
Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44),
Richtlijn (EU) 2016/798 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 11 mei
2016 inzake veiligheid op het spoor
(PbEU 2016, L 138/102), Richtlijn (EU)
2016/2370 van het Europees Parlement
en de Raad van 14 december 2016 tot
wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met
betrekking tot de openstelling van de
markt voor het binnenlands passagiers-
vervoer per spoor en het beheer van de
spoorweginfrastructuur (PbEU 2016,
L 352/1) en tevens ter goede uitvoering
van Verordening (EU) 2016/796 van
het Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2016 betreffende het Spoorweg-
bureau van de Europese Unie en tot in-
trekking van Verordening (EG)
881/2004 (PbEU 2016, L 138/1) en van
Verordening (EU) 2016/2338 van het
Europees Parlement en de Raad van
14 december 2016 tot wijziging van
Verordening (EG) 1370/2007, met be-
trekking tot de openstelling van de
markt voor het binnenlands personen-
vervoer per spoor (PbEU 2016,
L 354/22); Amendement van het lid
Ziengs over een gescheiden boekhou-
ding; Amendement van het lid Ziengs
over open toegang; Amendement van
het lid Ziengs over een versterkte rol
voor de Kamer; Gewijzigd amendement
van het lid Ziengs ter vervanging van
nr. 11 over een versterkte rol van de
Kamer
Kamerstukken II, 34914, 9-11 en 18

4-10-2018
Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet
personenvervoer 2000 en enige andere
wetten in verband met de implementa-
tie van Richtlijn (EU) 2016/797 van het
Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2016 betreffende de interopera-
biliteit van het spoorwegsysteem in de
Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44),
Richtlijn (EU) 2016/798 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 11 mei
2016 inzake veiligheid op het spoor
(PbEU 2016, L 138/102), Richtlijn (EU)
2016/2370 van het Europees Parlement
en de Raad van 14 december 2016 tot
wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met
betrekking tot de openstelling van de
markt voor het binnenlands passagiers-
vervoer per spoor en het beheer van de
spoorweginfrastructuur (PbEU 2016,
L 352/1) en tevens ter goede uitvoering
van Verordening (EU) 2016/796 van
het Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2016 betreffende het Spoorweg-
bureau van de Europese Unie en tot in-
trekking van Verordening (EG)

881/2004 (PbEU 2016, L 138/1) en van
Verordening (EU) 2016/2338 van het
Europees Parlement en de Raad van
14 december 2016 tot wijziging van
Verordening (EG) 1370/2007, met be-
trekking tot de openstelling van de
markt voor het binnenlands personen-
vervoer per spoor (PbEU 2016,
L 354/22); Motie van de leden Kröger
en Laçin over de ILT ruim tevoren toe-
rusten op haar nieuwe taak; Motie van
het lid Kröger over risico’s voor de
ERTMS-agenda; Motie van het lid Am-
haouch over de implementatie in België,
Duitsland, het VK en Frankrijk; Motie
van het lid Amhaouch over het borgen
van continue kwaliteitsverbetering;
Motie van het lid Laçin over de invloed
van externe factoren op de kwaliteitsver-
betering; Motie van de leden Jetten en
Ziengs over regelmatige informatie over
het onderhandelingsproces over de
concessies
Kamerstukken II, 34914, 12-17

2-10-2018
Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet
personenvervoer 2000 en enige andere
wetten in verband met de implementa-
tie van Richtlijn (EU) 2016/797 van het
Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2016 betreffende de interopera-
biliteit van het spoorwegsysteem in de
Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44),
Richtlijn (EU) 2016/798 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 11 mei
2016 inzake veiligheid op het spoor
(PbEU 2016, L 138/102), Richtlijn (EU)
2016/2370 van het Europees Parlement
en de Raad van 14 december 2016 tot
wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met
betrekking tot de openstelling van de
markt voor het binnenlands passagiers-
vervoer per spoor en het beheer van de
spoorweginfrastructuur (PbEU 2016,
L 352/1) en tevens ter goede uitvoering
van Verordening (EU) 2016/796 van
het Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2016 betreffende het Spoorweg-
bureau van de Europese Unie en tot in-
trekking van Verordening (EG)
881/2004 (PbEU 2016, L 138/1) en van
Verordening (EU) 2016/2338 van het
Europees Parlement en de Raad van
14 december 2016 tot wijziging van
Verordening (EG) 1370/2007, met be-
trekking tot de openstelling van de
markt voor het binnenlands personen-
vervoer per spoor (PbEU 2016,
L 354/22); Tweede nota van wijziging
Kamerstukken II, 34914, 8

Rechtspraak

Mr. R.W. van Dijk
Mr. A. Spijker
AKD N.V. Transport & Energy

Rb. Rotterdam 14 februari 2018, S&S
2018/79

1. Inleiding
De Rechtbank Rotterdam heeft op
14 februari 2018 (S&S 2018/79) een in-
teressant vonnis gewezen over de inter-
pretatie van artikel 29 en 41 CMR.
De uitspraak verstevigt de positie van
de internationale wegvervoerder als het
gaat om de interpretatie van artikel 29
CMR door de Nederlandse rechter.
Anderzijds is een opmerkelijke trend
waarneembaar, waarbij verklaring-
voor-recht-vorderingen steeds vaker
worden afgewezen wegens gebrek aan
belang. Dit laatste lijkt niet te stroken
met de wet en de jurisprudentie.

2. Feiten
De volgende klassieke casus ligt aan de
uitspraak van de Rechtbank Rotterdam
ten grondslag. Een container met navi-
gatieonderdelen wordt gestolen tijdens
wegvervoer van Rotterdam naar
Düsseldorf. De container was onder de
hoede van de Duitse vervoerder Klaus
Kammann (hierna: Kammann), toen
deze gedurende de nacht werd gestolen
van het omheinde parkeerterrein van
Kammann in Duisburg. Kammann had
de transportopdracht gekregen van de
Nederlandse vervoerder Kleijn Trans-
port B.V. (hierna: Kleijn).

3. Achtergrond
Op grond van artikel 1 CMR wordt de
onderhavige vervoerovereenkomst
dwingendrechtelijk beheerst door de
CMR.
Tenzij betrokken partijen exclusief arbi-
trage hebben afgesproken, zijn er altijd
meerdere rechters bevoegd om kennis
te nemen van rechtsgedingen waartoe
het vervoer aanleiding geeft.1 Zo is zo-
wel de rechter van de plaats van inont-
vangstneming van de goederen (in dit
geval: Rotterdam, Nederland) als de
rechter van de plaats bestemd voor afle-
vering (hier: Düsseldorf, Duitsland)
bevoegd. De bevoegdheidsregels van de
(Herschikking) EEX-Verordening spe-
len in principe geen rol van betekenis.2

Onder de CMR is de aansprakelijkheid
van de vervoerders in beginsel beperkt
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tot SDR 8,33 voor elke ontbrekende ki-
logram brutogewicht, hetgeen neerkomt
op ongeveer € 10 per kilo.

De vervoerder heeft op grond van arti-
kel 29 lid 1 CMR niet het recht om zich
te beroepen op de bepalingen die zijn
aansprakelijkheid uitsluiten of beperken
als de schade ‘voorspruit uit zijn opzet
of uit schuld zijnerzijds, welke volgens
de wet van het gerecht, waar de vorde-
ring aanhangig is, met opzet gelijkge-
steld wordt’. Hetzelfde geldt bij opzet,
of met opzet gelijk te stellen schuld van
de ondergeschikten of hulppersonen
van de vervoerder, wanneer zij hande-
len in de uitoefening van hun werkzaam-
heden (artikel 29 lid 2 CMR).
Wat met opzet gelijk te stellen schuld
is, wordt door artikel 29 CMR dus
overgelaten aan de wet van het gerecht
waar de vordering aanhangig is. Het
maakt voor de eventuele doorbreking
van de CMR-limiet dus uit in welke ju-
risdictie een zaak aanhangig is. Zo staat
de Duitse rechter bekend als ‘lading-
vriendelijk’ en is de Nederlandse rechter
doorgaans meer ‘vervoerdersvriende-
lijk’.

Voor de bij het vervoer betrokken par-
tijen kan het – zeker als het gaat om
waardevolle goederen die relatief weinig
wegen zoals elektronica – van groot
belang zijn om hun zaak aanhangig te
maken in de voor hen meest gunstige
jurisdictie. Dit heeft in Nederland geleid
tot de zogenaamde ‘verklaring-voor-
recht-praktijk’. Vervoerders en hun
verzekeraars kunnen daags na een dief-
stal een procedure aanhangig maken bij
de Nederlandse rechter. Dat doen zij
door een dagvaarding uit te laten bren-
gen tegen alle partijen die mogelijk een
vordering zouden kunnen hebben op
de vervoerder in verband met de dief-
stal.3 De gedaagden zijn meestal alle
mogelijke ladingbelanghebbenden die
in de transportdocumenten voorkomen,
alsmede alle vervoerders hoger in de
logistieke keten. In de dagvaarding
wordt geen vordering tot betaling van
schadevergoeding opgenomen, maar
enkel een declaratoire vordering om-
trent de aansprakelijkheid van de ver-
voerder.4 Zodra de verklaring-voor-
recht-procedure in Nederland aanhan-
gig is, is het voor ladingbelanghebben-
den en regreszoekende vervoerders in
beginsel niet meer mogelijk om hun
vordering tot schadevergoeding tegen
de vervoerder aanhangig te maken in
een andere jurisdictie, mits zij gedaagde

zijn in de Nederlandse declaratoire
procedure.5

Naar goed gebruik hebben de vervoer-
ders in de hier te bespreken zaak ook
zelf het heft in handen genomen. Om
te voorkomen dat zij eerder zouden
worden gedagvaard in het ladingvrien-
delijke Duitsland, maakten de CMR-
vervoerders en hun aansprakelijkheids-
verzekeraars (hierna gezamenlijk: Kleijn
c.s.) in Nederland een procedure aan-
hangig waarin zij een verklaring voor
recht vorderen dat zij niet aansprakelijk
zijn voor de schade als gevolg van de
diefstal, althans niet verder dan tot het
bedrag van de CMR-beperking ex arti-
kel 23 CMR van SDR 8,33 per kilogram
verdwenen brutogewicht.
De verklaring-voor-recht-vordering
richt zich tegen een aantal logistieke
dienstverleners hoger in de transportke-
ten, plus de vermoedelijke ladingbelang-
hebbenden. Laatstgenoemden zijn niet
in het geding verschenen. De opdracht-
gevers van Kleijn stellen zich wel en
voeren verweer. Daarnaast vorderen zij
in reconventie vergoeding van de volle-
dige schade, nader op te maken bij staat,
indien en voor zover zij daartoe jegens
de ladingbelanghebbenden gehouden
zouden zijn.

4. Beoordeling Rechtbank Rotterdam
Nadat de Rechtbank Rotterdam terecht
heeft vastgesteld dat het gaat om CMR-
vervoer en dat zij internationaal be-
voegd is om kennis te nemen van het
geschil, volgt de inhoudelijke beoorde-
ling.

Niet-ontvankelijk en niet aansprakelijk
De primaire en subsidiaire vordering
van Kleijn c.s. kunnen gezamenlijk door
de Rechtbank Rotterdam worden behan-
deld. Primair vraagt Kleijn c.s. een ver-
klaring voor recht dat gedaagden niet-
ontvankelijk zijn in een eventuele scha-
devordering. Subsidiair vraagt Kleijn
c.s. een verklaring voor recht dat zij niet
aansprakelijk is voor de beweerdelijk
door gedaagden geleden schade.
Gelet op het reeds toegelichte belang
om na een diefstal zo snel mogelijk actie
te ondernemen, is er ten tijde van het
uitbrengen van de dagvaarding vaak
nog weinig duidelijk over de precieze
toedracht en omvang van de schade.
Vaak wordt primair een verklaring voor
recht gevorderd dat de gedaagden niet-
ontvankelijk zijn in hun eventuele vor-
dering en subsidiair dat de vervoerder
in het geheel niet aansprakelijk is. Dan

pas volgt de meer subsidiaire vordering
tot verklaring voor recht dat de vervoer-
der zich op de CMR-limiet mag beroe-
pen. De bewijslast voor doorbreking
van de CMR-limiet ex artikel 29 CMR
ligt ook in verklaring-voor-recht-proce-
dures op de wederpartij van de vervoer-
der.6 Voor de primaire en subsidiaire
vordering rusten de stelplicht en bewijs-
last echter op de vervoerder. Het gebrek
aan informatie na een diefstal zorgt er
vaak voor dat – in ieder geval in de
dagvaarding – niet kan worden voldaan
aan de stelplicht, laat staan aan de be-
wijslast.

Als een vervoerder vordert dat hij in het
geheel niet aansprakelijk is, lezen rech-
ters en wederpartijen daarin vaak een
beroep op overmacht in de zin van arti-
kel 17 lid 2 CMR. Zelfs als de vervoer-
der een goed verhaal heeft, is het op
grond van vaste rechtspraak al heel
moeilijk om overmacht aan te tonen.7

Dit wordt helemaal een onmogelijke
opgave als de verzochte verklaring voor
recht verder niet wordt onderbouwd in
de summiere dagvaarding. Hetzelfde
geldt min of meer voor de verzochte
verklaring voor recht dat de gedaagden
niet-ontvankelijk zijn in een eventuele
vordering op de vervoerder. Partijen
die daadwerkelijk niet-ontvankelijk zijn
in een eventuele vordering tot schade-
vergoeding, zullen doorgaans ook niet
pretenderen een vordering te hebben
op de vervoerder. De vraag is of het dan
zinvol is die partijen te dagvaarden en
jegens alle gedaagden een primair be-
roep te doen op niet-ontvankelijkheid.
Voor verklaring-voor-recht-vorderin-
gen die zien op niet-ontvankelijkheid
en niet-aansprakelijkheid geldt dat deze
waarschijnlijk eerder tot ergernis dan
tot toewijzing zullen leiden. Bovendien
kunnen de verweren van niet-ontvanke-
lijkheid en het beroep op artikel 17 lid 2
CMR achter de hand worden gehouden
tot een van de gedaagden een vordering
in reconventie indient. Het is immers
niet zo dat die mogelijkheden verkeken
zijn, als bij dagvaarding enkel een ver-
klaring voor recht wordt gevraagd dat
de vervoerder niet verder aansprakelijk
is dan de CMR-beperking.

Ook in de onderhavige zaak is de
Rechtbank Rotterdam snel klaar met
zowel de primaire als subsidiaire vorde-
ring van Kleijn c.s. De rechtbank zegt
in r.o. 6.15 dat in de dagvaarding geen
stellingen zijn aangevoerd ter onderbou-
wing van de gestelde niet-ontvankelijk-
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heid. Hetzelfde geldt blijkens r.o. 6.20
voor de gestelde niet-aansprakelijkheid,
waarbij nog wordt benadrukt dat Kleijn
c.s. niet met zoveel woorden een beroep
heeft gedaan op overmacht. De recht-
bank gaat vervolgens wel in op artikel
17 lid 2 CMR, voor het geval een beroep
daarop in de stellingen van Kleijn c.s.
zou zijn vervat. De conclusie is dat van
overmacht geen sprake is.

(On)beperkt aansprakelijk
Uiteindelijk is het de CMR-vervoerders
er natuurlijk om te doen om vastgesteld
te krijgen dat zij hun aansprakelijkheid
kunnen beperken. Meer subsidiair
vraagt Kleijn c.s. dan ook voor recht te
verklaren dat zij niet verder aansprake-
lijk is dan tot het bedrag van de CMR-
beperking ex artikel 23 CMR van SDR
8,33 per ontbrekende kilogram brutoge-
wicht.
Normaal gesproken worden CMR-
diefstallen snel geschikt tegen betaling
van de CMR-limiet, zodra duidelijk is
dat de zaak dient voor de Nederlandse
rechter. In een enkel geval is er een te-
genstribbelende gedaagde, die – vaak
tegen beter weten in – probeert om toch
‘de volle mep’ te verhalen op de betrok-
ken vervoerders. Zo ook in deze zaak,
wat dan weer leidt tot interessante
rechtspraak.

Raamovereenkomst
Gedaagden K Line Nederland en
Kawasaki stellen in de procedure, onder
verwijzing naar een raamovereenkomst
met Kleijn, dat de schade is voortge-
vloeid uit aan opzet gelijk te stellen
schuld als bedoeld in artikel 29 CMR.
De raamovereenkomst bepaalt, voor
zover relevant, het volgende:

A. The parties have considered the
increasing threat posed by organi-
sed and incidental crime and how
to best protect their interests (and
the interests of cargo involved)
against theft and/or misappropria-
tion and they have agreed on the
following:

1. Taking receipt of the cargo
(…)

2. Interruption of the transport
a) It is not permitted for the cargo
to be left ‘standing over’ without
express consent by ‘K’ Line;
(…)

3. Security provision to the con-
tainer/lorry/combination
In addition the combination car-
rying the goods is to be equipped

a) with proper theft resistant door-
locks, contact lock and ‘Kingpin
lock’
(…)

4. Delivery/Delay
(…)

5. Instructions
a) The contractor/his subcontrac-
tor(s)/further subcontractors/
drivers are to follow the above (…)
in full and at all times;
(…)

B. Consequences:
1. The parties are of the opinion that,

with and because of the current
scale, frequency, penetration and
at times degree of organisation of
organised and incidental crime
(and bearing in mind the prepon-
derantly high value cargo in-
volved) the above are essential
precautions in an effort to prevent
theft and/or misappropriation of
goods carried.

2. And the parties agree that breach
of one or more of the contractor’s
obligations and or failure to take
one or more precautions set out
herein before amounts to reckless-
ness with knowledge that damage
will probably result as envisaged
in art. 29 CMR; (…)’

De raamovereenkomst waar K Line
Nederland en Kawasaki een beroep op
doen, bepaalt dus dat een eventuele
schending van de overeengekomen
veiligheidsinstructies door Kleijn kwali-
ficeert als ‘recklessness with knowledge
that damage will probably result as en-
visaged in art. 29 CMR’. Toepassing van
deze contractuele bepaling in de onder-
havige zaak leidt volgens K Line
Nederland en Kawasaki tot onbeperkte
aansprakelijkheid van Kleijn, omdat
Kleijn zou hebben geweten dat het om
dure lading ging, maar deze toch – in
strijd met instructies – liet overstaan op
een slecht beveiligd en eenvoudig toe-
gankelijk terrein, zonder gebruik te
maken van het vereiste kingpin slot.

Kleijn voert verweer en voert daarbij
aan dat het beding in de raamovereen-
komst nietig is op grond van artikel 41
CMR. De invulling van de toe te passen
schuldmaatstaf is aan de lex fori overge-
laten en kan niet worden ‘weggecontrac-
teerd’, aldus Kleijn. Daarnaast stelt zij
dat ook op grond van artikel 8:1108 BW
de bepaling niet is toegestaan.

De Rechtbank Rotterdam past allereerst
de ‘5 januari-arresten’ van de Hoge
Raad toe voor de invulling van de
maatstaf van ‘met opzet gelijk te stellen
schuld’.8 Vervolgens wordt overwogen
dat het in het licht van artikel 29 en 41
CMR niet toelaatbaar is om in een con-
tract af te spreken dat het niet nemen
van bepaalde maatregelen per definitie,
ongeacht de concrete omstandigheden
van het geval, bewuste roekeloosheid
oplevert – en daarmee aan opzet gelijk
te stellen schuld. Daarmee wordt afge-
weken van de door de CMR geboden
regeling en de daarin neergelegde bewijs-
lastverdeling. Het vonnis zegt in r.o.
6.30:

‘Hierdoor wordt immers een contrac-
tuele fictie in de plaats gesteld van het
subjectief bewustzijn van de handelende
persoon of partij ten aanzien van het
risico op schade of verlies. Aldus wordt
het subjectief bewustzijn als criterium
verlaten, wordt bij voorbaat en zonder
feitenvaststelling overeengekomen dat
de kans dat het gevaar zich zal verwezen-
lijken aanzienlijk groter is dan de kans
dat dit niet zal gebeuren, en wordt de
op wederpartij van de vervoerder rus-
tende bewijslast verminderd en aan de
vervoerder zelfs de mogelijkheid van
tegenbewijs ontnomen. Dit past niet bij
de door de verdragsopstellers beoogde
uniforme toepassing van (de regeling
omtrent vervoerdersaansprakelijkheid
in) het CMR-verdrag.’

De Rechtbank Rotterdam komt tot de
conclusie dat de contractuele bepaling
nietig is. Verder kunnen de feiten en
omstandigheden niet leiden tot doorbre-
king van de CMR-limiet ex artikel 29
CMR.

5. De rol van artikel 41 CMR
Anders dan de Rechtbank Rotterdam
overweegt, is het beding in de raamover-
eenkomst naar onze mening eerder een
ongeoorloofde invulling van artikel
8:1108 BW dan een afwijking van de
CMR. Artikel 29 lid 1 en artikel 41 CMR
luiden:

Artikel 29
1. De vervoerder heeft niet het recht om
zich te beroepen op de bepalingen van
dit hoofdstuk, die zijn aansprakelijkheid
uitsluiten of beperken of die de bewijs-
last omkeren, indien de schade voort-
spruit uit zijn opzet of uit schuld zijner-
zijds, welke volgens de wet van het ge-
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recht, waar de vordering aanhangig is,
met opzet gelijkgesteld wordt.

Artikel 41
1. Behoudens de bepalingen van artikel
40 is nietig ieder beding, dat middellijk
of onmiddellijk afwijkt van de bepalin-
gen van dit Verdrag. De nietigheid van
dergelijke bedingen heeft niet de nietig-
heid van de overige bepalingen van de
overeenkomst tot gevolg.
2. In het bijzonder is nietig ieder be-
ding, door hetwelk de vervoerder zich
de rechten uit de verzekering der goede-
ren laat overdragen of ieder ander be-
ding van dergelijke strekking, evenals
ieder beding, dat de bewijslast ver-
plaatst.’

Op grond van Nederlands recht is ‘met
opzet gelijk te stellen schuld’ bewuste
roekeloosheid in de zin van artikel
8:1108 lid 1 BW.9 Dit artikel luidt:

‘De vervoerder kan zich niet beroepen
op enige beperking van zijn aansprake-
lijkheid, voor zover de schade is ont-
staan uit zijn eigen handeling of nalaten,
geschied hetzij met het opzet die schade
te veroorzaken, hetzij roekeloos en met
de wetenschap dat die schade er waar-
schijnlijk uit zou voortvloeien.’

Het beding uit de raamovereenkomst
is overduidelijk met een Nederlandse
bril op geschreven, daar het beding een
nagenoeg letterlijke Engelse vertaling
van artikel 8:1108 lid 1 BW is:

‘And the parties agree that breach of
one or more of the contractor’s obliga-
tions and or failure to take one or more
precautions set out herein before
amounts to recklessness with know-
ledge that damage will probably result
as envisaged in art. 29 CMR.’

De woorden ‘as envisaged in art. 29
CMR’ voegen niet veel toe, omdat de
bepaling in de raamovereenkomst dus
eigenlijk een invulling van artikel 8:1108
BW betreft. De contractuele bepaling
luidt immers, kort gezegd, dat een
schending van een van de overeengeko-
men veiligheidsinstructies kwalificeert
als bewuste roekeloosheid. Het is niet
duidelijk hoe dit in strijd is met artikel
29 en 41 CMR. Of een dergelijke con-
tractuele bepaling is toegelaten, zou
veeleer moeten worden beantwoord aan
de hand van de wet van het land waar
de vordering aanhangig is, in dit geval
Nederland. Artikel 8:1108 BW is blij-

kens lid 2 van dwingend recht.10 Het
valt niet te ontkennen dat ‘met de we-
tenschap dat die schade er waarschijn-
lijk uit zou voortvloeien’ als bedoeld in
artikel 8:1108 lid 1 BW een subjectief
element bevat. De contractuele bepaling
probeert dit subjectieve element te ob-
jectiveren, hetgeen in strijd is met het
dwingendrechtelijke karakter van arti-
kel 8:1108 BW (lid 2). Kortom, het
oordeel van de Rechtbank Rotterdam
is terecht, in die zin dat het beding nie-
tig is, al vloeit dit niet zozeer voort uit
artikel 41 CMR.

CMR-vervoerders hebben in Nederland
dus niet veel te vrezen van een dergelij-
ke contractuele bepaling die bepaalde
feitelijke omstandigheden kwalificeert
als ‘bewuste roekeloosheid’. Toch moe-
ten vervoerders er bedacht op zijn dat
dergelijke contractuele bepalingen in
het buitenland wel stand kunnen hou-
den. In andere CMR-lidstaten wordt
‘met opzet gelijk te stellen schuld’ ook
wel ingevuld met een meer objectieve
maatstaf zoals ‘grove schuld’.11 Wat
grove schuld is, is vaak niet dwingend-
rechtelijk uitgemaakt. In sommige lan-
den kan het veronachtzamen van veilig-
heidsinstructies op zichzelf al genoeg
zijn voor een rechter om te oordelen
dat sprake is van opzet of daarmee gelijk
te stellen schuld. Het OLG Stuttgart
(Duitsland) oordeelde bijvoorbeeld in
2016 dat een vervoerder geen beroep
kon doen op de CMR-limiet. In het
contract tussen de vervoerder en zijn
opdrachtgever was overeengekomen
dat enkel op een bewaakte parkeerplaats
mocht worden overnacht. De vervoer-
der besteedde het transport uit aan een
ondervervoerder, wiens chauffeur op
een onbewaakte parkeerplaats parkeer-
de. De lading televisies werd die nacht
gestolen. Het OLG Stuttgart oordeelde
dat de hoofdvervoerder hoe dan ook
onbeperkt aansprakelijk was, ofwel
omdat het niet doorgeven van de par-
keerinstructies aan een ondervervoerder
in Duitsland Organisationsverschulden
oplevert voor de hoofdvervoerder, ofwel
omdat de hoofdvervoerder op grond
van artikel 3 CMR moet instaan voor
de qualifiziertes Verschulden van de
ondervervoerder.12 Beide schuldvormen
leiden in Duitsland tot toepassing van
artikel 29 CMR. Er zijn ook landen waar
niet-naleving van veiligheidsinstructies
in ieder geval een omstandigheid ople-
vert die de rechter meeweegt in de afwe-
ging of sprake is van opzet of aan opzet
gelijk te stellen schuld. In het Verenigd

Koninkrijk kent men de bekende zaak
uit 1997 genaamd Laceys Footwear.13 In
dit geval leverde de chauffeur de goede-
ren af op een andere plaats dan hem
vooraf was opgedragen door de op-
drachtgever. De chauffeur bleek te zijn
bedrogen en de lading was verdwenen.
Bij de beoordeling van de vraag of de
opdrachtgever een beroep kon doen op
artikel 29 CMR werd als volgt overwo-
gen: ‘an important circumstance in any
case would be deliberate disregard of
express instructions clearly given and
understood’.

In sommige landen is het niet naleven
van overeengekomen instructies dus op
zichzelf al grond voor doorbreking van
de CMR-limiet. Toch kan het geen
kwaad om de (buitenlandse) rechter bij
de interpretatie van grove schuld een
handje te helpen door in het contract
concrete omstandigheden te benoemen
die met opzet gelijk te stellen schuld
opleveren. Het noemen van concrete
omstandigheden is ook heel gebruikelijk
bij overmachtsbepalingen in logistieke
contracten. Ladingbelanghebbenden en
vervoerders die transporten uitbeste-
den, doen er wellicht goed aan om de
contractuele bepaling als volgt aan te
passen in hun contracten met (onder-)
vervoerders:

‘And the parties agree that breach of
one or more of the contractor’s obliga-
tions and or failure to take one or more
precautions set out herein before
characterizes as default on contractor’s
part as, in accordance with the law of
the court or tribunal seised of the case,
is considered as equivalent to wilful
misconduct.’

Het is wel aan te bevelen om dit beding
in een aparte contractuele bepaling op
te nemen, zodat eventuele nietigheid op
grond van artikel 41 CMR (zoals de
Rechtbank Rotterdam hier al dan niet
terecht aanneemt) er niet toe leidt dat
de gehele contractuele bepaling als
‘nietig beding’ wegvalt. Voor toepassing
van artikel 3:41 BW (of een buitenlands
equivalent hiervan) op grond waarvan
een contractuele bepaling slechts par-
tieel nietig kan zijn, lijkt gelet op de
tekst van artikel 41 CMR, geen ruimte
te zijn.14

6. Belang
De vervoerders die hun positie na een
diefstal of ander incident willen bescher-
men, blijven er verstandig aan doen een
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verklaring-voor-recht-procedure te
starten. De uitspraak van de Rechtbank
Rotterdam bevestigt eens te meer dat
een vervoerder uitstekend af is in
Nederland, als het om de kwestie van
doorbreking van de limiet gaat. De ver-
voerder dient er echter blijkens recente
jurisprudentie in toenemende mate re-
kening mee te houden dat hij zijn be-
lang bij de gevorderde verklaring voor
recht goed moet onderbouwen.15

Ook in de onderhavige zaak blijkt het
belang bij de vordering een struikelblok
te kunnen zijn. De verklaring-voor-
recht-vorderingen werden in deze zaak
aanhangig gemaakt namens zowel
Kleijn als haar ondervervoerder Kam-
mann. Echter, de vorderingen van
Kammann stranden verrassend genoeg
op een gebrek aan belang. De Recht-
bank Rotterdam heeft er moeite mee
om in te zien hoe de gedaagde partijen
Kammann als feitelijk vervoerder kun-
nen aanspreken tot vergoeding van de
schade, zonder dat zij een overeenkomst
hebben met Kammann. Echter, op
grond van artikel 36 dan wel 37 CMR
lijken de gedaagde partijen toch een
rechtstreeks vorderingsrecht te hebben
op Kammann, die feitelijk vervoerder
is en als opvolgend vervoerder kwalifi-
ceert.16 Daarnaast lijkt ook de weg van
onrechtmatige daad open te staan.17

Toch zegt het vonnis dat niet is geble-
ken waarom Kammann rechtstreeks
zou kunnen worden aangesproken.
Daarom worden de vorderingen van
deze eiseres afgewezen wegens gebrek
aan belang.

Dit is een opmerkelijke tendens. Om de
in deze bijdrage besproken redenen is
de verklaring-voor-recht-procedure in
Nederland een veelgebruikt instrument
in zaken over internationaal wegver-
voer. Er zijn in de Nederlandse jurispru-
dentie dan ook talloze voorbeelden te
vinden van declaratoire procedures in
CMR-zaken. Uit de jurisprudentie blijkt
dat de declaratoire procedure nuttig is
en dat de vervoerder er een rechtens te
respecteren belang bij heeft.18 Artikel
3:302 BW bepaalt dat een vordering al-
leen kan worden toegewezen als de eiser
voldoende belang heeft bij de vorde-
ring.19 Op grond van jurisprudentie
over dit artikel dient de rechter terug-
houdend te zijn met het afwijzen van
een vordering op grond dat er niet vol-
doende belang bestaat.20 Voor de toepas-
sing van artikel 3:303 BW geldt dat
voldoende belang voor de eiser in begin-

sel moet worden verondersteld en dat
de eiser slechts bij uitzondering moet
bewijzen voldoende belang te hebben.21

Men kan dus vraagtekens plaatsen bij
de gegrondheid van de afwijzing van de
vordering tot verklaring voor recht we-
gens gebrek aan belang. Maar gezien de
recente jurisprudentie, waaronder de
hier besproken zaak, doet de vervoerder
die een verklaring-voor-recht-proce-
dure start, er vooralsnog goed aan om
zijn belang tegenover alle gedaagden
deugdelijk te onderbouwen.22

7. Conclusies
Uit het besproken vonnis van de
Rechtbank Rotterdam leren we een
aantal zaken. Ten eerste hebben CMR-
vervoerders nog altijd baat bij het snel
starten van een verklaring-voor-recht-
procedure in Nederland als er tijdens
het vervoer schade is ontstaan. Een be-
roep op de limiet is dan veelal mogelijk,
terwijl dat in een procedure voor een
andere bevoegde rechter heel anders
zou kunnen uitpakken. Verder heeft het
geen zin om in een contract op te ne-
men wat zou kwalificeren als ‘aan opzet
gelijk te stellen schuld’ in de zin van ar-
tikel 29 CMR als vervolgens in Neder-
land wordt geprocedeerd over een
schadezaak. Echter, van tevoren valt
niet uit te sluiten dat in een ander land
moet worden geprocedeerd (tenzij par-
tijen een exclusief arbitragebeding
overeenkwamen). In andere landen kan
de concrete invulling van bovenge-
noemd begrip wel zinvol zijn. Het lijkt
dus geen kwaad te kunnen een dergelij-
ke bepaling toch op te nemen. Ten
slotte zien we in recente jurisprudentie
een tendens om het belang van de
CMR-vervoerder bij de gevorderde
verklaring voor recht sneller in twijfel
te trekken. Hoewel dat in strijd lijkt te
zijn met de literatuur en jurisprudentie
over het belang bij een declaratoire
procedure, is het voor vervoerders
raadzaam om hun belang bij de proce-
dure in zekere mate toe te lichten in
hun dagvaarding.
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1. Inleiding
Op 13 oktober 2008 werd het binnen-
schip Riad op de Oude Maas aangeva-
ren door het zeeschip Wisdom. Als ge-
volg van deze aanvaring is de Riad ge-
zonken. Het schip werd vervolgens on-
der de Wrakkenwet geplaatst en later
in opdracht van de Staat door een gespe-
cialiseerd bedrijf geborgen. Het schip
zelf was total loss en werd gesloopt,
maar de lading ferrochroom bleek ook
na de berging nog een aanzienlijke
waarde te hebben. Om de lading vrij te
krijgen diende de ladingeigenaar een
garantie te verschaffen, die later door
de Staat werd aangesproken ter vergoe-
ding van de bergingskosten. De lading-
eigenaar vorderde deze kosten vervol-
gens terug van de eigenaar van de Wis-
dom.1

Enkele maanden later, op 11 januari
2009, werd op het Hollandsch Diep het
binnenschip Margreta aangevaren door
het zeeschip Sichem Anne. Door deze
aanvaring werd een groot gat geslagen
in de romp van de Margreta. Om zin-
ken te voorkomen werd het schip aan
de grond gezet op de zuidoever van het
Hollandsch Diep. Daar werd de lading
containers overgeslagen in duwbakken,
waarna de Margreta na een noodrepara-
tie op eigen kracht naar Dordrecht kon
varen. De eigenaar van de Margreta
vorderde vervolgens de kosten van de
hulpverlening terug van de eigenaar van
de Sichem Anne.2

De eigenaars van de aansprakelijke
schepen hielden voor dat deze (re-
gres)vorderingen ingediend moesten
worden lastens het LLMC zakenfonds,
aangezien het vorderingen betreft zoals
bedoeld in art. 2 lid 1 sub a LLMC. De
eisende partijen daarentegen hielden
voor (i) dat beperking van aansprakelijk-
heid uitgesloten was, omdat de door

hen ingediende vorderingen vorderin-
gen uit hoofde van hulpverlening zou-
den zijn in de zin van art. 3 sub a
LLMC, of minstens (ii) dat het ging om
vorderingen inzake wrak- en ladingop-
ruiming in de zin van art. 2 lid 1 sub d
en e LLMC, waarvoor alleen beperkt
kan worden door het stellen van een
afzonderlijk wrakkenfonds.

2. Hulpverlening vs. wrakopruiming
Het LLMC-verdrag geeft in art. 2 de lijst
van de vorderingen waarvoor beperking
ingeroepen kan worden, en in art. 3 de
lijst van vorderingen die niet beperkt
kunnen worden. Als eerste niet-beperk-
bare vordering wordt daar vermeld
vorderingen uit hoofde van hulpverle-
ning (salvage). De ratio legis van deze
bepaling is duidelijk: hulpverlening op
zee is een belangrijke factor in het kader
van de algemene maritieme en nauti-
sche veiligheid, en hulpverleners moe-
ten dan ook aangemoedigd en onder-
steund worden. Om diezelfde reden
worden vorderingen uit hoofde van
hulpverlening trouwens ook gewaar-
borgd door een voorrecht.3 Anderzijds
laat het LLMC-verdrag principieel wel
beperking toe voor wrakopruiming
(art. 2 lid 1 sub d LLMC) en ladingop-
ruiming (art. 2 lid 1 sub e LLMC), en
de activiteiten die in deze beide bepalin-
gen omschreven worden kunnen (onder
omstandigheden) hulpverlening uitma-
ken. In art. 1.3 LLMC wordt wel be-
paald dat de activiteit van hulpverlening
(salvage operations) ook de activiteiten
van wrak- of ladingopruiming omvat,
maar die bepaling werkt slechts in één
richting. Wanneer een hulpverlener, in
een situatie die juridisch als hulpverle-
ning te kwalificeren is, activiteiten zoals
omschreven in art. 2 lid 1 sub d of e
LLMC verricht, dan gaat het voor hem
om hulpverleningsactiviteiten, maar
omgekeerd is niet gezegd dat de activi-
teiten zoals omschreven in art. 2 lid 1
sub d of e LLMC steeds en per definitie
hulpverlening in de zin van art. 3 sub a
LLMC zijn. De vraag is derhalve hoe
het onderscheid gemaakt moet worden
tussen vorderingen uit hoofde van
hulpverlening, waarvoor geen beper-
king mogelijk is, en vorderingen uit
hoofde van wrakopruiming of ladingop-
ruiming, waarvoor principieel wel be-
perking mogelijk is.

Het LLMC-verdrag definieert het begrip
‘hulpverlening’ niet. Er kan echter ver-
wezen worden naar de definitie in art.
1 sub a van het Londens Hulpverlenings-

verdrag 1989: hulpverlening is iedere
daad of werkzaamheid, verricht om
hulp te verlenen aan een in bevaarbaar
water of in welk ander water dan ook
in gevaar verkerend schip of andere
zaak.4 Er kan derhalve slechts sprake
zijn van hulpverlening – in de zin van
het Hulpverleningsverdrag en in de zin
van art. 3 sub a LLMC – wanneer er
sprake is van gevaar voor het schip of
de andere zaak. In een aantal gevallen
zal het gevaarvereiste toelaten om het
onderscheid te maken tussen hulpverle-
ning enerzijds en wrak- of ladingoprui-
ming anderzijds. Wanneer het schip of
de lading door het incident waardeloos
is geworden, kan niet meer gezegd
worden dat zij nog ‘in gevaar’ zijn, en
is hulpverlening derhalve niet meer
mogelijk. Het kan echter nog steeds
noodzakelijk zijn om het wrak of te la-
dingresten toch op te ruimen, bijvoor-
beeld omwille van de veiligheid van de
scheepvaart of ter bescherming van het
milieu. Vaak heeft een wrak of hebben
ladingresten echter nog wel een waarde,
al was het maar enkel een schrootwaar-
de. In dat geval zijn de restanten wel ‘in
gevaar’ – indien geen actie wordt onder-
nomen gaat de resterende (schroot-)
waarde teniet – en kunnen deze restan-
ten nog steeds gered worden. Het ge-
vaarcriterium volstaat dus niet om in
alle gevallen het onderscheid te maken
tussen niet-beperkbare hulpverlening
(art. 3 sub a LLMC) en wel beperkbare
wrak- of ladingopruiming (art. 2 lid 1
sub d en e LLMC).

De Hoge Raad trekt de grens dan ook
anders: vorderingen uit hoofde van
hulpverlening in de zin van art. 3 sub a
LLMC zijn enkel vorderingen die door
de hulpverlener zelf worden ingesteld.
De Hoge Raad steunt hiervoor op de
ratio legis van deze bepaling: vorderin-
gen uit hoofde van hulpverlening zijn
uitgesloten van beperking om zo hulp-
verlening op zee te stimuleren en de
positie van de hulpverleners te verster-
ken en te beschermen. Die ratio geldt
echter enkel wanneer de vordering ge-
steld wordt door de hulpverlener zelf,
maar niet meer wanneer de hulpverle-
ner reeds vergoed is en de betalende
partij een regresvordering instelt tegen
de aansprakelijke partij. Eerder was
reeds in dezelfde zin geoordeeld door
de Engelse Admiralty Court in The
Breydon Merchant5 en door het Franse
Hof van Cassatie,6 en ook in de rechts-
leer wordt deze oplossing doorgaans
gesteund.7
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