissing. Voor partiële kritiek op deze zienswijze, D. Glass, a.w. p. 43. 

49. Zie o.a .  Loewe, nr 260 alsmede Wetter, a.w. p. 506; CA Paris 7.5 . 1973, BT 1973, p. 231 ;  
OLG Düsseldorf 8 .3 . 1976, p .  506. Zie ook n t  15-18. 

50. Rb Dordrecht 21 .5 . 1980, S&S 1982, 8 .  Vgl. Dorrestein,  nr 274. 

5 1 .  Rb Kh Brussel 13.9. 1968, EVR 1969, p. 1153 alsmede BGH 18.2. 1972, VersR 1972, p. 873. 
Vgl. Wetter, a.w. p .  506, die in een dergelijk geval als beginpunt het moment van inontvangstne
ming van de goederen door de vervoerder als criterium aanvaardt. De hier gesignaleerde kwestie 
is eveneens van belang met het oog op een eventuele reconventionele vordering: Q.B.  30.3 . 1981 , 
(1981) 2 Lloyd's Rep. 566 (Impex Transport v. Thames Holdings Ltd . ) ,  waarover hierna § 7. 

52. Overigens vallen vorderingen van ladingbelanghebbenden anders dan terzake van lading
schade ook onder de c-categorie. Zie bijvoorbeeld Hof 's-Hertogenbosch 13 . 1 . 1970, S&S 1971 ,  
10 ;  NJ 1970, 741 ;  EVR 1971 ,  p. 8 17  waarin een vordering tegen de vervoerder werd ingesteld op 
grond van wanprestatie welke in casu bestond in het niet hebben voldaan aan de opdracht om de 
vervoerde goederen niet af te leveren dan tegen vertoon van een bepaald omschreven betalingsbe
wijs. 

53. OLG Düsseldorf 18. 10. 1973, VersR 1974, p. 1095. Het college had, met terzijdestelling van 
nationaal recht, daartoe overwogen dat de onderhavige wijziging van het contract slechts van aan
vullende aard was en derhalve de identiteit van de originele overeenkomst niet had aangetast. 
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ring en het einde van de termijn minder dan een jaar is. Deze vraag was de 
inzet van een procedure welke eindigde met een uitspraak van het hoogste 
Duitse gerecht. 

In het kader van een transport van Duitsland naar Iran werd bij aankomst 
gedurende een aantal maanden beslag op de voertuigen gelegd, omdat lading 
en documenten niet volledig correspondeerden. De vordering van de vervoer
der terzake van het zogenaamde staangeld 54 was derhalve pas ontstaan aan het 
einde van een langdurig transport en gerekend naar de maatstaf van art. 32 lid 
lc binnen een jaar verlopen. Hoewel het BGH in zijn overwegingen blijk gaf 
oog te hebben voor dit voor de vervoerder hoogst ongelukkige rechtsgevolg 
achtte het geen termen aanwezig om de termijn op een later tijdstip (in casu, 
zoals door de vervoerder was bepleit, op het moment van een later per telex tot 
stand gebrachte wijziging) een aanvang te doen nemen . Evenals het OLG, 
voornoemd, was het BGH van oordeel dat ter compensatie van het gesigna
leerde nadeel de vervoerder nu juist over de extra periode van drie maanden 
beschikt, waarmee hij , globaal genomen, ruimschoots dient uit te komen: 

"Für eine Verschiebung des Verjahrungsbeginns und damit für eine Abweichung von der aus
drücklichen Regelung der CMR besteht deshalb keine Veranlassung"55 

Het uiterste gevolg van de opvatting van het BGH is dat een vordering van de 
vervoerder al kan zijn verjaard voordat zij is ontstaan , hetgeen niet de bedoe
ling van de Verdragsopstellers kan zijn geweest56. 

Een soortgelijk probleem doet zich voor in de gevallen waarin de schade al is 
ontstaan, maar de daaruit voortvloeiende vordering nog niet aan verjaring on
derworpen is. Dit is het geval wanneer de schade is ontstaan in de "voor"
periode (voor art. 32 lid lb:  30 of 60 dagen; voor art. 32 lid lc: 3 maanden) . In 
de literatuur is gesteld dat deze perioden buiten de verjaringstermijnen blijven 
en derhalve in beginsel ook niet geschorst of gestuit kunnen worden57; billijk
heidshalve werd door Loewe daaraan toegevoegd dat een tijdens de "voor"
periode uitgebrachte schorsingsdaad wel effect behoort te hebben, met dien 
verstande dat deze geacht wordt te hebben plaats gevonden op het moment 
van de werkelijke aanvangstermijn van de verjaring58. Nog verder gaat Wet
ter. Deze heeft op goede gronden aannemelijk gemaakt dat een gedurende de 
"voor" -periode ingestelde schorsing of stuiting van meet af aan effect behoort 
te krijgen59. 

54. Over dit begrip Dorrestein, nr 181 .  

55.  BGH 1 1 . 12 . 198 1 ,  VersR 1982, p. 649; EVR 1983, p. 63. 

56. In dit licht is het voorstel in het FIATA-Report, p. 26, de vorderingen van de vervoerder 
volledig aan het CMR-verjaringsregime te onttrekken, niet onbegrijpelijk. 

57. Libouton 1974, p. 66, nt 177 , noemde het in nt 59 te noemen arrest , dat de periode genoemd in 
art. 32 lid 1c voor schorsing vatbaar achtte "somewhat surprising" ; vgl. ook Putzeys, nr 1 145 . 

58. Loewe, nr 263. 

59. Wetter, a.w . ,  p. 506/507, wijst op het feit dat in de praktijk veelal gedurende de "voor"
periode van de b- en c-categorie (30 dagen respectievelijk drie maanden) geschorst of gestuit 
wordt. Vgl. Hof van Beroep Brussel 28.6. 1969, EVR 1969, p. 925. 
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§ 5 .  Schorsing en stuiting (lid 3) .  

Zoals hiervoor in  § 1 reeds terloops werd opgemerkt i s  de verjaringsregeling 
van art. 32 niet volledig. De opstellers zijn zich hiervan bewust geweest en 
hebben, naast de eigen materiële regels van de leden 1 ,  2 en 4 voor wat betreft 
een aantal wezenlijke elementen van het leerstuk der verjaring, te weten 
schorsing en stuiting verwezen naar de wet van het gerecht waarvoor de zaak 
aanhangig is (lex fori , lid 3)60. Voor het overige is men, bij gebrek aan verdere 
instructie of uniforme regeling, derhalve aangewezen op de lex causae61 .  Door 
naast de bijzondere schorsingsregeling in art. 32 lid 2 voor wat betreft de on
derdelen schorsing en stuiting naar de lex fori te verwijzen worden de over
zichtelijkheid en de uniformiteit van het instituut verjaring niet bijster ge
diend, hetgeen tot rechtsongelijkheid kan leiden. Op deze plaats wordt vol
staan met het noemen van het belangrijkste verschil tussen de rechtsgevolgen 
van de schorsing, welke instituut in de meeste landen overigens weinig in tel is, 
en stuiting: na opheffing van de schorsing loopt de verjaringstermijn door op 
het punt waar het schorsende effect was ingetreden, terwijl bij stuiting de ter
mijn een nieuwe aanvang neemt op de dag van de stuiting62 . Gelet op de per 
land vaak verschillende regelingen terzake , alsmede de door art. 32 lid 2 gebo
den eenvoudige schorsingsmogelijkheid is het niet verwonderlijk dat de situa
tie vragen oproept63. 

Aangezien de vervoerder, anders dan de rechthebbende, geen gebruik kan 
maken van de door het Verdrag gegeven schorsingsregeling van art. 32 lid 264 
is deze volledig aangewezen op de nationale regels nopens schorsing en stui
ting; voor ons recht brengt dit mee dat de vervoerder zich tevreden zal moeten 
stellen met de stuitingsregels, zoals aanmaning, dagvaarding en elke andere 
daad van rechtsvervolging, die in het algemeen een sterk formalistisch karak
ter hebben65. Het beroep van de vervoerder op erkenning van zijn recht door 

60. Volgens Loewe , nr 267, zou de tekst ruimte laten voor de opvatting dat met de verwijzing naar 
het nationale recht in lid 3 tevens het conflictenrecht van dat recht toegepast zou kunnen worden. 
Aan de hand van de inhoud van onderhandelingen met betrekking tot een ander verdrag conclu
deert hij dat het ipr recht hier echter toch niet onder valt. De door Loewe geboden indirecte uitleg
methode komt ons, gelet op de duidelijke tekst, als volstrekt overbodig voor. Vgl. nog Dorrestein, 
nr 276, die op een praktische schaduwzijde van het in lid 3 bepaalde wijst. 

61 . Helm, Frachtrecht, Art. 32, Anm. 2 en 9,  met beide malen een verschrijving, t.w. in Anm. 2 
Abs 4 in plaats van 3; in Anm. 9 Abs. 2 in plaats van 3 .  

62.  Vgl. Pitlo/Hidma, Bewijs en verjaring, p. 241 e.v. ; p. 247 e .v. Asser-Rutten I ,  p. 484 e .v . ;  
p. 490 e.v.  Vgl. ook art. 3 . 1 1 . 16 NBW e.v . ;  Dorrestein, nr 277. 

63. Zo meldde de Zweedse afgevaardigde op de revisie-conferentie van 1972 te Genève dat in zijn 
land problemen waren gerezen met betrekking tot de in art. 32 leden 2 en 3 gebezigde begrippen 
"suspension" en "interruption" ; W/TRANS/SCI/438,  19 april 1972. p. 15.  sub 93. 

64. Hoewel de tekst van art. 32 lid 2, eerste zin aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, is toch 
vaak van vervoerderszijde getracht hiervan gebruik te maken; zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 
25 . 1 . 1980, S&S 198 1 ,  16;  NJ 1980, 598. Terecht is Libouton 1982. p. 736 van mening dat de ver
voerder het schorsingsmiddel van art. 32 lid 2 wel jegens een door hem ingeschakelde onderver
voerder kan inschakelen. Zie verder nt 69. 

65. Vgl. art. 2016 BW jo. art. 3 . 1 .17 lid 2 NBW. alsmede het in vorige noot genoemde vonnis. De 
door de vervoerder ingediende vordering ontbeerde het gewenste effect omdat er geen bevoegd 
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de rechthebbende is veelal een zaak van feitelijke beoordeling en biedt derhal
ve onvoldoende zekerheid66• 

Het instituut van stuiting kan uiteraard ook, naast het schorsingsmiddel , 
door de rechthebbende worden aangevat67• Uit de aard van de hier genoemde 
rechtsmiddelen vloeit voort dat het niet uitgesloten is dat onder omstandighe
den in een procedure beide middelen van toepassing kunnen zijn68. 

§ 6. De bijzondere schorsingsregeling (lid 2) . 

In navolging van de CIM beschikt het Verdrag over een eigen schorsingsrege
ling (art . 32 lid 2) . Bij de bespreking van de reikwijdte der verjaringsregeling 
(§ 2) werd reeds gesteld dat men aan de hand van lid 2 tevergeefs heeft ge
tracht de reikwijdte van art. 32 CMR te beperken tot vorderingen van de 
rechthebbende. Dit laat evenwel onverlet dat uit lid 2 duidelijk naar voren 
komt dat het ook bij verjaring conform de preambule van het Verdrag primair 
om de aansprakelijkheid van de vervoerder gaat. Het eenzijdig karakter van 
de bepaling is in de rechtspraak nadrukkelijk bevestigd69. Dit brengt mee dat 
de vervoerder zich tevreden zal moeten stellen met de nationale schorsings- en 

ambtenaar aan te pas was gekomen. Een daarop volgend conservatoir derdenbeslag, dat als daad 
van rechtsvervolging is te beschouwen, werd nadien weer opgeheven met het gevolg dat de stuiting 
daardoor ongedaan gemaakt werd (vgl. art. 2018 BW) . Vgl. voor nationaal vervoer nog Rb Alme
lo 22.8 . 1979, S&S 1980, 61 .  Een geval waarin de stuiting wel effect kreeg werd beslist door Rb 
Dordrecht 21 .5 . 1980, S&S 1982, 8: Een eerdere door de vervoerder aangevangen procedure werd 
door de vervoerder geroyeerd, maar deze bracht nadien de vordering voor een ander gerecht. 
Omdat de nieuwe dagvaarding op dezelfde gronden tegen dezelfde gedaagde gericht was, oordeel
de de Rb dat aan de eerste dagvaarding alsnog de beoogde stuitende werking moest worden toege
kend. Ook in de procedures leidend tot uitspraken van CA Paris 28.3 . 1978, BT 1978, p. 320 en CA 
Aix-en-Provence 22.2. 1979, BT 1979, p. 387 bleken eerder ingetrokken dagvaardingen alsnog 
stuitende werking te bezitten. Vgl. ook nog Hof van Verbreking 9.4. 1981 , BT 1982, p. 455. 

66. Vgl. BGH 28.2. 1975, VersR 1975, p .  445; EVR 1975, p .  523 waarin erkenning ingevolge § 
208 BGB (vgl. art. 2019 BW) niet aanwezig werd geacht. In een andere procedure in Duitsland 
waarin de vraag aan de orde werd gesteld of in casu ingevolge § 249 ZPO , , Stillstand des Prozess
verfahren" had plaatsgevonden en derhalve ingevolge § 211  BGB de stuiting was bewerkstelligd: 
BGH 17. 10. 1975, VersR 1976, p. 36. Wel werd stuiting via erkenning aanvaard in Tr Comm Lyon 
10. 1 1 .

"
1975, BT 1976, p. 175 . Over cÎe onzekerheid met betrekking tot de werking van art. 2019 

BW, vgl. Dorrestein, nr 281 in fine. 

67. Via erkenning met succes in CA Lyon 21 . 1 . 1977, BT 1977, p .  97 op grond van art. 2248 C. civ. 
(vgl. art. 2019 BW); Cass. 14 . 12 . 1981 , BT 1982, p .  72 EVR 1983, p .  59: een aanbod tot schadever
goeding door de vervoerder geldt als een daad van erkenning, daargelaten of de ladingbelangheb
bende het aanbod accepteert. Overigens werd in het onderhavige geschil ten onrechte de CMR 
buiten beschouwing gelaten. 
Zonder succes in Cass. 3 1 .3 . 198 1 ,  BT 1981 ,  p. 279 (nationaal vervoer). Het feit dat de vervoerder 
de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nam door inschakeling van een schade-expert werd niet 
als daad van erkenning beschouwd. Evenmin gold dit voor het geval waarin de vervoerder om een 
schadeberekening ten behoeve van zijn verzekeraar verzocht: CA Paris 10.12. 1971 , BT 1972, 
p .  19. Via dagvaarding: CA Paris 15 .2 . 1982, BT 1982, p .  141 . Uit dit arrest blijkt duidelijk hoe 
zeer de formaliteiten waarmee de stuitingsregels gepaard gaan al naar gelang het toepasselijk na
tionale recht kunnen variëren. 

68. Zo bijvoorbeeld het geval waarin een aanvankelijk per telex tot stand gebrachte schorsing 
werd gevolgd door nadere correspondentie waaruit de erkenning door de vervoerder bleek: CA 
Paris 24.3 . 1972, BT 1972, p. 205. 
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stuitingsregels met alle daaraan klevende nadelen, zoals we in de vorige para
graaf gezien hebben. De eisen om een schorsing te bewerkstelligen of op te 
heffen hebben in de praktijk tot een groot aantal procedures aanleiding gege
ven, waarin verschillende aspecten moeten worden onderscheiden. 

Achtereenvolgens worden behandeld welke voorwaarden de rechthebben
de (a) en de vervoerder (b) in acht hebben te nemen teneinde een schorsing te 
bewerkstelligen respectievelijk op te heffen. Vervolgens wordt bezien welke 
rol voor tussenpersonen op dit terrein is weggelegd ( c) ; tenslotte wordt nage
gaan of een verjaringstermijn onder de CMR door partijen kan worden ver
lengd of verkort (d). 

(a) In de eerste plaats kan men zich afvragen welke vereisten de rechthebben
de in acht dient te nemen om een rechtsgeldige schorsing tot stand te brengen. 
Voorwaarde hiervoor is een schriftelijke vordering door de rechthebbende 
waarin hij de vervoerder aansprakelijk stelt voor geleden schade 70• Uit de 
rechtspraak hierover blijkt dat men daaraan geen hoge eisen stelt 71 .  Vaak zal 
een bericht per telex reeds voldoende zijn 72. Uit het bepaalde dat de vervoer
der bij afwijzing van de schriftelijke vordering de daarbij gevoegde stukken 
terugzendt (waarover aanstonds nader) , volgt geenszins dat het opzenden van 
dergelijke stukken door de afzender een extra vereiste naast de schriftelijke 
vordering zou betekenen 73 • Overigens vloeit uit de omstandigheid dat bij de 
vervoerovereenkomst verschillende partijen betrokken zijn voort dat de 
rechthebbende die de schorsing bewerkstelligt niet dezelfde behoeft te zijn als 
degene die uiteindelijk de schadeclaim zal instellen 74, terwij l afwijzing van de 
vordering van de een nog geenszins afwijzing van de ander betekent 75 • Voorts 

69. Rb Amsterdam 24.5 . 1972, S&S 1982, 78. Hof Amsterdam 4.6. 1974, S&S 1975, 38; NJ 75 , 61 ; 
EVR 1975, p. 53 1 .  Rb Rotterdam 25 . 1 . 1980, S&S 1981 ,  16; NJ 1980, 598. BGH 28.2. 1975, VersR 
1975, p. 445 ; EVR 1975, p. 1075. CA Aix-en-Provence 15.2. 1979, BT 1979, p. 353. CA Paris 
23.9. 1981 , BT 198 1 ,  p. 538. Nickel-Lanz acht de bepaling wegens haar eenzijdig karakter onbil
lijk, nr 214. 

70. Deze schade behoeft, evenmin als dat het geval is ten aanzien van art.  27 lid 1 CMR, niet 
gepreciseerd te zijn ,  vgl. OLG Düsseldorf 8.5 . 1969, EVR 1970, p .  446; OLG Düsseldorf 
13 . 1 . 1972, VersR 1973, p. 178; OLG Düsseldorf 27.5 . 1982, VersR 1983, p. 62; Hof van Beroep 
Antwerpen 30.5 . 1979, EVR 1979, p. 924, bevestigd door Hof van Verbreking 12. 12. 1980, EVR 
1981 ,  p. 250; CA Aix-en-Provence 1 1 .3 . 1969, BT 1969, p. 389; CA Reims 3 .3 . 1980, BT 1980, 
p .  237; Rb Kh Luik 25 . 1 1 . 1982, EVR 1982, p. 843; Rb 's-Hertogenbosch 27.3. 1981 ,  S&S 1983, 89. 
Voor strengere eisen: Rb Rotterdam 5.4. 1974, S&S 1975, 53. 

71. Rb Kh Antwerpen 24.10 . 1967, EVR 1969, p. 1035 ( uitwisselingvan stukken is niet noodzake
lijk) . Tr.gr. inst. Toulouse 7. 12. 1968, EVR 1971 ,  p. 139, bevestigd door CA Toulouse 26.3. 1969, 
EVR 1971 ,  p. 131 (mededeling van een door een deurwaarder opgemaakte vaststelling der schade 
is voldoende). Vgl. ook de in de vorige noot vermelde rechtspraak, waaraan toe te voegen Rb 
Zwolle 2 .5 . 1984, S&S 1984, 131 .  

72. CA Paris 24.3 . 1972, BT 1972, p .  205; Rb Kh Antwerpen 3 .3 . 1976, EVR 1977, p .  437 beves
tigd door Hof van Beroep Antwerpen 30.5 . 1979, EVR 1979, p. 924, Rev Unif 1981 II, p. 236 en 
Hof van Verbreking 12. 12. 1980, EVR 1981 ,  p. 250; LG Mönchengladbach 16.3. 198 1 ,  VersR 
1982, p. 340. 

73 . Vgl. Rb Amsterdam 12.4. 1972, S&S 1972, 102; CA Paris 27.2. 1980, BT 1980, p. 384 alsmede 
de commentator van het arrest CA Reims 3 .3 . 1980, BT 1980, p. 237. Anders ten onrechte Rb 
Rotterdam 5 .4 .1974, S&S 1975 , 53 alsmede Q . B .  30.3 .198 1 ,  (1981 ) 2 Lloyd's Rep. 566 (Impex 
Transport v. A G Thames Holdings Ltd) . 
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is van belang dat op goede gronden kan worden gesteld dat een schriftelijke 
vordering gericht tegen een vervoerder eveneens geldt als zijnde uitgebracht 
tegen een opvolgend vervoerder76 • Het hoeft geen betoog dat een dergelijke 
situatie voor de vervoerder bijzonder précair is. 

Aangezien vaak op de valreep van de verjaringstermijn een schriftelijke 
vordering wordt ingesteld is het van belang welk criterium dient te gelden ten 
aanzien van het tijdstip waarop die vordering moet worden ingediend. Hier
voor komt in aanmerking het moment van ontvangst door de vervoerder en 
niet dat van verzending77. Hetzelfde dient dan te gelden voor de schriftelijke 
afwijzing van de vordering door de vervoerder78. 

In Frankrijk is het juridisch weinig trefzekere onderscheid tussen vervoer
der en commissionnaire de transport een bron van geschillen met het oog op de 
praktische voordelen die de schorsingsregeling van art. 32 1id 2 biedt boven die 
van het nationale recht (art. 2244 C. e.v.  civ. jo.  art. 108 CdC)79• Met wisse
lend succes trachtten de vervoerders aan de in vergelijking met het Franse 
recht eenvoudig te bereiken schorsende werking van de verjaring te ontkomen 
door te stellen dat zij commissionnaires de transport waren. (De controverse 
doet zich eveneens tussen de vervoerders onderling voor80.) Op de relatie tus
sen de rechthebbende en de commissionnaire de transport is art. 32 immers 
niet van toepassing is81 . Voor de vervoerder kan toepassing van art . 32 intus
sen ook voordelen meebrengen wanneer hij zelf een rechtsvordering instelt, 
aangezien de termijn van art. 32 lid lc langer is dan die van art. 108 CdC82. 

74. OLG Düsseldorf 13 . 1 . 1972, VersR 1973, p .  178, EVR 1973 , p. 620: aan een door de ontvan
ger ten behoeve van de afzender ingestelde schriftelijke vordering werd schorsende werking toe
gekend. Ten onrechte anders: Tr.gr. inst. Valenee 18. 1 1 . 1982, BT 1982, p. 21 1 .  

7 5 .  OLG Düsseldorf 16.12. 1981 , VersR 1983, p .  1 132. I n  dit arrest werd gesteld dat d e  afwijzing 
van de schriftelijke vordering van de ontvanger geen effect had ten opzichte van de afzender, 
hoewel deze laatste van genoemde afwijzing op de hoogte was. 

76. Deze zienswijze wordt verdedigd door D. Glass, 1 (1984) LMCLQ, p. 45 e.v. waarin hij het 
tegenovergestelde standpunt ingenomen door Q.B.  21 .7 .1982 (1983) 1 Lloyd's Rep. 61 (Worldwi
de Carriers Ltd. v. Ardtran International Ltd) bestrijdt. 

77. Tr Comm Paris 25 .6. 1979, BT 1979, p. 403 met beroep op art. 32 lid 2, derde zin. Evenzo 
L. Brunat, BT 1979, p. 136. Anders Cass. 20.7 . 1983 , BT 1984, p. 236. Vgl. voor bewijsperikelen 
ten aanzien van de ontvangst van de schriftelijke vordering eveneens CA Paris 25.3 . 1982, BT 
1982, p. 434. 

78. Anders: Boudewijnse, p .  400. 

79. Cass. 16.2. 1970, BT 1970, p. 144; CA Paris 10.5. 1978, BT 1979, p. 157; CA Aix-en-Provence 
20 .12. 1979, BT 1980, p. 104; CA Paris 27.2. 1980, BT 1980, p. 384; Tr Comm Toulouse 7.2. 1980, 
BT 1980, p .  319; Cass. 14. 12. 1981 , BT 1982, p .  72; EVR 1983 , p .  59; CA Nîmes 26.5 . 1982, BT 
1982, p. 407. Vgl. ook Nossovitch , p .  132 e .v .  

80.  Cass. 25 . 1 . 1972, BT 1972, p .  148;  CA Paris 29. 1 1 . 1978, BT 1979, p. 137; het cassatiemiddel 
tegen dit merkwaardige en door de commentator bekritiseerde arrest werd verworpen door Cass. 
12. 1 . 1981 ,  BT 1981 , p. 127. Vgl. nog Tr.gr. inst. Metz 10 . 1 1 . 1981 ,  BT 1982, p. 38. Voor de verja
ring naar Frans recht ingevolge art. 108 CdC jo. art. 2219 C. civ . ,  zie Lamy, nr 446 e.v. 

81 .  Vgl. hoofdstuk 2, § 4.3.2. 

82. Vgl. CA Paris 17.5. 1973 , BT 1973, p. 231 ;  CA Paris 1 1 .6. 1981 ,  BT 198 1 ,  p .  420. 
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(b) Heeft de rechthebbende eenmaal een schriftelijke vordering ingesteld dan 
zal de vervoerder er alles aan gelegen zijn een daardoor in werking getreden 
schorsing zo spoedig mogelijk op te heffen. Hij kan dit doen door de vordering 
schriftelijk af te wijzen83 en de daarbij gevoegde stukken terug te zenden84 •  
Deze laatste zinsnede heeft in de praktijk eveneens tot onzekerheid geleid, 
waarbij het voor de uitleg van deze woorden hoofdzakelijk op de vraag neer
komt, of met terugzending van de originele stukken kan worden volstaan dan 
wel of deze verplichting zich eveneens uitstrekt tot het terugzenden van opge
zonden foto- of Xerocopieën. In rechtspraak en literatuur komt als bovendrij
vende mening naar voren dat, gelet op de ratio der bepaling, te weten de on
dersteunende functie in een eventueel rechtsgeding, men met het terugzenden 
van officiële stukken kan volstaan85 .  Deze opvatting werd in een praktische 
overweging als volgt gerechtvaardigd: 

"Dabei ist es zu berücksichtigen dass die CMR in 1956 vereinbahrt wurde, zu einem Zeitpunkt 
also, als die Benutzung von Fotokopiergeräten bei weitem noch nicht so verbreilet war und des
halb häufig Originale übersand wurden, im Gegensatz zur jetzigen Gepflogenheit . .  "86. 

Een hiervan afwijkend standpunt valt te beluisteren in Frankrijk waar in een 
tweetal uitspraken in tegenovergestelde zin werd beslist. In dat verband werd 
de volgende toelichting gegeven, die, in vergelijking met de zojuist geciteerde 
pragmatische overweging van het Duitse gerecht , een meer dogmatische geest 
ademt: 

"qu'il importe peu que les pièces jointes aient étés transmises en original ou en photocopies, car 
les dispositions de la CMR sont de droit étroit et doivent être interpretées restrictivement et qu'en 
conséquence i! n'est pas permis d'établir les distinctions que Ie texte lui-même n'a pas faites"87 .  

Het getuigt van weinig standvastigheid dat het Parijse Hof in een gelijksoorti- · 

ge overweging als de hier laatst geciteerde zijn eerder ingenomen standpunt 
heeft verlaten88. Zowel vanuit het oogpunt van rechtsvinding als wegens de 
praktische uitkomst dient de in Frankrijk gehuldigde opvatting te worden af
gewezen. 

83. Dit afwijzen dient ondubbelzinnig aan de wederpartij kenbaar te zijn, Rb Rotterdam 
12.5 . 1978, S&S 1979, 1 1  quod in casu non. De Rb oordeelde dat het samenstel van brieven niet van 
een afwijzing getuigde, maar veeleer erop duiddde dat de discussie omtrent al of niet aansprake
lijkheid werd opengelaten.  

84.  Deze bepaling wordt door Wetter, a.w . ,  p. 507 aangeduid als "very treacherous". 

85 . Rb Roermond 15. 10. 1970, EVR 1971 ,  p .  839; Hof 's-Hertogenbosch 2 . 1 1 . 1979, S&S 1979, 
1 1 5 ;  OLG Düsseldorf 2. 10. 1980, VersR 1981 , p .  737; CA Paris 22.5 . 1977, BT 1971 ,  p. 320; The 
Maritime and Commercial Court of Denmark 17.6. 1982, EVR 1983, p. 800. 
Verder Loewe, nr 266; Dorrestein, nr 279; Nickel-Lanz, nr 214; Putzeys, nr 1 149; Wetter, a.w . ,  
p .  507. Anders: Libouton 1982, p. 736. 

86. LG Mönchengladbach 16.3. 1981 ,  VersR 1982, p. 340, waarover positief H. Oeynhausen, 
VersR 1983, p .  312 .  Als Mönchengladbach OLG Hamburg 27.5 . 1982, VersR 1983, p .  90. 

87. CA Reims 27 .3 . 1976, BT 1976, p. 260. Het is niet uitgesloten dat dit college zich heeft laten 
leiden door de kritiek van de gezaghebbende commentator in Bulletin des Transports op het in 
noot 85 vermelde arrest van het Parijse Hof, luidend: "La sol u t i  on nous paraît radicalement fa us
se" .  De commentator beroep zich daarbij op Nanassy. p. 730. 
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Vervolgens rijst de vraag of het hier gestelde eveneens geldt voor het geval 
de vervoerder de vordering gedeeltelijk heeft erkend (vgl. 32 lid 2, tweede 
zin)89. Het Verdrag laat deze situatie ongeregeld zodat men wellicht mag con
cluderen dat de vervoerder geen stukken behoeft te retourneren90• Overigens 
is het niet altijd eenvoudig een gedeeltelijke erkenning of afwijzing te consta
teren 91 . Men dient steeds op grond van de concrete omstandigheden scherp te 
letten op datgene wat men erkent en wat niet. Zo dient men wel onderscheid te 
maken tussen enerzijds het voorwaardelijk erkennen van een vrachtsom waar
aan schorsende werking werd verleend92 en anderzijds het weliswaar erken
nen van aansprakelijkheid maar niet van de door eiser gestelde omvang ervan, 
hetgeen niét als een gedeeltelijke erkenning werd beschouwd93 . Van dit laat
ste geval, waarin de kwestie van de omrekening van het in goudfranken vastge
stelde bedrag in geding was, dient men vervolgens weer te onderscheiden de 
situatie waarin na de dagvaarding de geclaimde schadesom tengevolge van een 
koersfluctuatie wordt verhoogd. Hieromtrent oordeelde het Belgische hoog
ste rechtscollege dat door de dagvaarding de vordering gestuit werd, zodat 
zonder bezwaar aanpassing van de gevorderde som aan de laatste koersont
wikkeling kon plaatsvinden94. 

( c) Een volgende vraag waartoe art. 32 lid 2 aanleiding heeft gegeven is of, en 
zo ja in welke mate, aan verzekeraars of verzekeringsmakelaars de bevoegd
heid toekomt de hier behandelde schorsing te bewerkstelligen of op te heffen. 
Het komt ons voor dat dit een vraagstuk van vertegenwoordiging is, dat der
halve aan de hand van de criteria van dat leerstuk moet worden opgelost. Op 
dit punt blijkt in de praktijk een aantal misverstanden te bestaan. Zo bleek het 
nodig te beslissen dat een schriftelijke vordering van een rechthebbende inge
diend bij een ladingassuradeur in plaats van bij de vervoerder of diens assura
deur geen schorsende werking kon hebben95 . Veelal blijkt dat men als cri te-

88. CA Paris 21 . 12 .1978, BT 1979, p. 84: "Mais considérant que les motifs et les modalités de la 
suspension de la prescription sont définiés impérativement par la CMR dont les dispositions de 
droit strict doivent être limitativement appliqués, sans qu'il y ait bi en de tenir compte du contenu 
et de la force probante des pièces communiquées". 

89. De Nederlandse vertaling van de Verdragstermen , ,admitted" en , ,acceptation" lijkt ons min
der gelukkig. Vgl. de Duitse vertaling: "anerkannt" . 

90. OLG Celle 13 . 1 . 1975, VersR 1975, p. 250; EVR 1975, p. 410. 

91. Vgl. het in vorige noot vermelde arrest . Vgl. Dorrestein nr 280. 

92. Rb Kh Mons 9 . 1 1 . 1976, EVR 1977, p. 300. 

93. Rb Rotterdam 23.4. 1982, S&S 1982, 94, bevestigd door Hof 's-Gravenhage 12. 1 1 . 1982, S&S 
1983, 30; NJ 1984, 656. Partijen verschilden van mening over de wijze waarop het maximum
bedrag van art. 23 lid 3 CMR diende te worden berekend (waarover hoofdstuk 5, § 3 .2.2). Na de 
schriftelijke vordering van de ladingbelanghebbende waren partijen blijven debatteren over deze 
kwestie, op grond waarvan de Rb kon vaststellen dat er geen sprake was van gedeeltelijke erken
ning van de betreffende vordering. Anders wellicht het Zweedse Supreme Court 4.6. 1971 (zeever
voer) , genoemd door Wetter, a.w. , p. 508. 

94. Hof van Verbreking 9.4. 198 1 ,  BT 1982, p .  455. 

95 . Rb Kh Antwerpen 18.6. 1968, EVR 1968, p .  1237. 
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rium voor de bevoegdheid te schorsen dan wel een schorsing op te heffen de 
beantwoording van de vraag of de verzekeraar na betaling aan zijn cliënt ge
subrogeerd is van doorslaggevend belang acht96. Zover hoeft het beslist niet te 
komen. Al naar gelang van de omstandigheden van het geval kan blijken of 
verzekeraars namens hun verzekerde optreden 97. Overeenkomstig het Neder
landse vertegenwoordigersrecht behoeven hierbij de sacrale bewoordingen als 
"gemachtigde" of "namens" niet te pas te komen98. Behalve de omstandighe
den van het betreffende geval zal voor de vraag naar de (omvang van de) verte
genwoordigingsbevoegdheid ook het gebruik een rol spelen 99. Dit gebruik zal 
mede kunnen worden vastgesteld aan de hand van op ruime schaal voorko
mende clausules in transportpolissen waarbij belangenbehartiging van assura
deurszijde in een vroegtijdig stadium wordt bedongen 100. Het bestaan van zo'n 
gebruik kan bijvoorbeeld daarbij degene die zich met een vordering tot de as
suradeur van zijn wederpartij wendt in zijn bewijslast tegemoetkomen 101 . Het 
hier gestelde geldt ook voor andere gevolmachtigden zoals bijvoorbeeld een 
averij-commissaris 102 of een economisch belanghebbende 103 . 

( d) Ter afsluiting van deze paragraaf wordt nog aandacht geschonken aan de 
ook in het kader van de toepassing van CMR-recht een enkele maal aan de 
orde gestelde vraag of de verjaringstermijn met wederzijdse instemming van 
partijen verlengd dan wel verkort kan worden. Ligt dit in het vermogen van 
betrokkenen of wordt zulks verhinderd door art. 41? Uit het antwoord op een 
vraag van de Zweedse afgevaardigde op de in 1972 te Genève gehouden revi
sie-conferentie blijkt dat men geneigd is een door de afgevaardigde gewenste 
verlenging van de termijn binnen het kader van art. 32 niet mogelijk te ach
ten 104. Deze zienswijze ontmoet men ook in de literatuur105 . Met name zou dit 

96. CA Aix-enProvence 8. 1 1 . 1968, BT 1969, p. 18; EVR 1969, p. 918, Jur Unif 1970, I, p. 122; 
CA Aix-en-Provence 1 1 . 3 . 1969, BT 1969, p. 389, Jur Unif 1970. I. 119 ,  waarover Clarke, nr 47. 
Verder LG Hamburg 2. 10. 1972, VersR 1973, p. 28; Rb Kh Antwerpen 17.2. 1974, EVR 1974, 
p. 504. 

97. Hofvan Beroep Antwerpen 30.6. 1982, EVR 1983, p. 84. In dit arrest werd terecht gesteld dat 
ook wanneer nog geen subrogatie heeft plaatsgevonden er niettemin rechtsgeldige belangenbe
hartiging door de verzekeraar kan plaatshebben. 

98. Hof 's-Gravenhage 2 .4. 1976, S&S 1977, 34. 

99. Rb Breda 1 1 . 1 . 1977, S&S 1978, 89 (waarin een assurantiemakelaar namens ladingassuradeu
ren optrad) ;  Rb Utrecht 1 1 .4. 1979, S&S 1980, 12. 

100. Vgl.Tr Comm Paris 23.5. 1979, BT 1979, p. 522 met kritiek annotator. Vgl. Rodière, p. 340; 
Dorrestein, nr 279. 

101 . Vgl. Rb Arnhem 29.6. 1978, S&S 1980, 45. Ten onrechte werd overigens aan de rechtheb
bende onder meer het bewijs opgedragen van een eventuele afwijzing van de schriftelijke vorde
ring door de vervoerder. 

102. Rb Kh Mons 9 . 1 1 . 1976, EVR 1977, p. 300. In CA Lyon 2.3 .1978, BT 1978, p. 382 alsmede 
Cass. 4 .10 .1982, BT 1982, p. 549 werd een commissionnaire de transport als zodanig bevoegd 
geacht, voorzover deze zijn cliënt reeds schadeloos gesteld had dan wel zich daartoe verplicht had. 
Zie ook nog Cass. 4 .5 . 1982, BT 1982, p. 329 en p. 332; Rb Kh Luik 25.1 1 . 1982, EVR 1982, p. 843 . 

103. OLG Düsseldorf 16. 12. 1982, VersR 1983, p. 1028. 
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gelden voor een contractueel bedongen verkorting van de termijn 106• De door 
art. 32 bepaalde tennijn zou volgens een aantal rechterlijke colleges overigens 
niet gelden wanneer partijen de CMR vrijwillig op nationaal vervoer toepasse
lijk hebben verklaard, omdat zulks een verboden afstand van de nationale ver
jaring zou betekenen (vgl. art. 1984 BW) 107• 

Er zijn evenwel ook andere geluiden waarneembaar. Verlenging vandever
jaringstermijn van art. 32 werd in de rechtspraak, zij het stilzwijgend, er
kend108 . Meer nadrukkelijk werd termijnverlenging door partijen toegestaan 
en niet in strijd met dwingend CMR-recht geacht in een Frans arrest 109. Deze 
rechtspraak past in de door Wetter ten aanzien van het onderhavige vraagstuk 
ontvouwde zienswijze, waarin hij stelt dat het antwoord op de hier aan de orde 
gestelde vraag afhankelijk is van het moment waarop partijen verlenging zijn 
overeengekomen. Is dit het geval nadat de gebeurtenis die de vordering heeft 
doen ontstaan, dan acht hij verlenging mogelijk. Hij verdedigt zijn opvatting 
met een beroep op het maritieme recht1 10. Ook in het Nederlandse wegver
voerrecht heeft de prolongatie van de vervaltermijn onder invloed van het zee
vervoerrecht wettelijke grondslag gekregen 11 1 • 

De vraag waarvoor we ons gesteld zien is of de door Wetter voorgestelde 
uitleg zich verdraagt met het dwingend CMR-recht. Gaat men uit van de ver
onderstelling dat een wijziging van de verjaringstermijn moet worden aange
merkt als een beding dat wijziging in het aansprakelijkheidsmodel teweeg
brengt, in die zin dat verlenging overeenkomt met verzwaring en verkorting 
met verlichting ervan, 112 dan laat art. 41 over de geldigheid van een dergelijk 

104. W/TRANS/SCI/438, 19 april 1972, p. 16, nr 94. Uit het antwoord van de rapporteur (Loewe) 
zou kunnen blijken dat deze van mening was dat - anders dan hierna zal blijken - de praktijk aan 
verlenging van de termijn geen behoefte zou hebben. 

105. Putzeys, nr 1 123; Boudewijnse, p .  393. 

106. Cas>. 5 .6 . 1972, BT 1972, p. 484. 

107 . Rb Kh Antwerpen 12 .9 . 1972 , EVR 1973 , p. 640; Rb Rotterdam 1 . 10 .1976, S&S 1977, 17 .  
Het opmerkelijke van deze laatste beslissing is  dat de vervoerder zelf geen beroep op art. 95 WvK 
had gedaan, zodat de uitspraak m.i .  op gespannen voet met art. 1987 BW staat. Voorts is deze 
rechtspraak vanuit het oogpunt van uniform recht weinig fraai. Hier wreekt zich , qua duur van de 
termijn,  een verschil tussen CMR en nationaal recht, dat te onzent door art. 120 WOW gelijkge
trokken is. 

108. Rb Rotterdam 5 .4 .1974, S&S 1975, 53 ;  Hof van Beroep Antwerpen 17.10.1979, EVR 1980, 
p .  314; Rb Arnhem 29.6 .1978, S&S 1980, 45 ; Rb Arnhem 25 . 1 1 . 1982, S&S 1984, 1 15 .  

109. CA Nîmes 5 . 1 1 . 1980, B T  1980, p. 600. 

1 10. Wetter, a.w. , p. 508. Vgl. art. 468 lid 7 WvK, (art. 3 lid 6, vierde alinea Visby Rules) dat in 
zijn nieuwe versie een dergelijke verlenging uitdrukkelijk toestaat. Dit is in afwijking van het 
Nederlands recht, vgl. Pitlo-Hidma, p.  255. Vgl. Korthals Altes/Wiarda, p. 217. 

1 1 1 .  Art. 1 17 WOW. Vgl. MvT p. 25. Over prolongatie van de termijn in het zeerecht, vgl. 
Royer, p. 139-147 en in diens voetspoor Rb Rotterdam 17 .12 .1963, S&S 1964, 18 ,  waarover We
ry, p. 19-21 .  

1 12 .  Vgl. art. 1 17 WOW jo .  MvT p. 25 . Art. 6.5 .2A.3 sub g van het Wetstootwerp Algemene 
Voorwaarden (wetsontwerp 16983) bepaalt dat een beding tot verkering van een verval- en verja
ringstermijn tot minder dan één jaar als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt. Een 
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beding weinig onduidelijkheid bestaan. Anders dan in het zee- 113 en luchtver
voerrecht 1 14 en wellicht enige nationale wegvervoerstelsels 1 15 ,  laat art. 41 een 
verlenging en verkorting van de termijn niet toe. 

Men kan het resultaat waartoe we menen te moeten komen betreuren van
uit het oogpunt van vervoerrechtelijke eenvormigheid alsmede met het oog op 
de praktijk,  voor zover aan dergelijke bedingen in het wegvervoerrecht be
hoefte bestaat. Anderzijds zou de wenselijke rechtseenheid , zij het nu met 
name tussen de wegvervoerders onderling, worden aangetast wanneer de hier 
aan de orde gestelde bedingen op grote schaal in het internationale wegver
voerrecht ingang zouden vinden 116• Uit het bovenstaande volgt dat zowel ver
lenging als verkorting van de verjaringstermijn in strijd met art. 41 is 1 17 • 

§ 7. De reconventionele vordering (lid 4) . 

Met het verlopen van de verjaringstermijn sterft de rechtsvordering. Art. 32 
lid 4 CMR bepaalt in navolging van art. 47 lid 4 CIM dat een eenmaal verjaar
de vordering ook niet langer als vordering in reconventie of bij wijze van ex
ceptie te gelde kan worden gemaakt118• Op deze van mening nationaal recht 
afwijkende regel dienen partijen alert te zijn 1 19• Dit geldt te meer als men let 

aanvankelijke uitzondering voor het vervoerrecht werd bij MvA, 16983, nr 5, ongedaan gemaakt. 
Vgl. over verkorting van verval- en verjaringstermijnen nog Mon. Nieuw BW A-2 (Scholten), 
p .  56. 

113 .  Wetter, a.w. p .  508 alsmede MvT p. 25 ad art. 1 18 WOW. 

1 14. Zie bijvoorbeeld HR 12.2. 1982, S&S 1982, 56; NJ 1982, 589, waarin de HR, in afwijkingvan 
het door de Adv.-Gen. betoogde, door de uitleg van art. 26 lid 2 Verdrag van Warschau een clau
sule, waarin een verlenging van de vervaltermijn was geregeld, de geldigheid niet ontzegde. 

1 15 .  Behalve de meergenoemde artt. 117,  1 18 WOW is in Frankrijk zulks wellicht mogelijk geble
ken, vgl. Cass. 3 .2 . 1969, EVR 1969, p. 787. 

1 16. Vgl. B. Wachter in diens annotatie onder HR 12.2. 1982, NJ 1982, 589 sub 5. Daartegenover 
pleit het FIAT A-Report, p. 27 voor het toelaten van het verlengen van de verjaringstermijn :  
, , The parties may be agreement at  any time during the running of  the limitation period extend that 
period by a declaration in writing. This period may be extended by further declarations". Opval
lend in dit voorstel is dat de verlenging, anders dan in het zeerecht, niet afhankelijk gesteld wordt 
van het plaatsvinden van de gebeurtenis die de vordering heeft doen ontstaan. 

1 17 .  De door Wetter gegeven ratio - partijen kunnen zelf hun rechtspositie bewaken - kan even
eens voor verkorting van de verjaringstermijn gelden. Het is verleidelijk de door Royer op grond 
van de strekking der Hague Rules verdedigde zienswijze dat verlenging wèl en verkorting niet 
mogelijk is te volgen. We menen aan deze verleiding weerstand te moeten bieden omdat art. 32 
CMR, anders als art. 468 lid 7 WvK, zowel de vordering tegen als van de vervoerder regelt, zoals in 
§ 2 werd gesteld. 

1 18 .  In eerdere ontwerpen was de reconventionele vordering wel toegestaan, TRANS/WP 9/11 ,  8 
januari 1952, p. 21 . Deze mogelijkheid werd in een latere fase geschrapt: TRANS/WP 9/22, 21 
december 1953, App. p.  20. 

1 19 .  Duitsland. In een arrest van OLG Düsseldorf 8 . 1 1 . 1979, VersR 1980, p. 389 trad het verschil 
tussen het nationale KVO-recht (§ 40.5) en de CMR duidelijk aan het licht. Dit college oordeelde, 
in navolging van BGH 29.3 . 1974, NJW 1974, p. 1 138, dat § 390.2 BGB , luidend: "Die Verjäh
rung schliesst die Aufrechnung nicht aus, wenn die verjährte Forderung zu der Zeit, zu welchen sie 
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op de verschillende momenten waarop de verjaring begint te lopen 120 en men 
daarbij in rekening brengt dat, zoals in § 3 werd opgemerkt, vaak op het laatste 
moment tot gerechtelijke stappen wordt overgegaan 121 . Dit is van belang om
dat het in de praktijk niet ongebruikelijk is zich van het middel van de recon
ventionele vordering te bedienen 122. Met name de ladingbelanghebbende 
loopt dan het risico aan het kortste eind te trekken wegens het feit dat zijn 
vordering onder de CMR aan een kortere verjaringstermijn is onderworpen 
dan die van de vervoerder123 . Vooral wanneer het een (jaren)lange reeks van 
vervoerovereenkomsten tussen partijen betreft is het soms een probleem 
exact vast te stellen welke vorderingen als zodanig hebben te gelden 124. Dat 
geldt evenzeer voor de vraag op welk moment de reconventionele vordering 

ge gen die andere Forderung aufgerechnet werden konnte, noch nicht verjährt war" onder vigeur 
van art. 32 CMR niet kon worden toegepast, omdat het Verdrag in art. 32 leden 2 en 3  een duidelij
ke grens trekt voor de toepassing van het nationaal recht. Het gaat niet aan na afloop van de 
verjaringstermijn een vordering alsnog via nationaal recht nieuw leven in te blazen. Met dit oor
deel distantiëerde het college zich van het door Helm, Frachtrecht, Art. 32, Anm. 1 1  gestelde, die 
evenals K. Demuth, VersR 1980, p. 774 onder de toepassing van de CMR wel ruimte voor de 
nationale compensatieregeling aanwezig acht. Vgl . nog LG Köln 3 . 12. 1982, VersR 1983, p. 951 
inzake § 32 ADSp.jo. art. 32 CMR. 
België. Volgens Belgisch recht is reconventie mogelijk binnen een maand na dagvaarding, vgl. 
Putzeys, nr 1 134, nr 1 135. Ten onrechte oordeelde Rb Kh Antwerpen 7 .3. 1980, EVR 1981 , p. 466 
met verwijzing naar art. 32 lid 3 CMR, maar met voorbijgaan aan art. 32 lid 4 CMR, deze nationale 
bepaling voor het internationaal vervoer intact bleef. 
Engeland. Section 28 van de Engelse Limitation Act 1939 luidt: "For the purpose of this Act, any 
claim by way of set-off or counter-claim shall be deemed to be a seperate action and to have com
menced on the same date as the action in which the set-off or counter-claim is pleaded. "  Terecht 
verleende Justice Robert Goff voorrang aan het voor de gedaagde rechthebbende onverbiddelij
ke, van het Engelse afwijkende art. 32 lid 4 CMR: Q .B .  30.3 . 1981 ,  (1981) 2 Lloyd's Rep. 566 
(Impex Transport v. Thames Holdings Ltd). Aangezien de beëdigde schriftelijke verklaring ("af
fidavit") evenmin als schriftelijke vordering in de zin van art. 32 lid 2 CMR kon worden aange
merkt, bleef de vordering van de rechthebbende vruchteloos. 
Frankrijk. Evenals in België treft men ook in Frankrijk aversie tegen art. 32 lid 4 CMR aan; vgl. 
Rodière, p. 341 . Vgl. ook nt 132. 

120. Vgl. § 3 hiervoor. 

121 .  Putzeys, nr 1121 .  

122. Rb Arnhem 29.6 .1978, S&S 1980, 45. In het daarop volgend eindvonnis (d .d .  1 1 . 1 . 1979) 
bleken partijen hun beroep op verjaring in te hebben getrokken. Vgl. ook Rb Rotterdam 
25. 1 . 1980, S&S 198 1 ,  16;  NJ 1980, 598; Rb Rotterdam 3.6.1983, S&S 1983, 1 1 1 .  Het FIAT A
Report, p .  27, wenst een einde te maken aan de kwade praktijken van de reconventionele vorde
ring door de ladinghebbende: "Freight, demurrage and incidental charges shall be paid without 
deduction. Counter claims of any nature may not be exercised by way of set-off. " Vgl. ook nog art. 
3 lid 5 AVC (1983). 

123. Dit moest de rechthebbende wederervaren in een procedure welke werd berecht door 
Tr.gr.inst. Albertville 4.3. 1975, BT 1975 , p. 217, bevestigd door CA Chambey 16.6. 1976, BT 
1976, p. 366. Evenzo verging het de rechthebbende in de volgende arresten: CA Paris 24.2 . 1977, 
BT 1977, p .  326. Cass. 5 . 12. 1977, BT 1977, p .  104. Op deze wijze wordt de rechthebbende voor 
eigen rechter spelen gestraft. Dit risico is voor de rechthebbende minstens zo groot als het door 
Dorrestein, nr 281 ,  genoemde nadeel voor de vervoerder. Alertheid van weerszijden blijft gebo
den! 

124. OGH 14. 1 . 1976, ÖJZ 1976, p .  435 ; Rev Unif 1976, 11, p .  366. Uit de aan dit arrest ten grond
slag liggende feiten bleek de vordering van de afzender wegens te veel betaalde vracht via eerdere 
afspraken tussen partijen met vorderingen van de vervoerder verknocht waren en derhalve aan de 
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moet worden geacht te zijn ingediend, hetgeen aan de hand van het nationale 
recht moet worden beoordeeld 125 . 

§ 8 .  De regresvordering (art . 39 lid 4) . 

Tenslotte dient nog aandacht te worden geschonken aan de toepassing van de 
verjaringsregeling in de onderlinge verhouding tussen vervoerders . Deze ver
houding wordt, voorzover de vervoerders althans als opvolgend vervoerder in 
de zin van art. 34 zijn te beschouwen, 126 door art. 39 lid 4 geregeld .  Deze laat
ste bepaling verwijst naar art. 32 met dien verstande dat de tweede zin voor het 
moment waarop de verjaringstermijn een aanvang neemt een lex specialis is. 
In plaats van de in dit opzicht relevante categorieën van art. 32 lid 1 bepaalt 
art. 39 lid 4 dat de termijn een aanvang neemt hetzij vanaf de dag van een 
rechterlijke einduitspraak tot vaststelling van de schadevergoeding hetzij , bij 
gebreke van een dergelijke uitspraak, vanaf de dag waarop de betaling is ge
schied. In de praktijk kan dit leiden tot een onaanvaardbare verlenging van de 
oorspronkelijke termijn, hetgeen in strijd is met de ratio van de korte verja
ringstermijnen in het vervoerrecht127• Overigens betreft het hier niet alle mo
gelijk denkbare claims tussen vervoerders. Terecht heeft Justice May aan de 
hand van teleologische interpretatie gesteld dat het hier moet gaan om zuivere 
regresvorderingen, dat wil zeggen vorderingen terzake van schade die de ver
haal zoekende vervoerder zelf aan een ander heeft moeten vergoeden . Op de 
door de ondervervoerder (tevens opvolgend vervoerder) ingestelde vordering 
wegens de door de hoofdvervoerder jegens hem gepleegde wanprestatie bleef 
derhalve art. 32 lid lc van toepassing128. 

Hiervan onderscheide men de situtatie waarin vervoerders elkaar over en 
weer retourladingen leveren, welke situatie eveneens buiten de horizon van de 
speciale regeling van de tweede zin van art. 39 lid 4 blijft 129. Voor het overige 
zijn ingevolge art. 39 lid 4, eerste zin de bepalingen van art. 32 van toepassing. 

werking van art. 32 CMR onderworpen. Zie ook het hiervoor in nt 1 19 genoemde Engelse vonnis 
inzake het "affidavit" . 

125 .  In het in nt 119 genoemde Engelse vonnis kwam de rechter na een uitvoerig exposé over de 
begrippen "set up" ,  "make", "raise", "initia te" (a counterclaim) tot de conclusie dat de counter
claim niet tijdig was ingediend. Over dit arrest Clarke, nr 45. 

126. Zie daarvoor hoofdstuk 3, § 4 .  

127.  Zie art. 128 WOW, dat in navolging van de Hague-Visby Rules - vgl. het gewijzigde art. 468 
lid 8 WvK - voor een beperking van zowel de verjaringstermijn tot drie maanden als het aanvang
srnament de regresactie binnen redelijke grenzen houdt. Vgl. MvT p. 30 voor kritiek op art. 39 lid 
4 CMR. 

128. Q.B.  1 . 1 1 . 1976, (1977) 1 Lloyd's Rep. 411 (Muller v. Laurent Transport). Het is niet uitge
sloten dat de ingestelde vordering was gebaseerd op de Engelse tekst van art. 39 lid 4: "claims". 
De Franse tekst geeft de bedoeling van het begrip juister weer: , ,recours", evenals de Nederlandse 
vertaling ("verhaal"). Een andere uitleg zou art. 39 lid 4 tot een zinloze bepaling maken. Zie ook 
A. C. Hardingham, (1979), 3 LMCLQ p. 365: " . . .  that decision must be correct, if for no other 
reason than as a matter of logic." Voor een onaanvaardbare toepassing van art. 39, lid 4, vgl. nog 
CA Paris 17 . 1 1 . 1983, BT 1984, p. 390; door de ET-commentator terecht als een "opération chi
rurgicale" beschouwd (p. 392). 

352 



Hieruit vloeit als bijzonderheid voort dat de vervoerder bij een regresactie,  
anders dan wanneer een ladingbelanghebbende zijn wederpartij is ,  van de bij
zondere schorsingsregeling van art. 32 lid 2 gebruik kan maken 130. Omstreden 
is of een door een ladinghebbende jegens een opvolgend vervoerder gerichte 
schriftelijke vordering ook jegens een andere opvolgend vervoerder heeft te 
gelden 131 .  
Evenals bij de bijzondere schorsingsregeling blijkt in Frankrijk het belang van 
het onderscheid tussen vervoerder en commissionnaire de transport, omdat de 
regeling van art. 39 lid 4 CMR afwijkt van het nationale recht132. Hierbij is er 
tevens op gewezen dat de CMR naast de principale (art. 32 lid 1) ,  reconventio
nele (art. 32 lid 4) en regresvordering (art. 39 lid 4) geen afzonderlijke aan
dacht besteedt aan de vrijwaringsvordering133. 

§ 9. Conclusies. 

Op grond van bovenstaande beschouwingen over de deelonderwerpen waarin 
het verjaringsinstituut uiteen valt kan worden geconstateerd dat art. 32 een 
gebrekkige bepaling is 134. 

Dit blijkt allereerst uit de opbouw van het artikel. Door voor een aantal 
aspecten zelf regels te geven en voor andere onderdelen met zoveel woorden 
te verwijzen naar nationaal recht , blijven overige met de verjaring samenhan
gende aspecten ongeregeld en "onverwezen" .  Zoals hierboven werd aange
toond heeft dit geleid tot onzekerheid ten aanzien van de vraag in welke mate 
het nationale recht kan worden toegepast. Deze vraag is vooral van belang 
wanneer de inhoud van het eventueel toepasselijk nationale recht afwijkt van 
het Verdrag of ander nationaal recht 135 . 

De bepaling is ook onevenwichtig. Soms is de door het Verdrag gegeven 
regel , voor de ladingbelanghebbende althans, soepeler (de bijzondere schor
singsregel van lid 2) soms strenger (lid 4) dan het nationale recht . Verder valt 

129. Vgl. Rb Rotterdam 25 . 1 . 1980, S&S 198 1 ,  16; NJ 1980, 598 vooreen vordering ter hoogte van 
het beloop van het saldo van de rekening-courant verhouding tussen partijen, die elkaar over en 
weer retourvrachten aanboden. 

130. A. C. Hardingham, 3 (1979) LMCLQ , p. 367; zo ook Libouton 1982, p. 736. 

131 .  Zie daarover nt 76 hiervoor. 

132. Art. 108 lid 4 CdC luidt: "Le delai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. 
Cette prescription ne court du jour de l'exercise de l'action contre Ie garanti ."  (Voor verdere voor
waarden verbonden aan het uitoefenen van de regresvordering, Lamy, nr 467). In een procedure 
die leidde tot het arrest Cass. 25 . 1 . 1972, BT 1972, p. 148 werd deze bepaling terzijde gesteld we
gens toepasselijkheid van art. 39 lid 4 CMR. Anders: Tr.gr.inst. Metz 10. 1 1 . 1981 , BT 1982, p. 38 
en Tr.gr.inst. Valenee 18 . 1 1 . 1981 , BT, p. 2 1 1 .  Art. 39 vond hier geen toepassing omdat aan de 
hand van het door ons in hoofdstuk 3, § 4 verworpen feitelijk criterium werd gesteld dat de hoofd
vervoerder niet had vervoerd en deswege art. 32 lid 1c in plaats van art. 39 lid 4, tweede zin van 
toepassing was. Zie ook nog het in nt 128 genoemde Franse arrest. 

133. Cass. 21 .6 . 1982, BT 1982, p. 416. 

134. Het wekt dan ook geen verbazing dat art. 32 niet is overgenomen in de WOW. Het oordeel 
van Groth, p. 95 , dat zijns inziens een verheugend hoge mate van overeenstemming in de recht
spraak ten aanzien van art. 32 bestaat doet aan de gebrekkigheid niets af. 
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enerzijds ingevolge de aanhef van lid 1 te wijzen op een ruim toepassingsge
bied, daar staat tegenover dat de bijzondere schorsingsregel van lid 2 slechts 
het belang van de rechthebbende dient. 

Ook qua inhoud vertoont de regeling een aantal onduidelijkheden, waarbij 
te denken valt aan de voorwaarden voor een verlenging van de termijn tot drie 
jaren (lid 1 ) ,  de vraag of in de "voor"-perioden (lid 1b en c) geschorst kan 
worden, het bewerkstelligen van en opheffen van de schorsing door middel 
van de regeling van lid 2, eerste zin 136 en de gedeeltelijke erkenning van de 
vordering (lid 2, tweede zin) . Ook ware wenselijk dat het Verdrag voor de in 
de praktijk levende vraag omtrent verkorting en verlenging van de verjarings
termijn een oplossing gaf. 

Om deze redenen achten we de door Wetter bij de aanvang van dit hoofd
stuk vermelde kritiek alleszins gerechtvaardigd en onderstrepen we zijn wens 
deze verjaringsregeling bij een eventuele bijstelling van het Verdrag aan een 
grondige revisie te onderwerpen 137. 

135. Naar aanleiding van de wens naar meer uniformiteit van de Zweedse afgevaardigden op de in 
1972 te Genève gehouden CMR-revisie-conferentie verwees rapporteur Loewe naar de door UN
CITRAL op het tot stand brengen van meer eenheid op het terrein van het internationale koop
recht gerichte werkzaamheden, WITRANS/SC 1/438, 19 april 1972, p. 15,  sub 93. Zie voor de 
door Loewe bedoelde ontwikkelingen UNCITRAL-Convention on the Limitation Period in the 
International Sale of Goods, New York, 1974. Voor de tekst: UNCITRAL Yearbook, Vol. V, 
1974, p. 120 e.v.  alsmede het Protocol behelzende een wijziging van genoemde conventie, opge
nomen als Annex II van de UN-Convention on contracts for the International Sale of Goods, 
Wenen 1980. Voor de tekst: A/Conf.97/18, Annex II, p. 1 e.v. 

136. Gelet op het hiervoor in § 6 vermelde geschillen naar aanleiding van de toepassing van de 
schorsingsregeling is het niet onbegrijpelijk dat de minister afwijzend staat tegenover overname 
van dit instituut in het nationale wegvervoerrecht, wetsontwerpen 15963/15966, MvA p. 8 .  

137. Wetter, a.w . ,  p. 509. 
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De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de 
CMR 

(Samenvatting) 

Nadat in de inleiding van dit boek een verantwoording van het gekozen onder
werp is gegeven en de per hoofdstuk te behandelen (deel)onderwerpen zijn 
aangegeven, wordt, alvorens over te gaan tot de behandeling van de inhoud 
van het Verdrag, in het eerste hoofdstuk aandacht geschonken aan de plaats 
welke de CMR op het terrein van het internationale handelsrecht inneemt als
mede aan de vraag welke betekenis daaraan moet worden gehecht (§ 1 ) .  

Het vervoerrecht i s  een bij uitstek geschikt rechtsgebied gebleken waarop 
unificatie tot stand kon worden gebracht. Ten behoeve van de rechtszekerheid 
vragen internationale rechtsbetrekkingen, waaronder internationale vervoer
overeenkomsten, om een van het nationale recht onafhankelijke , uniforme 
regeling. Door de sterke groei van het internationale goederenvervoer over de 
weg ontstond de behoefte aan een internationale regeling op dit gebied. De 
weg van de opstellers van het Verdrag ging bepaald niét over rozen ; de voorbe
reidende werkzaamheden namen niet minder dan acht jaren in beslag. Knel
punten daarbij waren het aansprakelijkheidssysteem en de hoogte van de be
perkte vervoerdersaansprakelijkheid. Van grote betekenis is het feit dat een 
wijziging van het Spoorwegverdrag (CIM) op het punt van de vervoerderso
vermacht door de opstellers van de CMR werd overgenomen (§ 2) . 
In overeenstemming met de aard en strekking van het eenvormig recht, waar
van de CMR deel uitmaakt, wordt de stelling verdedigd dat dit recht als een 
afzonderlijk rechtssysteem moet worden beschouwd en derhalve autonoom is, 
hetgeen van principieel belang is voor de uitleg ervan. Hieruit volgt dat voor 
de uitleg van verdragenrecht aan nationaal recht, waaronder het ipr, slechts 
een bescheiden plaats wordt toebedacht (§ 3).  

Ook voor degenen die zich voorstander van verdragsautonome interpretatie 
betonen blijft in de praktijk één van de moeilijkste concreet te beantwoorden 
vragen welke (specifieke) methode van rechtsvinding de voorkeur verdient. In 
overeenstemming met het karakter van het eenvormig recht komt daarvoor, 
naast mogelijk de grammaticale, systematische en historische, met name de 
teleologische interpretatiemethode in aanmerking, aangezien laatstgenoemde 
methode noopt tot de in het kader van het eenvormig recht onmisbare recht
spraak- en doctrinevergelijking. Met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstelling van hetVerdrag wordt nagegaan met welke belemmeringen rech
terlijke colleges in de praktijk te maken kunnen krijgen. Gewezen wordt op de 
in dit verband noodzakelijke motivering van rechterlijke beslissingen (§ 4) . 

De tot dusverre ontwikkelde gedachtengang wordt vervolgens op zijn bruik
baarheid getoetst aan datgene wat naar aanleiding van de CMR door rechters 
en schrijvers in verschillende landen naar voren is gebracht. Aan de hand van 
een aantal door de hoogste rechters gewezen arresten wordt aangetoond dat 
de in deze studie voorgestane interpretatiemethode ten aanzien van de CMR 
meermalen is gehanteerd. Vooral de Duitse en Engelse rechtspraak spreken in 
dit opzicht duidelijke taal (§ 5) .  

Een onderzoek naar de opvattingen van de schrijvers over de CMR levert 
ten aanzien van het interpretatievraagstuk betrekkelijk weinig op. Veel schrij -
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vers hebben zich van het hier aan de orde gestelde niet of nauwelijks reken
schap gegeven.  Degenen die dat wel hebben gedaan, geven in meerderheid 
blijk van het belang van de opvattingen zoals die in de buitenlandse recht
spraak en literatuur naar voren zijn gebracht (§ 6) . 

Het tweede hoofdstuk handelt over de toepasselijkheid van de CMR. Daarbij 
komen verschillende aspecten aan de orde. 

In de eerste plaats wordt nagegaan wat de functie van de in art. 1 neergeleg
de reikwijdteregel is. De functie van genoemde regel is hoofdzakelijk te be
werkstelligen dat de vraag in welke gevallen het Verdrag van toepassing is aan 
het nationale recht wordt onttrokken (§ 2) . 

Vervolgens passeren de voorwaarden van art. 1 ,  waarvan de toepasselijk
heid van de CMR afhankelijk gesteld wordt, de revue. Problemen die daarbij 
kunnen rijzen hebben onder andere betrekking op de feitelijke uitleg van de 
aan het betreffende vervoer ten grondslag liggende overeenkomst( en) . Geval
len waarin het feitelijk grensoverschrijdend vervoer tot verschillende nationa
le vervoerovereenkomsten wordt verknipt worden kritisch beoordeeld, even
als de omstandigheid dat het Verdrag voor het begrip voertuig aansluit bij het 
Weens Verkeersverdrag van 1949. Aangezien de CMR geen definitie geeft 
van het begrip goederen wordt hieraan wel een ruime uitleg gegeven in die zin 
dat, naar aanleiding van de ontwikkelingen in het internationale vervoer, ge
sleepte voertuigen als goederen zijn te beschouwen, hetgeen tot onvoorziene 
situaties leidt . Een enkel woord wordt gewijd aan de in art. 1 genoemde bij
zondere vervoerovereenkomsten ten aanzien waarvan het Verdrag niet van 
toepassing wordt verklaard (§ 3) . 

In de derde plaats wordt nagegaan wat onder het begrip vervoerovereen
komst moet worden verstaan, zulks met het oog op de afbakening van dit voor 
de toepasselijkheid van de CMR essentiële begrip van een aantal aan de ver
voerovereenkomst verwante overeenkomsten (§ 4) . Aangezien het Verdrag 
evenmin een omschrijving van de vervoerovereenkomst geeft dienen die ele
menten te worden opgespoord die wezenlijk zijn voor dat begrip (§ 4.2) . Met 
dat oogmerk wordt een aantal op het terrein van het vervoerrecht voorkomen
de rechtsfiguren in verschillende landen onderzocht en met de vervoerover
eenkomst vergeleken. Als zodanig komen met name de overeenkomst van ex
peditie (§ 4 .3) ,  transportonderneming (§ 4.4) ,  terbeschikkingstelling (§ 4.5) 
en truck-vervoer (§ 4 .6) aan de orde. Uit dit rechtsvergelijkend onderzoek 
blijkt dat de toepasselijkheid van de CMR vaak afhangt van de uitleg van de 
genoemde nationale rechtsfiguren. Een dergelijke op uitsluitend nationale be
grippen gebaseerde uitlegmethode wordt bestreden. Het duidelijkst treedt dit 
aan het licht bij de behandeling van een tweetal buitenlandse rechtsfiguren: de 
Franse commissionnaire de transport (§ 4 .3 .2) en de Duitse Spediteur 
(§ 4 .3 .6) .  

Hoofdstuk 3 behandelt de vraag i n  hoeverre de CMR van toepassing is of blijft 
wanneer degene, met wie de afzender een vervoerovereenkomst sloot, het 
vervoer door een ander laat uitvoeren. Als zodanig komen daarvoor de sta
pel- , onder- en opvolgend vervoerder in aanmerking. Over deze bijzondere 
typen van vervoer bevat het verdrag aan aantal regels welke zijn neergelegd in 
respectievelijk de artt. 2, 3 en 34 e.v. In het algemeen kan worden gesteld dat 
deze regelingen in het voordeel van de ladingbelanghebbende zijn .  In de inlei-
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ding worden algemene beschouwingen gewijd aan de hierboven genoemde 
rechtsfiguren, welke over een aantal gemeenschappelijke elementen beschik
ken, maar onderling ook verschillen vertonen. Eveneens wordt aandacht be
steed aan de vraag in welk opzicht de hier vermelde typen vim vervoer samen
hang en/of verschillen vertonen met gecombineerd of multimodaal vervoer. 
Dit is van belang met het oog op containervervoer (§ 1) . 

In de volgende paragrafen vindt de behandeling van de artt. 2, 3 en 34 e.v. 
plaats. Daarbij wordt zowel ten aanzien van het stapelvervoer als het opvol
gend vervoer de totstandkoming van betreffende bepalingen nagegaan (§§ 2 . 1  
en 4 . 1 ) ,  terwijl verder wordt bezien onder welke voorwaarden onderhavige 
bepalingen van toepassing zijn en wat daarvan de rechtsgevolgen zijn. Deze 
rechtsgevolgen hebben enerzijds betrekking op de rechtsverhouding tussen de 
rechthebbende en de vervoerder (§§ 2 .3  en 4.3) , anderzijds op de rechtsver
houding tussen de vervoerders onderling (§§ 2.4 en 4.4) .  Toepassing van art. 2 
blijkt om verschillende redenen niet zonder problemen te verlopen. De, overi
gens door het Verdrag niet bestreken, mogelijkheid, om voor de aansprakelij 
ke wegvervoerder een regresactie jegens de stapelvervoerder in te stellen geeft 
eveneens aanleiding tot problemen. 

In dit kader is enige aandacht voor de ondervervoerder op zijn plaats we
gens het feit dat deze rechtsfiguur zich zowel bij stapel- als bij opvolgend ver
voer voordoet. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat deze ( onder)ver
voerder is zonder daarbij door artt. 2 of 34 e .v .  te worden bestreken. Slechts 
wanneer de ondervervoerder tevens opvolgend vervoerder is ontstaat van 
Verdragswege een contractuele relatie tussen de afzender en de ondervervoer
der (§ 3) . 

Bij de behandeling van art. 34 wordt onder meer aandacht besteed aan de 
gerezen twijfel omtrent het vereiste van de inontvangstneming van de vracht
brief. Na afweging van de verschillende argumenten die in de rechtspraak en 
literatuur naar voren zijn gebracht wordt het standpunt ingenomen dat het 
vereiste van inontvangstneming van de vrachtbrief onverkort dient te worden 
gehandhaafd. Evenals reeds·bij het begrip vervoerovereenkomst aan de orde 
werd gesteld, wordt het in de praktijk veelvuldig gerezen vraagstuk behandeld 
of ook de vervoerder die zelf niet feitelijk het vervoer ten uitvoer brengt onder 
art. 34 valt. De opvatting wordt verdedigd dat het feit dat een (opvolgend) 
vervoerder niet zelf heeft vervoerd geen verhindering betekent voor de toe
passing van art. 34 (§ 4.2) .  De rechtsgevolgen van art. 34 zijn ingrijpend: ieder 
der opvolgende vervoerders is in beginsel hoofdelijk voor de gehele uitvoering 
van de vervoerovereenkomst aansprakelijk.  Anders dan art. 2 stelt art. 37 de 
aansprakelijke opvolgende vervoerders in de gelegenheid onderling regres uit 
te oefenen. Met de behandeling van de specifieke problemen die zich daarbij 
voor kunnen doen wordt het derde hoofdstuk besloten. 

In het vierde hoofdstuk wordt de kern van de CMR aan de orde gesteld: de 
aansprakelijkheid van de vervoerder. Voorafgaand aan de behandeling van de 
inhoud van het aansprakelijkheidsmodel worden beschouwingen gewijd aan 
de theoretische grondslag alsmede aan de betekenis van de daarmee samen
hangende bewijsrechtelijke aspecten . De in diverse landen gesignaleerde uit
eenzettingen over de grondslag van de vervoerdersaansprakelijkheid trach
ten, zij het met onderlinge terminologische verschillen, inzicht te verschaffen 
in het verband tussen de op de vervoerder rustende verplichting de goederen 
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ongeschonden en tijdig op de plaats van bestemming af te leveren enerzijds en 
de voorwaarden waaronder hij van de uit genoemde verplichting voort
vloeiende aansprakelijkheid wordt ontheven anderzijds. Begrippen als 
schuld- en risico-aansprakelijkheid blijken daarbij een rol te spelen (§ 2) . 

Van grote betekenis is daarbij de plaats van de bewijslastverdeling tussen 
vervoerder en rechthebbende en de wijze waarop daaraan in het systeem van 
het aansprakelijkheidsmodel gestalte is gegeven (§ 3) . 
Voor de uitleg van dit systeem kan historisch onderzoek veelal nuttige gege
vens opleveren. Dit is bijvoorbeeld het geval ten aanzien van de belangrijkste 
bepaling welke tot ontheffing van de aansprakelijkheid van de vervoerder 
leidt, te weten "omstandigheden die de vervoerder niet heeft kunnen vermij
den en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen" (art. 17 lid 2) , 
welke formulering het omstreden begrip "force majeure" in het Spoorwegver
drag (CIM) heeft vervangen. Weergegeven wordt verder hoe de opstellers van 
de CMR tot gedeeltelijke overname van het aansprakelijkheidsmodel van de 
CIM hebben besloten en hoe een poging van Nederlandse zijde het traditione
le, op de belangentegenstelling van de bij de vervoerovereenkomst betrokken 
partijen berustende aansprakelijkheidssysteem te verwerpen schipbreuk 
moest leiden (§ 4) . 

De beschrijving van het systeem wordt vervolgd met een systematische ana
lyse van de bepalingen welke de ontheffingsgronden van de aansprakelijkheid 
van de vervoerder bevatten. Deze gronden zijn algemeen (art. 17 lid 2, waar
over § 5 .2) of bijzonder (art. 17 lid 4, waarover § 5 .4) ,  welke onderscheiding 
voornamelijk bewijsrechtelijke implicaties heeft. In het kader van de algeme
ne ontheffingsgronden wordt onder meer nagegaan wat het belang is van het 
onderscheid tussen de begrippen "eigen gebrek" en "aard" van de goederen 
(§ 5.2.2); verder in hoeverre een aantal in de praktijk veelvuldig voorkomen
de schadeveroorzakende omstandigheden zoals diefstal en brand al dan niet 
tot aansprakelijkheid van de vervoerder heeft geleid (§§ 5 .2 .3 .2 en 3) .  Geen 
ontheffing van aansprakelijkheid vindt plaats wanneer de schade aan de goe
deren is veroorzaakt door een gebrek van het voertuig (art. 17 lid 3).  Verschil
lende redeneringen welke van vervoerderszijde zijn voorgedragen teneinde 
aan de rechtsgevolgen van deze bepaling te ontkomen, worden op hun mérites 
beoordeeld (§ 5 .3) .  De zes bijzondere ontheffingsgronden welke men aantreft 
in art. 17 lid 4 en waarvan een aantal in art. 18 leden 3 ,  4 en 5 nader wordt 
gepreciseerd, worden op de voet gevolgd (§ 5 .4) . Veel aandacht wordt ge
schonken aan de in de praktijk veelvuldig ingeroepen ontheffingsgrond be
staande uit "behandeling, lading, stuwing of lossing door de afzender, de ge
adresseerde . . .  " (art . 17 lid 4c) . De vraag in welke mate deze bepaling in het 
voordeel van de vervoerder wordt uitgelegd kan slechts worden beantwoord 
wanneer men afzonderlijk aandacht besteed aan de diverse aspecten ervan 
(§ 5 .4 .3) .  Bij de behandeling van de aard der goederen wordt ingegaan op de 
problematiek met betrekking tot het zogeheten koeltransport (art. 17 lid 4d jo.  
art. 18 lid 4) . Uit de rechtspraak blijkt dat op de vervoerder terzake van schade 
in het kader van koeltransport een nauwelijks te ontlopen aansprakelijkheid 
rust. Deze rechtspraak wordt aan een kritisch oordeel onderworpen (§ 5 .4.4) .  

De vervoerder staat ingevolge art. 3 in  voor degenen van wier diensten hij 
voor de bewerkstelliging van het vervoer gebruik maakt. De inhoud van deze 
redactioneel ingewikkelde en in de authentieke teksten onderling niet geheel 
parallel lopende bepaling wordt mede aan de hand van historisch en verdrags-
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vergelijkend onderzoek vastgesteld. Tevens wordt in dit verband aandacht be
steed aan het overigens niet door de CMR bestreken vraagstuk omtrent de 
eventuele bevoegdheid van hulppersonen de vervoerder bindende rechtshan
delingen te verrichten en de daaruit voor de vervoerder voortvloeiende risico's 
(§ 5 .5) .  

Aangezien de aldus behandelde bepalingen nopens aansprakelijkheid be
trekking hebben op schade welke is ontstaan tussen het ogenblik van inont
vangstneming en het ogenblik van aflevering van de goederen (art. 17 lid 1) , 
worden de begrippen inontvangstneming en aflevering aan een nader onder
zoek onderworpen. Gesteld wordt dat het overeenkomstig de wilsovereen
stemming tussen betrokken partijen voldoende is dat partijgen elkaar over en 
weer in staat stellen de feitelijke macht over de goederen uit te oefenen 
(§ 6.2) . Voor de rechthebbende is het verder van belang vast te kunnen stellen 
dat de schade is ontstaan gedurende de hierboven genoemde periode. Ook 
hier kunnen zich problemen van bewijsrechtelijke aard voordoen, met het oog 
waarop de CMR in artt. 8, 9 en 30 enige voorzieningen treft. Bespreking van 
genoemde bepalingen noopt tot een beschouwing over de bewijskracht van de 
vrachtbrief, zowel bij de aanvang als bij het einde van de hiervoor genoemde 
aansprakelijkheidsperiode. Daarin worden de bestaande mogelijkheden be
trokken tot het (doen) aantekenen van voorbehouden en/ of aanmerkingen in 
de vrachtbrief en komen de gevolgen daarvan voor de bewijskracht van de 
vrachtbrief aan de orde. Geconcludeerd wordt dat de aan de hier genoemde 
bewijsregels ten grondslag liggende systematiek te wensen over laat, hetgeen 
in de praktijk aanleiding tot onzekerheid kan geven (§ 6.3) .  

Het vijfde hoofdstuk heeft betrekking op de omvang van de schadevergoeding. 
Kennismaking met het klassieke trio verlies, beschadiging en vertraging vormt 
het vertrekpunt van dit hoofdstuk. Onderscheid tussen de begrippen beschadi
ging en verlies is van belang met het oog op de berekening van het bedrag der 
schadevergoeding alsmede met het oog op het moment waarop de verjarings
termijn begint te lopen (§ 2) . 

De opbouw van het systeem van schadevergoeding zoals door de CMR 
wordt gehanteerd is niet eenvoudig. Het vast te stellen bedrag dat voor schade
vergoeding in aanmerking komt is samengesteld uit twee factoren , te weten 
verlies (art. 23 lid 1) en een aantal bijkomende elementen genoemd in art. 23 
lid 4. Voor de berekening van het verschuldigde bedrag in het geval van be
schadiging (art. 25) wordt aansluiting gezocht bij de regeling inzake verlies, 
hetgeen bij de toepassing van de limiet (art. 23 lid 3) tot problemen kan leiden 
(§ 3 . 1  en 3 .2 .3) .  In navolging van het spoorwegvervoer, maar in afwijking van 
de overige verdragen op het terrein van het vervoerrecht , neemt de CMR de 
afzendwaarde van de goederen als uitgangspunt voor de schadeberekening. 
Deze waarde wordt aan de hand van objectieve criteria vastgesteld, zodat een 
eventuele wijziging van de waarde na de inontvangstneming van de goederen 
door de vervoerder geen invloed op de schadeberekening heeft . Onder vigeur 
van art. 23 lid 1 ressorteren verder, ter afbakening van de in art. 23 lid 4 ge
noemde kosten, kosten welke in de praktijk met materiële schade op één lijn 
wordt gesteld, voor zover deze rechtstreeks met de schade in verband staan. 
Afbakening tussen deze twee groepen is van belang met het oog op de limiet (§ 
3 . 1 ) .  Verschillende facetten worden in de beschouwing over de limiet belicht. 
Na een historische exposé, waaruit blijkt hoeveel moeite de opstellers van de 
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CMR zich getroost hebben een voor alle landen aanvaardbaar compromis tot 
stand te brengen (§ 3 .2 . 1 ) ,  wordt de problematiek aan de orde gesteld welke 
evenals in de andere takken van transport - teweeggebracht werd door het 
langzaam maar zeker verdwijnen van het goud als grondslag van het schade
vergoedingssysteem. Wanneer het Internationale Monetaire Fonds in 1978 de 
officiële goudkoers afschaft , lijkt dan ook de bodem onder de CMR te zijn 
weggeslagen. Zolang het Speciale Trekkingsrecht , dat als vervangende reken
eenheid zal gaan functioneren, nog geen officiële status heeft verworven, be
gint een fase van onzekerheid. Deze zal duren tot eind 1980, het moment waar
op het CMR-Protocol ,  waarin de limiet van 25 Germinal goudfranken wordt 
vervangen door 8 1/3 rekeneenheden, waarvoor als zodanig het Speciale Trek
kingsrecht is aangewezen (artt. 23 leden 3 en 7 nieuw) in werking treedt. De 
omstandigheid dat de Nederlandse wetgever niet adequaat genoeg op deze 
ontwikkeling heeft gereageerd, waardoor de onzekerheid omtrent de hoogte 
van de schadevergoeding kon blijven voortduren, wordt betreurd (§ 3 .2.2) . 
Verder wordt een aantal situaties beschreven waarin de toepassing van de li
miet de rechter voor problemen heeft gesteld. Hierbij valt te denken aan zen
dingen die uit verschillende soorten goederen zijn samengesteld (groepage
vervoer) of aan zendingen waarbij een gedeelte van de goederen averij heeft 
opgelopen. (§ 3 .2.3) . De in art. 23 lid 4 genoemde schadefactoren worden niet 
door de limiet bestreken. Dit brengt mee dat een kritische houding ten opzich
te van een extensieve uitleg van de in onderhavige bepaling genoemde schade
factoren noodzakelijk is. Omstreden is in welke mate er verband vereist is tus
sen de aldaar genoemde kosten en het vervoer, tengevolge waarvan deze zijn 
ontstaan. In dit kader wordt de rechtspraak geanalyseerd welke is gewezen na 
de opzienbarende beslissing van het Engelse Hogerhuis waarin een vervoerder 
gehouden werd, naast de materiële schadevergoeding, een veelvoud van dit 
bedrag te betalen ten belope van het door de afzender wegens het niet zuiveren 
van zijn uitvoerdocument verschuldigde accijns. De opvatting wordt verde
digd dat een restrictieve interpretatie van art. 23 lid 4 de voorkeur verdient. 
(§ 3 .3) .  

Naar aanleiding van de beschadiging passeert een aantal methodes de revue 
aan de hand waarvan de schadevergoeding wordt berekend. Problemen kun
nen rijzen wegens de omstandigheid dat de schade wordt geconstateerd op de 
plaats van bestemming terwijl het Verdrag de waarde van de goederen op het 
moment van inontvangstneming door de vervoerder als grondslag van de scha
devergoeding beschouwt . Betoogd wordt dat de door de CIM sinds 1961 ge
volgde rafactie-methode de werkelijkheid het dichtst benadert (§ 4) . 

Naar aanleiding van de wegens vertraging verschuldigde schadevergoeding 
wordt stelling genomen in de controversiële onderscheiding tussen de begrip
pen vertragingsschade enerzijds en schade tengevolge van verlies en/of be
schadiging anderzijds. Met de meerderheid der schrijvers wordt gesteld dat 
het begrip vertragingsschade in de zin van art. 23 lid 5 restrictief dient te wor
den geïnterpreteerd en derhalve "vertragingsschade", ontstaan tengevolge 
van verlies en/ of beschadiging, door art. 23 leden 1-4 wordt bestreken . Laatst
genoemde bepalingen blijven eveneens van toepassing wanneer verlies en/of 
beschadiging door vertraging zijn veroorzaakt (§ 5) .  

In de artt. 24-26 biedt de CMR de mogelijkheid het door art. 23 lid 3 beperk
te bedrag te verhogen alsmede een bijzonder belang bij de aflevering van de 
goederen vast te stellen. De rechtsgevolgen en de voorwaarden waaronder de-
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ze intreden worden aan de orde gesteld. Bestreden wordt de rechtspraak wel
ke de wilsovereenstemming van partijen als voorwaarde voor het intreden van 
de door artt. 24 en 26 beoogde rechtsgevolgen onvoldoende honoreert ( § 6) . 

Naar aanleiding van art . 27 , dat handelt over te vorderen rente en omreke
ning van de munt in die van het land waar de vordering is ingesteld, wordt 
aandacht besteed aan het door het Verdrag niet genoemde moment waarop 
omrekening van de goudfrank dient plaats te hebben. Gepleit wordt daarvoor 
in aanmerking te doen komen het moment van de rechterlijke beslissing inza
ke de vordering (§ 7) . 

Vervolgens wordt ingegaan op de ratio, inhoud en reikwijdte van de in art . 
28 neergelegde regeling inzake de samenloop van rechtsvorderingen. Daarbij 
wordt mede naar aanleiding van de in de literatuur omtrent derdenwerking 
van exoneratie-clausules levende opvattingen het standpunt ingenomen dat de 
vervoerder zich op het Verdrag kan beroepen jegens een ieder die op enigerlei 
wijze vrijwillig contractueel betrokken is bij het gelaedeerde belang (§ 8) . 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een verhandeling over de doorbreking 
van de bescherming welke door het Verdrag aan de vervoerder wordt ver
leend. Het besluit van de Verdragsopstellers de oude, omstreden formulering 
van het Verdrag van Warschau, waarin uitdrukkelijk ruimte wordt gelaten aan 
de lex fori , over te nemen, moet worden betreurd, omdat daardoor de kans op 
de gewenste uniformiteit op onderhavig rechtsgebied aanzienlijk wordt gere
duceerd. Dit wordt aangetoond aan de hand van de verschillende uitleg welke 
van opzet of van volgens nationaal recht met opzet gelijk te stellen schuld in 
diverse landen wordt gegeven, hetgeen aan de gelijkheid tussen de vervoer
ders afbreuk doet (§ 9) .  

In hoofdstuk 6 is onderwerp van behandeling de vraag wie jegens de vervoer
der gerechtigd is schadevergoeding te claimen. 

Nadat in de inleiding (§ 1) een inventarisatie van de verschillende aspecten 
van bovengestelde vraag heeft plaatsgevonden worden de begrippen afzender 
en geadresseerde nader onderzocht. Gesteld wordt dat men deze begrippen 
juridisch en niet feitelijk dient op te vatten, terwij l verder wordt nagegaan op 
welke wijze de geadresseerde primair het recht op afgifte van de goederen en 
subsidiair op schadevergoeding verkrijgt (§ 2) . 

Daarna wordt een onderzoek ingesteld naar de grondslag van het claimrecht 
ten aanzien waarvan betwist is in welk opzicht de CMR daarvoor aanknopings
punten biedt. Een interessante rechtspraakontwikkeling door de hoogste 
rechter in Duitsland welke tot het resultaat leidde dat het recht om over de 
goederen te beschikken (vgl. artt. 12 en 13) als uitgangspunt voor de uitoefe
ning van het claimrecht dient te worden beschouwd, wordt geanalyseerd en 
bekritiseerd. Aan de quintessence van de met de mond beleden beschikkings
Ieer wordt immers afbreuk gedaan wanneer men aan genoemde leer geen ex
clusief karakter wenst te verlenen. Ten onrechte gaan de voorstanders van de 
beschikkingsleer in Duitsland voorbij aan het feit dat de term "Verfügungsbe
rechtigte" een onjuiste vertaling is van de authentieke begrippen "clai
mant" I, ,1' ayant droit" . De opvatting dat het recht om over de goederen te be
schikken in de CMR als grondslag van het claimrecht zou dienen wordt dan 
ook verworpen. Het claimrecht staat de afzender van meet af aan ter beschik
king, terwijl het claimrecht de geadresseerde als een originair recht toekomt 
door zijn toetreding tot de vervoerovereenkomst (§ 3) .  
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Deze situatie kan aanleiding tot problemen geven. Verworpen wordt de op
vatting het claimrecht uitsluitend toe te kennen aan degene wiens buiten de 
vervoerovereenkomst gelegen belang gelaedeerd is. Ook de rechtspraak in di
verse landen neemt een jegens de belangenleer een gereserveerde houding 
aan (§ 4) . 

Tenslotte wordt nagegaan welke de rol is van de op het terrein van het ver
voerrecht opererende tussenpersoon in het onderhavig vraagstuk.  In dit op
zicht blijkt behoefte te bestaan aan een verruiming van het eerder behandelde 
partij-begrip. Mede met een beroep op rechtspraak in verschillende landen 
wordt betoogd dat ook een contractueel betrokken derde, hoewel geen partij 
bij de vervoerovereenkomst , onder omstandigheden het claimrecht jegens de 
vervoerder kan uitoefenen (§ 5) .  

In hoofdstuk 7 worden de regels van het procesrecht zoals neergelegd in artt . 
3 1  en 33 aan de orde gesteld. Met name wordt daarbij de omstreden vraag 
behandeld in welke mate art. 31 competentie-scheppend dan wel -beperkend 
is. 

Daartoe wordt eerst aandacht besteed aan de aard van de jurisdictie-regel 
van art. 3 1 lid 1 .  De strekking van deze bepaling is dat de vraag welke gerech
ten bevoegd zijn van een CMR-geschil kennis te nemen aan nationaal (pro
ces)recht wordt onttrokken. In verband met het na de CMR in werking getre
den BEG-Executieverdrag (EEX) wordt de verhouding tussen de toepasse
lijkheid van CMR en EEX op het punt van de rechterlijke bevoegdheid onder
zocht. Enkele rechterlijke beslissingen inzake CMR-geschillen waarin de be
voegdheidsvraag werd afgeleid uit de artt. 2-5 EEX worden kritisch besproken 
(§ 2) . 

Nadat in § 3 een aantal opmerkingen over de reikwijdte van de jurisdictie
bepaling is gemaakt, wordt overgegaan tot de behandeling van de door par
tijen overeengekomen (scheids)gerechten. De mogelijkheid (scheids)gerech
ten aan te wijzen wordt geboden door artt. 3 1  en 33 , mits daarbij ten aanzien 
van het scheidsgerecht vaststaat dat de CMR zal worden toegepast. De vraag is 
gerezen of een dergelijk beding de rechtsgang naar een van Verdragswege 
aangewezen gerecht onverlet laat. Anders dan ten aanzien van arbitrage-be
dingen wordt geleerd dat deze vraag ten aanzien van de in art. 3 1  genoemde 
gerechten bevestigend moet worden beantwoord. In dit kader wordt verder 
instemming betuigd met een aantal rechterlijke beslissingen waarin werd ge
steld dat in het geval van arbitrage toepassing van de CMR uitdrukkelijk moet 
zijn bedongen (§ 4) . 

Aangezien art. 31 de gerechten uitsluitend internationale rechtsmacht (at
tributie) toekent en de relatieve bevoegdheid (distributie) aan het nationale 
procesrecht overlaat, kan de vraag rijzen wat rechtens dient te gelden wanneer 
de nationale wetgever de door de CMR verleende rechtsmacht niet nader con
cretiseert. Deze vraag heeft in Duitsland aanleiding tot een interessante 
rechtspraakontwikkeling gegeven, welke heeft geresulteerd in een merkwaar
dige standpuntbepaling door het Bundesgerichtshof. Rechterlijke colleges 
die , zolang de nationale wetgever in gebreke blijft te voldoen aan de door de 
CMR in het leven geroepen voll('�nrechtelijke verplichting nadere procesre
gels te geven, de geconstateerde leemte wensen te vullen in die zin dat zij aan 
art. 31 tevens de relatieve bevoegdheid ontlenen, riep het Bundesgerichtshof 
aanvankelijk een halt toe, aangezien dit college van mening was dat zij zich 
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met deze wijze van rechtsvinding op - verboden - wetgevend terrein hadden 
begeven, om in een volgend arrest weer ruimte te bieden aan de zojuist weer
sproken rechtspraak. Met een aantal schrijvers wordt de zienswijze verdedigd 
dat onder bepaalde omstandigheden de rechter een dergelijke extensieve uit
leg aan art. 31 mag geven (§ 5) .  

Tenslotte wordt in § 6 een aantal door art. 31 leden 2-5 geregelde aspecten 
van processuele aard vermeld: instituten als aanhangigheid, tenuitvoerlegging 
en zekerheidstelling passeren de revue. 

Deze studie wordt in hoofdstuk 8 besloten met een verhandeling over de verja
ring. 

Na een aantal inleidende opmerkingen (§ 1) wordt de reikwijdte van de ver
jaringsregeling (art . 32) onderzocht, waaruit blijkt dat ook niet door het Ver
drag geregelde rechtsvorderingen,  onder de regeling vallen (§ 2) . 

In het geval van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld wordt de éénjarige 
termijn verlengd tot drie jaar. Gesteld wordt dat dit rechtsgevolg, hoewel art. 
32 lid 1 zulks niet uitdrukkelijk bepaalt, eveneens intreedt wanneer opzet of 
daarmee gelijk te stellen schuld aan degene , die door de vervoerder ter be
werkstelliging van het vervoer is ingeschakeld, te wijten is (§ 3) .  

Aangezien art. 32 lid 1 drie categorieën tijdstippen noemt, waarop de verja
ring begint te lopen, is grote oplettendheid geboden. In het bijzonder hebben 
zogenoemde retourzendingen, waarbij de goederen wegens beschadiging tij
dens het vervoer worden teruggezonden naar de plaats van verzending, tot 
verschil van inzicht over de toepasselijke categorie geleid. In navolging van 
Engelse schrijvers wordt het standpunt ingenomen dat uit dergelijke situaties 
voortvloeiende rechtsvorderingen niet door de categorie die op beschadiging 
of verlies ziet, maar door de categorie die op de restgevallen betrekking heeft,  
bestreken worden. Laatstgenoemde categorie , die ogenschijnlijk de langste 
termijn biedt, kan voor de vervoerder in bepaalde omstandigheden tot het on
billijke resultaat leiden dat hij geconfronteerd wordt met een verjaring van 
korter dan één jaar ( § 4) . 

Nadat in § 5 de instituten schorsing en stuiting, die door de wet van het ge
recht waarvoor de zaak aanhangig is worden beheerst, aan de orde zijn gesteld 
(art . 32 leden 2 en 3) wordt aandacht besteed aan de uitsluitend ten behoeve 
van de rechthebbende fungerende bijzondere schorsingsregeling van art. 32 
lid 2. Het strikt vasthouden door de rechtspraak in verschillende landen aan de 
vereiste terugzending door de vervoerder van de ·aan de vordering door de 
rechthebbende bijgevoegde stukken wordt van de hand gewezen. Vervolgens 
wordt de in de praktijk van het vervoerrecht levende en een aantal malen door 
de rechtspraak gehonoreerde behoefte aan een verlenging van de verjarings
termijn getoetst aan het dwingendrechtelijk karakter van het Verdrag. Ge
steld wordt dat een dergelijke verlenging onder de CMR niet is toegestaan (§ 
6) . 

In art. 32 lid 4 wordt bepaald dat een verjaarde vordering niet meer in recon
ventie noch bij wijze van exceptie dienst kan doen. Oplettendheid is geboden 
aangezien in verschillende landen daaromtrent andere regels gelden (§ 7).  

Opvolgende vervoerders staat een van de reguliere verjaringsregeling afwij
kende regresregeling ten dienste (art. 39 lid 4) . Tegen een onaanvaardbare 
verlenging van de termijn ,  waartoe de redactie van de bepaling in de authen
tieke Engelse tekst aanleiding zou kunnen geven , moet worden gewaakt: de 
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bijzondere regeling betreft uitsluitend regresvorderingen en niet de overige 
vorderingen welke vervoerders jegens elkaar kunnen hebben (§ 8) . 

Aan het einde van de beschouwingen over de verjaringsregeling wordt ge
concludeerd dat deze in menig opzicht gebreken vertoont en derhalve gron
dige herziening behoeft (§ 9) .  
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scope of the provisions regulating the period of limitation (art. 32). It appears 
that some actions which otherwise do not fall within the scope of the Conven
tion do after all fall within the scope of art. 32 (§ 2). 

In the case of wilful misconduct or such default being considered as equi
valent to wilful misconduct the period of limitation of one year is extended to 
three years. Here is stated that this legal consequence, though not explicitly 
provided by art. 32, par. 1, is likewise coming into effect when wilful miscon
duct or such default being considered as equivalent to wilful misconduct can be 
blamed on the person of whose services the carrier makes use for the perform
ance of the carriage ( § 3). 

Since art. 32, par. 1 mentions three categories of moments upon which the 
period of limitation begins to run, great watchfulness is imperative. However, 
opinions differ on the category applicable, particularly in the event of the so
called return cargo, by which goods are returned to the sender on account of 
damage sustained during the transport. In agreement with Englisch authors 
the point of view is taken that claims arising out of these situations cannot be 
met by the category seeing to damage or loss but by the category seeing to all 
other cases. Although last-mentioned category is apparently offering the long
est period of limitation one should be aware of the fact that, under certain 
circumstances, it may lead as yet to situations in which the carrier is being con
fronted with a period of limitation of less than one year which is most unfair to 
him(§ 4). 

After a discussion on the institutes suspension and fresh accrual(§ 5) which 
are governed by the law of the court seised of the case (art. 32, par. 2 and 3), 
attention is paid to the special regulation of the suspension and the way in 
which it is exclusively functioning on behalf of the claimant (art. 32, par. 2). 
The current court practice in different countries by which a strict adherence is 
maintained to the requirement that all documents attached to the written claim 
must be returned by the carrier after the rejection of the claim, is not met with 
approval. Next is looked into the need for extension of the period of limitation 
as felt in the world of transport, which in some cases is met by the courts, and 
its consistency with the forceful provisions of the Convention. The standpoint 
is taken that such an extension is not allowed under the CMR (§ 6). 

In art. 32, par. 4 is provided that a claim which has become barred by lapse of 
time may not by exercised by way of counter-claim or set-off. Here, too, 
watchfulness is imperative due to the fact that the regulation of the period of 
limitation differs from country to country (§ 7). 

On behalf of successive carriers there is a regulation of recourse actions in 
contravention of the normal regulation of the period of limitation ( art. 39, par. 
4). One should be opposed to an unacceptable extension of the period of limi
tation for which the wording of the provision in the authentic English text 
might give cause: the special regulation is exclusively concerned with recourse 
actions and definitely not with all other actions which carriers might institute 
against each other ( § 8). 

Arriving at the end of the observations about the period of limitation the 
conclusion is drawn that its regulation has many defects and is much in need of 
reform. (§ 9). 

373 



La responsabilité du transporteur en vertu de la 
CMR 

(Sommaire) * 

L'introduction à eet ouvrage justifie Ie choix du sujet en général et énumère les 
sujets qui serout traités en particulier par chapitre. Avant de procéder à !'exa
men de la teneur de la CMR, Ie chapitre premier fixe l'attention sur la place 
occupée par la CMR dans Ie domaine du droit international commercial et s'at
tarde également à la question de savoir queUe est la signification qu'il faut y 
attacher (§ 1 ) .  

Le droit des transports s'est avéré comme étant par excellence un domaine 
du droit ou une unification pouvait être opérée. La sécurité juridique exige 
que des relations juridiques internationales, comme les cantrats internatio
naux de transport, soient sujettes à un régime uniforme indépendant du droit 
national. Le puissant développement du transport international de marchan
dises a créé la nécessité d'un règlement international dans ce domaine. Les 
rédacteurs de la Convention ont dû faire face à énormément de difficultés; les 
travaux préparatoires n'ont pris pas rnains de buit ans. Les pierresd'achoppe
ment furent Ie système de responsabilité ainsi que Ie montant de la responsabi
lité limitée du transporteur. Le fait qu'une modification à la Convention sur les 
transports de marchandises par chemin de fer (CIM) se rapportant à la force 
majeure des transporteurs a été reprise par les rédacteurs de la CMR est d'une 
importance primordiale (§ 2) . 

Conformément à la nature et à la teneur du droit uniform dont_ fait part la 
CMR, la thèse que ce droit doit être considéré comme un système juridique 
particulier est défendue et que, partant , ce droit est autonome; ceci présente 
une importance fondamentale en ce qui concerne son interprétation. 11 en ré
sulte que par rapport à l'interprétation du droit des conventions i! n'est réservé 
qu'une place très discrète au droit national, parmi lequel le droit international 
privé (§ 3) . 

Une des questions les plus difficiles à résoudre concrètement en pratique 
réside, aussi pour ceux qui s'érigent en partisan d'une interprétation autonome 
de la Convention, dans Ie problème à savoir queUe méthode (spéCifique) d'in
vention de droit mérite la préférence. A cette fin et conformément à la nature 
du droit uniform c'est la méthode téléologique qui vient en considération, 
éventuellement à cöté de la méthode grammaticale, systématique et histori
que . C'est en effet cette méthode téléologique qui impose une comparaison de 
jurisprudence et de doctrine, indispensable dans Ie contexte du droit uniform. 
11 est examiné à queUes entraves en pratique les juridictions devront faire face 
en vue de la réalisation des objectifs de la Convention . La nécessité' à eet égard 
de la motivation des décisions judiciaires est soulignée (§ 4) . 

Le raisonnement suivi jusqu'à présent est contrölé, du point de vue de sa 
praticabilité, par les thèses développées à propos de la CMR par la jurispru
dence et la doctrine dans différents pays. 11 est démontré à la lumière d'arrêts 
prononcés par les cours suprêmes que la méthode d'interprétation en ce qui 

* Deze vertaling werd verzorgd door Mr. Hubert Libert, docent aan de Economische Hogeschool 
te Antwerpen.  
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concerne la CMR préconisée dans eet ouvrage a été suivie à plusieurs reprises. 
Ce sont surtout les jurisprudences allemande et anglaise qui sont claires à eet 
égard (§ 5) . 

Un examen des conceptions des auteurs au sujet de la CMR est de faible 
rapport en ce qui concerne Ie problème d'interprétation. Beaucoup d'auteurs 
ne se sont pas óu se sont à peine rendus compte du problème posé. Ceux qui se _ 
sont bien rendus compte du problème font en majorité preuve de l'importance 
des conceptions comme celles mises en évidence par la jurisprudence et doctri
ne étrangères (§ 6) . 

Le chapitre deux traite de l'application de la CMR. Différents aspects sont pris 
en considération. 

En premier lieu est examinée la fonction de la règle du champ d'application, 
sujet de I' artiele premier. La fonction de cette règle vise essentiellement à sou
straire au droit national la question de savoir en quels cas la Convention est 
d'application (§ 2) . 

En suite on passe en revue les conditions de l'article premier, dont l'applica
tion dépend de la CMR. Les problèrnes pouvant surgir à ce sujet concernent 
l 'interprétation de fait du (des)contrat(s) à la base de pareil transport. Les cas 
ou Ie transport dépassant les frontières est dépecé en differents cantrats de 
transport national sont soumis à critique. I! en est de même de la circonstance 
que la Convention fait appel à la Convention sur la circulation routière de 
Vienne de 1949 . Vu que la CMR ne définit pas la notion de marchandises cette 
notion est intepretée d'une manière extensive dans Ie sens que, par suite des 
développements dans Ie transport international , les véhicules remorqués doi
vent être considérés comme des marchandises ce qui donne lieu à de situations 
imprévues. Les cantrats de transport spéciaux énumérés à l'article premier 
auxquels la Convention ne s'applique pas sont traités très succinctement (§ 3) . 

En troisième lieu i! est examiné ce qui doit étre campris sous la notion du 
contrat de transport; eet examen présente son utilité en vue de la délimitation 
d'une part de cette notion essentielle pour l'application de la CMR et d'autre 
part d'un nombre de cantrats apparentés au contrat de transport (§ 4) . Atten
du que la Convention ne donne non plus une définition de ce qu'est un cantrat 
de transport, i! s'agit encore d'aller à la recherche de ces éléments qui sont 
essentiels à cette notion (§ 4.2). A cette fin un nombre de notions juridiques 
rencontrées dans Ie domaine du droit des transports en différents pays est exa
miné et comparé au contrat de transport. C'est ainsi que viennent en considér
ation Ie commissionnaire-expéditeur (§ 4.3) Ie commissionnaire aux trans
ports (§ 4.4) ,  la location de véhicules (§ 4.5) et Ie cantrat de traction (§ 4.6) . 

I! résulte de eet examen de droit comparé que l'application de la CMR dé
pend maintes fois de l'interprétation desdites notions juridiques nationales. 
Une pareiJle méthode d'interprétation basée uniquement sur des notions juri
diques nationales est contestée. Ceci est mis en évidence de la façon la plus 
claire lorsque deux notions juridiques étrangères sont traitées: Ie commission
naire de transport français (§ 4 .3 .2 .)  et Ie Spediteur allemand (§ 4 .3 .6 . ) .  

Au chapitre trois la question est abordée de savoir à quel point la CMR est ou 
reste applicable, quand celui avec qui l'expéditeur a conclu un contrat de trans
port fait exécuter Ie transport par un autre . C'est ainsi que viennent en consi
dération Ie transport superposé , !e transport en sous-traitance et Ie transport 
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successif. Au sujet de types particuliers de transport plusieurs règles sant cam
prises dans respectivement les art. 2, 3 et 34 et suivants. En général l'on peut 
affirmer que c'est l'ayant-droit qui bénéficie de l'avantage de ces règles. L'in
troduction consacre des considérations générales aux notions juridiques sus
mentionnées: ces notions disposent d'un nombre d'éléments communs mais 
présentent entre elles néanmoins des différences . L'attention est également 
attirée sur la question de savoir a quel égard les types de transport , mentionnés 
dans ce contexte , ressemblent et/ou différent du transport combiné ou multi
madaL Cette question est importante en ce qui concerne le transport de conte
neurs (§ 1 ) .  

Aux paragraphes suivants les articles 2,  3 ,  34  et suivants sant traités. Tant en 
ce qui concerne le transport superposé que le transport successif l'élaboration 
des règles en question (§§ 2 . 1  et 4 .1)  est examiné. Plus loin est décrit sous quel
les conditions ces règles sant d'application et queUes en sant les conséquences 
juridiques. Ces conséquences juridiques se rapportent d'une part aux relations 
juridiques entre l'ayant droit et le transporteur (§§ 2.3 et 4.3) et d'autre part 
aux relations juridiques entre les transporteurs entre eux (§§ 2.4 et 4.4) .  Il ap
pert que l'application de l'article 2 ne va pas sans problèmes. La possibilité 
pour le transporteur routier responsabie d'introduire un recours contre le 
transporteur superposé - possibilité dont la Convention ne fait d'ailleurs pas 
état - engendre également des problèmes. 

Dans ce contexte il y a lieu de consacrer quelque peu l'attention au trans
porteur en sous-traitance qui intervient d'ailleurs tant en transport superposé 
qu'en transport successif. A cöté de cela la possibilité reste que celui-ei soit 
transporteur (transporteur en sous-traitance) sans faire l'objet des articles 2 et 
34 et suivants. C'est seulement quand le transporteur en sous-traitance est éga
lement transporteur successif, qu'en vertu de la Convention une relation con
tractuelle naît entre l'expéditeur et le transporteur en sous-traitance (§ 3) . 

Le doute au sujet de la nécessité de l'acceptation d'une lettre de voiture en 
ce qui concerne l'article 34 fait entre au tres l'objet de quelques considérations. 
Après avoir pris en considération les différents arguments avancés en doctrine 
et en jurisprudence, il est opté pair le point de vue que la nécessité de l'accep
tation de la lettre de voiture doit être maintenue sans réserve. Comme il a déjà 
été souligné en parlant de la notion de transport , le problème, maintes fois 
posé en pratique, de savoir si le transporteur qui n'exécute pas lui-même le 
transport tombe sous le champ d'application de l'article 34 est examiné ici. La 
conception est défendue selon laquelle le fait qu'un transporteur (successif) 
n'a lui-même pas effectivement exécuté le transport ne constitue pas une en
trave à l'application de l'article 34 (§ 4.2) . Les conséquences juridiques de l'ar
ticle 34 sant radicales; chacun des transporteurs successits est en principe soli
dairement responsabie de l'exécution complète du cantrat de transport. Diffé
remment de l'article 2, l 'article 37 aceorde la possibilité aux transporteurs suc
cessits d'exercer un recours l'un contre l'autre. Les problèrnes spécifiques pou
vant en ce cas surgir, sant traités en condusion du chapitre trois. 

La quintessence de la CMR fait l'objet du chapitre quatre notamment la res
ponsabilité du transporteur. Quelques considérations concernant le fonde
ment théorique du type de responsabilité ainsi que la signification des aspects 
connexes du régime de preuve précèdent l'examen de la teneur de la responsa
bilité. Les exposés développés dans divers pays à l'égard du fondement de la 
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responsabilité du transporteur essayent de faire vair clair, ne fût-ce qu'en 
termes divergents , dans Ie rapport existant entre l'obligation incombant au 
transporteurs de livrer intactes et à temps les marchandises au lieu de destina
tion d'une part et les conditions dans lequelles il est exonéré de la responsabili
té découlant de cette obligation d'autre part. Des concepts comme la responsa
bilité sur base de faute ou de risque semblent y jouer un röle (§ 2) . 

Le partage du fardeau de la preuve entre Ie transporteur et l'ayant droit et la 
façon dont celui-ei est réalisé dans Ie système du type de responsabilité sant 
d'une grande importance (§ 3) . 

Un examen historique peut en général fournir de données utiles à l'interpré
tation dès ce système. Ceci est par exemple Ie cas pour la disposition la plus 
importante qui mène à exonération de responsabilité du transporteur, à savoir 
"des circonstances que Ie transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquen
ces desquelles il ne pouvait pas obvier" (art. 17 al . 2) ; cette formulation a rem
placé la notion contestée de , ,force majeure" dans la Convention sur les trans
ports de marchandises par chemin de fer (CIM) . 11 est indiqué en suite cam
ment les rédacteurs de la CMR ont décidé a reprendre partiellement Ie type de 
responsabilité de la CIM et camment une tentative du cöté néerlandais en vue 
d'éliminer Ie système traditionnel de responsabilité , basé sur l'opposition d'in
térêts entre les parties intéressées au cantrat de transport , a dû échouer (§ 4) . 

La description du système est suivie d'une analyse systématique des disposi
tions qui contiennent les causes d'exonération de la responsabilité du trans
porteur. Ces causes sant générales (art. 17 al . 2, vois § 5 .2) au particulières 
(art. 17 al. 4, vois § 5 .4) ;  cette distinction a surtout une implication en ce qui 
concerne Ie régime des preuves. Dans Ie cadre des causes d'exonération géné
rales il est entre autres examiné quelle est l'importance de la distinction entre 
les notions "vice propre" et "nature" des marchandises (§ 5 .2 .2 . ) .  11 est en 
outre examiné à quel point un nombre de circonstances génératrices d'avarie 
fréquentes en pratique comme Ie vol et l' incendie a, oui ou non, donné lieu à 
responsabilité de la part du transporteur (§ 5.2, 3 .2  et 3).  Le transporteur ne 
peut se décharger de sa responsabilité pour avarie lorsque celie-ei trouve son 
origine dans la défectuosité du véhicule (art. 17 al. 3) .  Les mérites de différen
tes argumentations avancée du cöté des transporteurs afin d'échapper aux con
séquences juridiques de cette disposition sant examinés (§ 5 .3) . Les six causes 
d'exonération particulières que l'on retrouve à I' art. 17 al . 4 et dont quelques 
unes sant précisées à l 'article 18, al. 3, 4 et 5 sant suivies de près. Beaucoup 
d'attention est prêtée à la cause d'exonération fréquemment invoquée en pra
tique, consistant en la "manutention, chargement, arrimage ou déchargement 
de la marchandise par l'expéditeur ou Ie destinataire . . .  " (art. 17 al. 4 c). La 
question générale de savoir en quelle mesure cette disposition est interprétée 
en faveur du transporteur ne peut être répondue que lorsqu'on prête séparé
ment attention à ses divers aspects (§ 5 .4.3) . En examinant la nature des mar
chandises les problèrnes concernant Ie transport frigorifique sant abordés (ar
ticle 17 al . 4 d iuncto art. 18 al. 4) . 11 résulte de la jurisprudence qu'en matière 
d'avarie en cas de transport frigorifique Ie transporteur a toute peine à échap
per à sa responsabilité . Cette jurisprudence est critiquée (§ 5 .4.4.) . 

En vertu de l'article 3 Ie transporteur répond des actes et ommissions de 
toutes personnes aux serviées desquelles i! recourt pour l'exécution du trans
port. Du point de vue rédactionnel cette disposition semble être compliquée et 
les textes authentiques à ce sujet ne sant pas entièrement parallèles; c'est pour-
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quoi que sa teneur est établie aussi qu moyen d'un examen historique et com
paré. A la fois on prête dans ce contexte attention au problème, qui n'est d'ail
leurs pas traité par la CMR, concernant la capacité des auxiliaires du transport 
de commettre des actes juridiques engageant Ie transporteur et les risques qui 
en découlent pour Ie transporteur (§ 5 .5 . ) .  

Vu que les dispositions concernant la  responsabilité se  rapportent aux pertes 
et avaries qui se produisent entre Ie moment de la prise en charge et cel ui de la 
livraison de la marchandise (art . 17 al . 1 ) ,  les notions de prise en charge et de 
livraison sont examinées de plus près. L'opinion est avancée que, conformé
ment à l 'accord de volonté entre parties, i! suffit que les parties se soient mises 
réciproquement à même d'exercer un pouvoir de fait sur les marchamdises 
(§ 6.2). Pour l'ayant droit i! importe de pouvoir établir que les pertes et/ou 
avaries se sont produites pendant la période susmentionnée. lei aussi des pro
blèrnes concernant Ie régime des preuves peuvent se manifester; la CMR en a 
dans un certain sens tenu compte aux articles 8, 9 et 30. L'examen desdites 
dispositions oblige à prendre en considération la force proban te de la lettre de 
voiture tant au cammencement qu'à l'expiration de ladite période de respon
sabilité . Les possibilités existantes d'inscription de réserves et/ou observations 
sur la lettre de voiture sont prises en considération ainsi que des conséquences 
en ce qui concerne la force probante de la lettre de voiture. La conclusions est 
que Ie régime des preuves qui est à la base de ce système laisse à désirer; en 
pratique l'insécurité en est la conséquence (§ 6.3) .  

Le chapitre cinq se rapporte au montant des indemnités. Le point de départ 
sont les notions classiques de perte, avarie et retard . La distinction entre les 
notions d'avarie et de perte a son importance en vue du calcul du montant des 
indemnités ainsi qu'en vue du moment ou Ie délai de prescription commence à 
courir (§ 2). 

Le mécanisme du système des indemnités en CMR n'est pas simple.  Le 
montant qui doit être fixé pour être pris en considération comme indemnité est 
composé de deux facteurs , notarument la perte (art. 23 al. 1) et un nombre 
d'éléments additionnels cités à !'art. 23 al. 4. Le calcul de l'indemnité due en 
cas d'avarie (art. 25) se réfère au système appliqué en cas de perte ce qui peut 
donner lieu à des problèrnes en ce qui concerne l'application de la limite cam
me i! est prévu à l'article 23 , al. 3 (§ 3 . 1  et 3 .2 .3 .  ). A l'instar du transport ferro
viaire mais contrairement aux au tres conven ti ons dans Ie domaine du droit des 
transports la CMR prend comme point de départ du calcul de l'indemnité la 
valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge. Cette va
leur est fixée au moyen de critères objectifs de sorte qu'une modification éven
tuelle de la valeur postérieure à la prise en charge de la marchandise par Ie 
transporteur n'influe pas sur Ie calcul des indemnités. Le calcul de l'indemnité 
comme prévu à l'article 23 al. 1 ti ent compte de frais qui , pour délimiter l 'appli
cation de l'article 23 al . 4, sont assimilés au préjudice matériel pour autant 
qu'ils se rapportent directement à ce préjudice matériel. Une délimitation en
tre ces deux groupes a son importance en vue du calcul de la limitation de l'in
demnité (§ 3 . 1 ) .  Plusieurs aspects de cette limitation font l'objet de !'exposé . 
De l'approche historique i! appert combien de peine les rédacteurs de la CMR 
se sont donnés pour aniver à un compromis acceptable pour tous les pays 
(§ 3 .2 . 1 . ) .  Puis sont traités les problèrnes posés par la disparition lente mais 
certaine de l'or comme fondement du système d'indemnité - ce qui est d'ail-
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leurs également Ie cas pour les au tres branches du transport. En supprimant en 
1978 Ie cours officie! de l'or Ie Fonds Monétaire International semble avoir 
ébranlé les fondements de la CMR. Aussi Iongtemps que Ie Droit de Tirage 
Spécial qui dorénavant devra faire fonction d'unité de compte n'aura pas enea
re acquis de statut officie!, une phase d'incertitude commence. Cette phase 
durera jusqu'à la fin de 1980, moment auquel le Protoeale CMR entre en vi
gueur. Le montant de 25 francs-or Germinal est remplacé par 8 1/3 unités de 
compte; comme unité de compte Ie Droit de Tirage Spécial est pris en considé
ration ( artiele 23 , al. 3 et 7 nouveau) . A ce développement Ie législateur néer
landais n'a pas réagi d'une façon suffisamment adéquate d'ou pouvait se main
tenir l'incertitude au sujet du montant des indemnités ce qui est à déplorer 
(§ 3 .2 .2 . ) .  Ensuite une description est donnée d'un nombre de situations ou 
l'application de Ia limitation a posé Ie juge devant des problèmes. Ainsi l'on 
songe à des envois qui sant composés de différentes sortes de marchandises 
(groupage) ou à des envois ou une partie des marchandises a été avariée 
(§ 3 .2 .3 . ) .  Les éléments de préjudice mentionnés à I' artiele 23 al. 4 ne sant pas 
sujets à Ia limitation. 11 en résulte Ia nécessité d'une attitude critique vis-à-vis 
d'une interprétation extensive des éléments mentionnés à ladite disposition. 
La question de savoir en queUe mesure il doit nés à Iadite disposition. La ques
tion de savoir en queUe mesure il doit y avoir un Iien entre les frais susmention
nés et Ie transport qui y a donné Iieu est contestée . Dans ce cadre une analyse 
est faite de la jurisprudence qui s'est formée après ! 'arrêt retentissant de la 
Chambre des Lords britannique condamnant un transporteur au paiement, 
non pas seulement de l'indemnité pour préjudice matériel mais également au 
paiement d'un multiple de ce montant égal aux droits d'accise dûs par l'expédi
teur pour n'avoir pas apuré son document d'exportation. La thèse est defen
due qu'une interprétation restrictive de l'article 23 al. 4 mérite la préférence 
(§ 3 .3 . ) .  

La  notion d'avarie donne I '  occasion d'examiner un nombre de méthodes à 
l'aide desqueUes l'indemnité peut être calculée. Des problèrnes peuvent surgir 
à cause du fait que l'avarie est constatée au lieu de destination tandis que la 
Convention considère comme base de l'indemnité la valeur des marchandises 
à l'époque de la prise en charge par Ie transporteur. 11 est démontré que la 
méthode de calcul de la dépréciation appliquée en vertu de la CIM depuis 1961 
se rapproche Ie plus possible de la réalité (§ 4) . 

A I' occasion de l'indemnité due en cas de retard une position est prise en ce 
qui concerne la distinction controversée entre la notion de préjudice résultant 
du retard d'une part et ceUe de préjudice à la suite de perte et/ou avarie d'autre 
part. Conformément au point de vue de la majorité de la doctrine , la thèse est 
avancée que la notion de préjudice résultant du retard au sens de I' artiele 25 al. 
5 doit être interprétée restrictivement et que, partant, Ie "préjudice résultant 
du retard" causé à la suite de perte et/ou avarie doit être réglé sur base de 
l'article 23 al. 1-4. Lesdites dispositions restent également applicables lorsque 
Ia perte et/ou I'avarie ont été causés par retard (§ 5) . 

Les articles 24-26 de la CMR offrent la possibilité d'augmenter Ie montant 
limité par l'article 23 al. 3 ainsi que de fixer un intérêt spécial à la livraison. Les 
conséquences juridiques et les conditions sous lesqueUes elles se produisent 
sont mises en évidence. La jurisprudence qui attache trop peu d'importance à 
l'accord de volonté des parties comme condition pour les conséquences juridi
ques visées aux articles 24 et 26 est contestée (§ 6) . 
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A I' occasion de I' artiele 27 qui traite de l'intérêt qui peut être demandé et de 
la conversion de la monnaie dans celle du pays ou Ie paiement est rédamé, 
quelques considérations sont consacrées au moment non prévu par la Conven
tion ou la conversion du franc-or doit être opérée. Une solution est préconisée 
en faveur de la prise en considération au moment de la sentence judiciaire au 
sujet de la demande (§ 7) .  

Eosuite Ie fondement, la teneur et l 'application de la disposition de l'artide 
28 concernant Ie concours de réclamations sont examinés. Le point de vue est 
avancé que Ie transporteur peut invoquer la Convention envers quiconque qui 
d'une façon quelconque est impliqué librement à l 'intérêt lésé; les conceptions 
doctrinales au sujet de l'opposabilité aux tiers des dauses d'exonération ont 
d'ailleurs contribué à la défense dudit point de vue (§ 8) . 

Un exposé concernant les cas ou Ie transporteur perd Ie droit de se prévaloir 
des dispositions de la Convention concernant la limitation de l'indemnité con
dut ce chapitre . Les conditions qui engendrent les conséquences juridiques 
sont développées. La condusion des rédacteurs de la convention de s'en tenir à 
l 'ancienne formulation contestée de la Convention de Varsovie ou la lex fori 
prévaut doit être déplorée; ainsi les possibilités d'une uniformisation désirable 
dans ce domaine juridique sont en effet sensiblement réduites. Ceci est dé
montré à l'aide de l'interprétation divergente donnée dans les divers pays au 
dol ou la faute qui d'après la loi nationale doit être considérée comme équiva
lente au dol ; ceci porte d'ailleurs atteinte à l 'égalité entre les transporteurs 
(§ 9) . 

Au chapitre six se pose Ie problème de savoir qui dispose du droit de rédamer 
une indemnité au transporteur. A l'introduction (§ 1) un inventaire est établi 
des différents aspects de ladite question; eosuite les notions d'expéditeur et de 
destinataire sorit examinées de plus près. Le principe est posé que ces notions 
doivent être conçues d'un point de vue juridique et non d'un point de vue de 
fait; par après i! examiné de quelle façon Ie destinataire a en ordre principal le 
droit à la remise des marchandises et acquiert en ordre subsidiaire Ie droit à 
indemnité (§ 2) . 

En second lieu un examen est consacré au fondement du droit de rédama
tion ; la question de savoir à quel égard la CMR offre à ce sujet des points de 
contact est sujette à contestation. Une analyse est faite et une critique est émi
se d'un développement intéressant de la jurisprudence de la Cour suprême en 
Allemagne; de cette jurisprudence i! résulte finalement que Ie droit de dispo
ser des marchandises (comparez les artides 12 et 13) doit être considéré com
me point de départ pour l'exercice du droit de rédamation. I! est en effet porté 
préjudice à la quintessence de la doctrine concernant la disposition, doctrine 
qui ne trouve d'autre fondement qu'un appui verba!, lorsqu'on ne désire pas 
aceorder à ladite doctrine un caractère d'exdusivité. A tort les partisans de la 
doctrine concernant la disposition en Allemagne passent sous silence Ie fait 
que Ie terme "Verfügungsberechtigte" est une traduetion inexacte des notions 
authentiques de "daimant" et "l'ayant droit" . La conception que Ie droit de 
disposer des marchandises devrait en CMR servir de base au droit de rédama
tion et dès lors rejetée. C'est de premier abord que l'expéditeur dispose du 
droit de rédamation tandis que ce droit de rédamation revient au destinataire 
comme droit originaire à la suite de son adhésion au contrat de transport (§ 3) . 

Cette situation est susceptible de créer des problèmes. L'opinion selon la-
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quelle Ie droit de réclamation est uniquement reconnu à celui dont l 'intérêt, 
situé en dehors du cantrat de transport, est lésé, est rejetée. La jurisprudence 
dans les divers pays est également caractérisée par une attitude réservée vis-à
vis de la doctrine de l'intérêt (§ 4) . 

Finalement il est examiné quel est, en l'espèce, Ie röle des intermédiaires 
intervenant dans Ie domaine du droit des transports. A eet égard il semble se 
ressentir Ie besoin d'élargir la notion déjà traitée de partie. Il est démontré 
qu'aussi un tiers impliqué contractuellement, quoique n'étant pas partie au 
cantrat de transport, peut, sous certaines conditions, exercer Ie droit de récla
mation vis-à-vis du transporteur; cette position est prise en faisant également 
appel à une jurisprudence développée dans différents pays. 

Les règles de procédure, objet des articles 31 et 33, sant traitées au chapitre 
sept. Il s'agit-là entre au tres de la question contestée de savoir en quelle mesu
re 1' artiele 31 crée une compétence ou bi en limite cette compétence. A eet effet 
I' attention est d'abord prêtée à la nature de la règle juridictionnelle de I' artiele 
31 al. 1 .  La teneur de cette disposition est que la question de savoir queUes 
juridictions sant compétentes pour prendre connaissance d'un litige en matiè
re de la CMR est soustraite aux règles de procédure purement nationales . La 
Convention concernant la compétence judiciaire et l 'exécution des décisions 
en matière civile et cammerciale ( Convention de Bruxelles) est entrée en vi
gueur après la CMR; dès lors un examen est consacré aux rapports entre l'ap
plicabilité de la CMR et de la Convention de Bruxelles au sujet de la campé
tenee judiciaire. Une discussion critique est consacrée à quelques jugements 
en matière de litiges CMR ou la question de la compétence a été déduite des 
articles 2-5 de la Convention de Bruxelles (§ 2) . 

Après avoir fait au § 3 une série de remarques au sujet de la teneur de la 
disposition concernant la juridiction compétente , il est procédé à I' examen des 
clauses arbitrales. La possibilité de désigner des collèges arbitraux est offerte 
par les articles 3 1  et 33 pourvu qu'il soit établi que Ie collège arbitral appliquera 
la CMR. La question s'est posée si pareille clause ne préjudicie pas à la possibi
lité de saisir les juridictions compétentes en vertu de la CMR. Autrement 
qu'en matière de clauses arbitrales il est en général confirmé que cette que
stion doit être répondue positivement en ce qui concerne les juridictions citées 
à l 'article 3 1 .  Dans ce cadre plusieurs sentences judiciaires soulignant en cas 
d'arbitrage la nécessité d'une stipulation expresse au sujet de l'application de 
la CMR sant approuvées (§ 4) . 

L'article 31 n'attribue aux juridictions qu'une compétence juridictionnelle 
internationale (attribition) et abandonne aux règles de procédure nationales la 
compétence relative (distribution) ; dès lors peut surgir Ie problème de savoir 
ce qui doit prévaloir quand Ie législateur national n'a pas concrétisé la campé
tenee juridictionnelle comme définie par la CMR. En Allemagne ce problème 
a donné lieu à un développement intéressant de la jurisprudence qui a résulté 
en une prise de position remarquable par Ie Bundesgerichtshof. Initialement la 
Cour suprême allemande a barré la route aux tendances de certains tribunaux 
qui, aussi longtemps que Ie législateur national reste en défaut de satisfaire à 
l'obligation de droit public international créée par la CMR d'élaborer des rè
gles de procédure plus précises, ont comblé la lacune constatée en ce sens 
qu'ils empruntent à I' artiele 31 également la compétence relative . La Cour su
prême était en effet d'avis que par cette façon d'invention de droit les tribu-
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naux s'étaient rendus sur un terrain prohibé parce que légiférant. Dans un ar
rêt subséquent la Cour suprême est revenue à la jurisprudence qui vient d'être 
contredite . Comme Ie font d'ailleurs également certains auteurs Ie point de 
vue est défendu, que, sous certaines conditions, Ie juge peut donner pareiJle 
interprétation extensive à l 'article 31 (§ 5) . 

Finalement sont énumérés au § 6 un nombre d'aspects d'ordre procédural 
dont question à l'article 31 alinéas 2-5 comme par exameple la litispendance, 
l 'exécution et la caution judicatum solvi. 

Un exposé au sujet de la prescription au chapitre huit termine eet ouvrage. 
Après une série d'observations introductives (§ 1) la teneur du régime de la 

prescription est examinée (art. 32) d'ou i! résulte qu'aussi des actions non régis 
par la Convention tombent sous ce régime (§ 2) . 

Dans Ie cas de dol ou de faute considérée comme équivalente au dol la pres
cription d'un an est prolongée à trois ans. I! est avancé que, quoique l 'article 32 
al. 1 ne Ie prévoie pas expressément, eet effet juridique se produit lorsque Ie 
dol ou la faute qui doit y être assimilée est due à la personne aux services de 
laquelle Ie transporteur recourt pour l'exécution du transport (§ 3) . 

L'art. 32 al. 1 énumère trois catégories de points de départ de la prescrip
tion; i! s'agit d'être attentif. Tout particulièrement les envois de retour lorsque 
les marchandises , avariées pendant Ie transport , sont renvoyées au lieu d'ex
pédition, ont donné lieu à divergence de vue au sujet des catégories applica
bles. A l'instar des auteurs anglais la thèse est soutenue que des réclamations 
résultant de pareilles situations sont régiés non pas par la catégorie se rappor
tant à l'avarie ou à la perte mais par la catégorie qui se réfère aux cas résiduai
res. Cette catégorie qui apparemment offre Ie délai Ie plus long peut en eertai
nes circonstances avoir pour Ie transporteur Ie résultat inique qu'il sera con
fronté à une prescription inférieure à un an (§ 4) . 

Le § 5 consacre un examen à la suspension et I' interruption de la prescrip
tion, régies par la loi de la juridiction saisie (art. 32 al. 2 et 3) ; l'attention est 
attirée au régime spécial de suspension prévu à I' artiele 32 al . 2 qui est unique
ment d'application en faveur de l'ayant droit. Le maintien stricte de l'exigence 
de la restitution par Ie transporteur des pièces jointes à la réclamation intradui
te par l'ayant droit, estimée absaJument nécessaire par Ia jurisprudence en dif
férents pays, doit être considéré comme non soutenable. Ensuite Ia nécessité , 
existante en pratique du droit des transports et confirmée un certain nombre 
de fois par Ia jurisprudence, d'une prorogation du délai de prescription est exa
minée sous l'angle du caractère impératif de la Convention . La thèse est soute
nue que Ia CMR n'autorise pas pareiJle prorogation (§ 6) . 

L'art. 32,4 prévoit que I'action prescrite ne peut plus être exercée même 
sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception. En différents pays 
il existe en cette matière des règles divergentes : I' attention doit dès Iors rester 
éveillée (§ 7) . 

Le régime du recours en matière de transport effectué par des transporteurs 
successits connaît des règles de prescription distinctes des règles normales (art. 
39 al . 4) . Force est de s'opposer à une prorogation inacceptable du délai de 
prescription à laquelle la rédaction du texte authentique anglais pourrait don
ner lieu ; Ie régime spécial concerne uniquement les recours dont peuvent dis
poser les transporteurs l'un vis-à-vis de l'autre et non les autres actions (§ 8) . 

Pour terminer !'exposé sur Ie régime de la prescription la condusion s'impo-
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se que, à différents regards , ce régime présente des défauts et nécessite par 
voie de conséquence une révision profonde (§ 9). 
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