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Physical distribution voorwaarden

De Stichting Vervoeradres heeft Physical 
Distribution voorwaarden gedeponeerd 
ter griffie van de Arrondissements
rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. 
In deze Stichting werkt de verladersorga- 
nisatie EVO samen met de Vervoerders- 
organisaties KNV, NBB en TLN bij het 
opstellen van algemene voorwaarden. De 
deponering is van zeer groot belang om
dat er nu eindelijk voorwaarden voor inte
grale logistieke dienstverlening zijn die 
zowel voor veel logistieke dienstverleners 
als hun opdrachtgevers aanvaardbaar zijn. 
De voorwaarden voorzien in een snel 
groeiende behoefte omdat bedrijven 
steeds vaker hun logistieke dienstverle
ning integraal uitbesteden aan een logis
tieke dienstverlener. Deze is verantwoor
delijk voor de gehele logistieke keten: 
vanaf het moment dat de goederen bij de 
leverancier in ontvangst worden genomen 
tot aan het moment dat deze bij de klant 
worden afgeleverd. In de praktijk wordt 
hierbij vaak gesproken over Physical Dis
tribution en de logistieke dienstverlener 
wordt “Physical Distributor” genoemd.

Het juridisch vastleggen van de afspraken 
tussen een Physical Distributor en zijn 
opdrachtgever leverde tot voor kort in de 
praktijk vaak grote problemen op. Be
langrijkste oorzaak hiervan was dat er 
geen uniforme Physical Distribution- 
voorwaarden bestonden waar partijen 
naar konden verwijzen. De deponering 
door de Stichting Vervoeradres heeft dit 
probleem voor een groot deel opgelost.

Want zowel de EVO als het NBB en de 
KNV hebben ingestemd met deze depo
nering. Bij laatstgenoemde organisatie 
zijn grote Physical Distributors aangeslo
ten. De inhoud van de Physical Distribu- 
tion-voorwaarden kunnen worden gezien 
als een compromis tussen de belangen 
van Physical Distributors en hun op
drachtgevers. De condities bevatten een 
uitgebalanceerd aansprakelijkheidsregiem 
en een evenwichtige verdeling van rech
ten en verplichtingen tussen partijen. 
Kern van de zaak is dat de voorwaarden 
uitgaan van de zogenaamde ketengedach
te. Dat wil zeggen dat het geheel van 
werkzaamheden valt onder één rechtsre- 
giem. Hierbij is als uitgangspunt geno
men het CMR-Verdrag. Dit Verdrag is 
behalve op het vervoer ook op andere 
werkzaamheden analoog van toepassing. 
Hiervoor is bewust gekozen om te voor
komen dat op iedere werkzaamheid bin
nen een Physical Distribution-contract 
weer eigen voorwaarden gelden. De nade
len van zo’n “kameleon-structuur” zijn 
bekend: bij schade is bijna nooit te trace
ren op welk punt in het logistieke traject 
deze schade is ontstaan en welke voor
waarden dus van toepassing zijn.
De “ketengedachte” in de SVA-voor- 
waarden blijkt bijvoorbeeld uit de rege
ling van de aansprakelijkheid van de Phy
sical Distribution in art.4 lid 1: “indien 
door de Physical Distributor ontvangen 
zaken in hun eventuele verpakking niet in 
dezelfde danwel in de overeengekomen 
staat ter bestemming worden afgeleverd, 
is de PD-er, behoudens overmacht en het 
verder in deze condities bepaalde, voor 
deze zaakschade aansprakelijk”. Door de
ze formulering is dus niet van belang 
waar de schade in het logistieke traject is 
ontstaan maar dat de schade in dit traject 
is ontstaan.
Door de verwijzing naar het CMR-Ver
drag is de aansprakelijkheid van de ver
voerder voor beschadiging of verlies be
perkt tot 8,33 SDR. Daarnaast is op ver

zoek van Physical Distributors nog een 
extra “aansprakelijkheidsplafond” van 1 
miljoen gulden opgenomen.
Over het opnemen van het pandrecht in 
de voorwaarden is vrij veel discussie ge
weest tussen de EVO en de vervoerders- 
organisaties. Als compromis is het zoge
naamde geclausuleerd pandrecht opgeno
men. Dat betekent dat de PD-er als “ze
kerheidsmiddel” wel een pandrecht op de 
hem toevertrouwde goederen krijgt, maar 
dat hij deze goederen niet zonder toe
stemming van de rechter mag verkopen 
indien de opdrachtgever niet aan zijn ver
plichtingen voldoet.

Ten aanzien van geschillen wordt verwe
zen naar de Stichting Arbitrage voor Lo
gistiek. Dit arbitrage-instituut is met na
me opgericht door de in de Stichting Ver
voeradres samenwerkende organisaties. 
Om de voorwaarden zo gebruikersvrien
delijk mogelijk te laten zijn, is er aan de 
voorwaarden tevens een model Physical 
Distribution-contract gekoppeld. De voor
waarden en het contract kunnen worden 
besteld bij de Stichting Vervoeradres 
(070-3066700).

Mr D.M.Andela
EVO Ondernemersorganisatie voor logis
tiek en transport

Comité Maritime International

Van de CMI is bericht ontvangen omtrent 
de verhoogde kosten van haar publicaties 
per 1 januari 1999. De op 5 augustus 
1998 gedateerde brief volgt hieronder in
tegraal.

Dear Sirs,
Re: CMI Publications
In his report to the Assembly the Editor 
of the CMI Publications, Prof. Ber-lin- 
gieri, indicated that the present charge for 
the subscription to the Newsletter and the

1



Yearbook was so low that the CMI was 
compelled to subsidise over 70% of the 
cost of the publications.
Two different altematives were conside- 
red, one according to which the charge 
should be such as to cover entirely the 
costs op the publications and the other ac
cording tot which the CMI should conti
nue to subsidise a part of the cost, but not 
in excess of 25% of the global cost.

This latter alternative was approved by 
the Assembly and as a consequence the 
charge of the publications commencing 
from Ist January 1999 will be as follows:

1. For the subscription of 1 to 20 copies: 
USD. 12 or BEF.450per copy

2. For the subscription of additional co
pies:
a) from 21 to 100 copies 

USD. 9 or BEF.340 per copy
b) from 101 tot 200 copies 

USD. 8 or BEF.300 per copy
c) any additional copy in excess of 

200 USD. 6 or BEF.225 per co-
py

The subscription charge does not include 
the mailing cost, an estimate of which 
mey be obtained from the Editor of the 
CMI Publications, Prof.Francesco Berlin- 
gieri, Via Roma 10,
16121 Genoa, Italy - Tel. 010-594805 - 
E-mail dirmar@tn.village.it.

Yours Sincerely,

Miss.P.Sterckx 
Assistant Administrator

In CMI verband zijn thans de navolgende
onderwerpen in behandeling:

- Wrakopruiming: de questionnaire 
wordt beantwoord door een drietal le
den van de vereniging.

- Limitatieverdrag 1976. De questionnai
re is inmiddels door het bestuur beant
woord.

- De Atheense Conventie 1974 betref
fende vervoer van passagiers en hun 
baggage over zee: een aantal leden van 
de vereniging zijn verzocht zich met de 
beantwoording van de questionnnaire te 
belasten. De questionnaire zelf treft u 
aan op blz.3 van CMI News Letter nr.1, 
1998.

- Ontwerp Verdrag Beslag op Schepen: 
de questionnaire wordt thans beant
woord door een drietal leden van de 
vereniging.

- International Maritime Arbitration Or- 
ganisation (IMAO): de questionnaire is 
in het Dagelijks Bestuur besproken en

vervolgens door de voorzitter beant
woord.

- Van de Maritime Law Association of 
the United States is een Draft UNESCO 
Convention on Onderwater Cultural 
Fleritage ontvangen. Een tweetal leden 
van de vereniging is verzocht op die 
Draft commentaar te leveren.

Nadere inlichtingen over deze onderwer
pen kunnen bij het secretariaat worden 
verkregen.

Mededelingen

De US Senate Surface Transportation and 
Merchant Marine Subcommittee heeft 
voorstellen gedaan om tot wijziging van 
de US Carriage of Goods by Sea Act 
(COGSA) te geraken. De voorstellen be
treffen een groot aantal wijzigingen. Ge
zien de ruime internationale implicaties 
en de voorgestelde afwijkingen van de 
Hague Visby-Rules hebben de Europese 
overheden, Noorwegen en Japan een de
marche doen uitgaan waarin de VS wordt 
verzocht de buitenlandse counterparts en 
het buitenlandse bedrijfsleven te consulte
ren als men overweegt tot herziening van 
de Amerikaanse wetgeving over te gaan.

In de bijeenkomst van het IMO Legal 
Committee, gehouden van 20 tot 14 april 
1998 in Londen, is een drietal onderwer
pen ter sprake gekomen:
1. verplichting tot verzekering
2. ontwerp-Verdrag voor Wrakoprui

ming
3. aansprakelijkheid voor verontreini

ging door bunkerolie.
Deze onderwerpen zullen nader worden 
besproken in de volgende vergadering 
van het Legal Committee te houden van 
19 tot 23 oktober 1998.
Van 1 tot 5 maart 1999 zal in Auckland, 
Nieuw Zeeland, het 13e International 
Congres of Maritime Arbitrators worden 
gehouden.

Op verzoek kan het secretariaat u nadere 
informatie over deze onderwerpen ver
schaffen.

Zoals besproken in de ledenvergadering 
van 21 november 1997 heeft het bestuur 
een “Monitoring Commissie” ingesteld in 
verband met Boek 8:
een commissie die zich continue bezig zal 
houden met de effecten van Boek 8 BW 
en signaleert op welke gebieden aanpass
ingen wenselijk zouden zijn. In deze com
missie zijn benoemd Mrs Claringbould, 
Tennissen en van der Ziel aan wie noden

of wensen met betrekking tot Boek 8 BW 
kenbaar gemaakt kunnen worden en die 
voorts de bevoegdheid hebben anderen 
mee te laten werken aan de uitwerking 
van de diverse onderwerpen. Gedacht 
wordt hierbij aan een periode van 2 a 3 
jaar waarbinnen hun bevindingen dan 
kunnen uitmonden in een rapportage.

Grotius specialisatie-opleiding 
“Vervoerrecht”.

In de periode oktober 1998 - april 1999 
organiseert de Stichting Grotius Aca
demie de praktijkgerichte specialisatie- 
opleiding “Vervoerrecht” met als hoofd
docenten prof. Mr K.F.Haak en Mr 
J.A.van der Kolk. En als docenten o.m. 
Prof.Mr R.Cleton, Mr W.H.van Baren, 
Prof.Mr G.J.van der Ziel, mevr.Mr 
Dr.A.van Beelen en mevr.Mr N.M.van 
der Horst. De opleiding start op 15 okto
ber met een tweedaags arrangement; ver
volgens wordt om de veertien dagen een 
bijeenkomst gehouden. De stof wordt me
de behandeld aan de hand van te voren 
door de deelnemers gemaakt en ingele
verd huiswerk.
Deelname aan het afsluitend examen is 
faculatief.

Kosten:
f.6.510,- (exclusief erkenningsgelden 
f.40,-) inclusief de studiemap, conferen
tieoord en de maaltijden, excl. boeken.

Inlichtingen:
Uitgebreide informatie en brochures zijn 
te verkrijgen bij de Stichting Grotius Aca
demie.
Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs
Postbus 10520
6500 MB NIJMEGEN
tel: 024-3612492/3611851
fax: 024-3615949

De eerstvolgende ledenvergadering zal 
worden gehouden op vrijdag 13 novem
ber 1998 op de bovenste verdieping van 
het kantoor Delfste Poort van Nationale 
Nederlanden te Rotterdam.
Als onderwerp zal het Verdrag betreffen
de Beslag op Schepen worden toegelicht 
door leden van de commissie die zich met 
dit onderwerp bezighouden. Mede in ver
band met dit onderwerp zal ook de Belgi
sche Vereniging voor Zeerecht worden 
uitgenodigd. Nadere gegevens volgen, 
doch u wordt thans reeds verzocht deze 
datum zonodig vrij te houden.
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