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De juridische positie van de terminal
operator ten opzichte van
‘derde-betreders’ van het terrein

In deze bijdrage wordt ingegaan op de juridische positie
van de terminal operator ten opzichte van ‘derde-betreders’
van het terminalterrein. Dit zijn partijen die het terrein
van de terminal operator betreden, bijvoorbeeld met een
vrachtwagen of binnenvaartschip, maar die geen contract
hebben met de terminal operator. Het kan voorkomen dat
zich op het terminalterrein een incident voordoet waarvoor
de derde-betreder de terminal operator aansprakelijk
houdt. De vraag is of de terminal operator zijn aansprake-
lijkheid jegens de derde-betreder kan uitsluiten of beper-
ken middels een zogeheten terreinrisicobord. Dat kan,
mits is voldaan aan bepaalde voorwaarden.

1. Inleiding

Deze bijdrage ziet op de positie van de terminal operator
(ook wel: stuwadoor) die containers of (bulk)goederen laadt
en lost. Tijdens deze los- of laadwerkzaamheden kan het
voorkomen dat schade ontstaat. Het gaat dan meestal om
(zaak)schade aan de te laden of te lossen goederen en/of de
containers of aan het vervoermiddel. In uitzonderlijke geval-
len gaat het om letsel- of overlijdensschade. De terminal
operator kan zich dan geconfronteerd zien met vorderingen
van diverse partijen. Vorderingen van de contractspartijen
van de terminal operator, vaak de grotere rederijen, zal de
terminal operator mogelijk af kunnen doen met een beroep
op gunstige bepalingen in een contract of de toepasselijke
algemene voorwaarden. Vorderingen van de opdrachtgevers
van de rederijen, waarmee de terminal operator niet in
(direct) contractueel verband staat, kan de terminal operator
proberen buiten de deur te houden met een beroep op de
cognossementsvoorwaarden van de rederijen op basis van
een daarin besloten liggende ‘Himalaya-clausule’.1 Voorts
zijn dan nog vorderingen denkbaar van derde partijen die
het terrein van de terminal operator wel betreden, maar die
niet in contractueel verband staan met de terminal operator.
Deze bijdrage focust zich op de verhouding tussen deze
‘derde-betreders’ en de terminal operator. In het bijzonder
spitst deze bijdrage zich toe op de vraag of de terminal ope-
rator zijn aansprakelijkheid kan uitsluiten of beperken mid-
dels een zogeheten terreinrisicobord. Het antwoord op deze
vraag luidt bevestigend, mits is voldaan aan bepaalde voor-
waarden.

2. Juridisch kader

Een terminal operator is een logistieke dienstverlener die
verschillende werkzaamheden verricht met betrekking tot
de overslag van goederen. Deze diensten houden onder meer
in: de inontvangstneming en aflevering van (containers met)
goederen namens de vervoerder en het laden, lossen, stuwen
en opslaan van die (containers met) goederen. De terminal
operator is meestal een zelfstandige hulppersoon – een inde-
pendent contractor – van de zeevervoerder. Met die zeever-
voerder sluit de terminal operator over het algemeen een
overeenkomst die ziet op de door de terminal operator te
verlenen diensten. Dit geldt met name voor de container-
en bulkterminals waar de lading van zeeschepen wordt gelost
om vervolgens per truck, trein of barge naar het achterland
te worden gebracht, en vice versa (de zogeheten deep sea
terminals). Dit soort terminals staat in deze bijdrage centraal.

Anders dan voor bijvoorbeeld de bewaarnemer, de vervoer-
der en de expediteur, kent ons recht geen eigen regeling voor
de terminal operator. De terminal operator zal in juridische
zin over het algemeen kwalificeren als een opdrachtnemer
in de zin van artikel 7:400 BW. Hij verbindt zich tegenover
zijn opdrachtgever tot het verrichten van terminalwerkzaam-
heden. De dienstverlening zal echter meestal ook elementen
in zich hebben van bewaarneming en/of vervoer. De
overeenkomst tot het verrichten van terminalwerkzaamheden
zal dan als een gemengde overeenkomst kunnen worden
gezien.2 De overeenkomst kan de positie van partijen uitput-
tend regelen, maar de overeenkomst kan ook worden aange-
vuld door, of volledig bestaan uit, algemene (branche)voor-
waarden, zoals de Rotterdamse Stuwadoorscondities 19763

of de VRTO-voorwaarden4.

Het zeevervoer is vaak maar een gedeelte van het gehele
vervoerstraject waarbinnen de goederen van A naar B worden
vervoerd. Een stuk weg- of spoorvervoer en/of vervoer over
de binnenwateren gaat dan aan het zeevervoer vooraf of kan
daarop volgen. De zeevervoerder kan rechtstreeks contracte-
ren met een vervoerder die het ‘achterlandvervoer’ uitvoert,
maar dit kan ook worden geregeld door een expediteur hoger
in de vervoersketen, of door de ladingbelanghebbende zelf.
De terminal operator contracteert zelf niet vaak met een
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Een Himalaya-clausule is een derdenbeding dat vaak vervat is in cognossementsvoorwaarden en dat hulppersonen van de zeevervoerder
het recht geeft zich te beroepen op gunstige bepalingen in die cognossementsvoorwaarden, zoals aansprakelijkheidsuitsluitende of -beper-
kende bepalingen.
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Zoals bepleit wordt door Niessen in haar dissertatie, en die vervolgens diverse theorieën de revue laat passeren over welke rechtsregels in
welke gevallen van toepassing (zoudenmoeten) zijn: S. Niessen, The Legal Position of Terminal Operators in HinterlandNetworks:Mixed contracts
and third parties, Zutphen: Uitgeverij Paris 2017.
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dergelijke achterlandvervoerder.5 Die achterlandvervoerder
dient het terminalterrein echter wel te betreden om contai-
ners of goederen op te halen of te brengen. Deze vervoerder
wordt in dit artikel dan ook een ‘derde-betreder’ genoemd
die niet met de terminal operator in rechtstreeks contractueel
verband staat. Deze vervoerder betreedt het terminalterrein
met een vervoermiddel – een vrachtwagen, trein of binnen-
vaartschip – om dat vervoermiddel te (laten) beladen of los-
sen. Bij die laad- of loswerkzaamheden kan schade ontstaan
aan het vervoermiddel. Ook is het denkbaar dat een chauffeur
of bemanningslid letsel- of zelfs overlijdensschade oploopt.
Een en ander kan resulteren in een vordering van de vervoer-
der en/of de eigenaar van het vervoermiddel6 op de terminal
operator. Daarbij wordt in deze bijdrage de vraag welke
partij vorderingsgerechtigd is ten aanzien van de schade niet
behandeld.

Overigens verdient het opmerking dat de derde-betreder
óók de eigenaar van een zeeschip kan zijn als de terminal
operator is ingeschakeld namens de bevrachter van het schip
of door de ladingbelanghebbende partij, ingevolge een FIOS-
clausule.7 In dat geval bestaat ook geen contractuele relatie
tussen de eigenaar van het zeeschip en de terminal operator.

De centrale vraag is wat de juridische positie van de terminal
operator is ten opzichte van deze derde-betreders in het geval
zich schade heeft voorgedaan op het terrein van de terminal
operator. Onder het terrein wordt hier ook het aangrenzende
water begrepen.

3. Juridische positie ten opzichte van derde-betreders

Uitgangspunt is dat de terminal operator met derde-betreders
geen contract heeft. Dat betekent dat de terminal operator
zich bij schade-incidenten in beginsel niet op contractuele
beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid kan be-
roepen. Dit leidt in beginsel tot een onbegrensde aansprake-
lijkheid van de terminal operator, mits er een rechtsgrond
bestaat voor die aansprakelijkheid. Die rechtsgrond kan
worden gevonden in de onrechtmatige daad (artikel 6:162
BW, vaak in combinatie met artikel 6:170 BW). De onrecht-
matige daad zal gelegen zijn in een doen of nalaten in strijd
met een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm. Die zorg-
vuldigheidsnorm is door de Hoge Raad in het arrest Nicolas
Pateras uit 1953 reeds nader ingekleurd voor de situatie dat
een stuwadoor schade berokkent aan een schip dat wordt
gelost.8

In die casus liet de eigenaar van het stoomschip de Nicolas
Pateras, Okeanoporos, een lading ijzererts lossen door stu-

wadoor Thomsen. Thomsen liet de grijpers met kracht in
het ruim neerdalen, en haalde deze weer op, waarbij delen
van de grijpers tegen het schip botsten en schade aan het
ruim veroorzaakten. De Hoge Raad oordeelde kort gezegd
dat als sprake is van gebruikelijke, machinale lossing, er pas
sprake is van een onrechtmatige daad door de kraanmachinist
indien deze niet met de, bij machinale lossing, redelijkerwijs
van hem te verlangen zorgvuldigheid te werk is gegaan. Een
eigenaar van een schip wordt geacht te hebben ingestemd
met gebruikelijke, machinale loswerkzaamheden en daarmee
ook met het risico dat zijn schip tijdens die werkzaamheden
beschadigd kan raken:

‘(…) dat Okeanoporos dus geacht moet worden te hebben
goedgevonden, dat de lossing op die wijze, mits met de
daarbij van den stuwadoor redelijkerwijs te verlangen zorg-
vuldigheid, zou plaats vinden, en zij eveneens geacht moet
worden er zich bij te hebben neergelegd, dat daarbij aan haar
schip de ook bij het betrachten van die zorgvuldigheid mo-
gelijke schade zou worden toegebracht; dat het toebrengen
van zodanige schade, indien het met goedvinden van den
eigenaar plaats vindt, niet oplevert een onrechtmatige daad
(…).’

Deze rechtsregel wordt nog altijd toegepast.9 In het kort komt
de jurisprudentie erop neer dat een terminal operator slechts
aansprakelijk is als de belanghebbende bij het schip bewijst
dat het personeel van de terminal operator (vaak: de kraan-
machinist) niet met de redelijkerwijs van hem te verlangen
zorgvuldigheid heeft gehandeld onder de gegeven feiten en
omstandigheden. Het enkele feit dat schade is ontstaan aan
het schip tijdens los- of laadwerkzaamheden, is onvoldoende:
onzorgvuldig handelen van het terminalpersoneel moet
worden aangetoond. In het algemeen geldt dat de belangheb-
bende bij het schip een zeker risico op schade te dulden heeft
nu deze het schip ter machinale lossing of belading heeft
aangeboden. De bewijslast ten aanzien van het onzorgvuldig
handelen rust ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv op
de belanghebbende bij het schip. Bewijslevering vindt vaak
plaats door het in het geding brengen van rapporten of getui-
genverklaringen. Na dergelijk bewijs te hebben afgewogen,
kan het oordeel van de rechter zijn dat de werkzaamheden

In de praktijk komt vaker voor dat de terminal operator een ‘total package’ aanbiedt en ook het achterlandvervoer voor zijn rekening neemt,
maar in het merendeel van de gevallen gebeurt dit (nog) niet. De dissertatie van Niessen ziet op deze ontwikkeling: S. Niessen, The Legal
Position of Terminal Operators in Hinterland Networks: Mixed contracts and third parties, Zutphen: Uitgeverij Paris 2017.
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Zie Rb. Rotterdam 24 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1576, S&S 2021/47 (Pecaro); Rb. Rotterdam 30 oktober 2019,
ECLI:NL:RBROT:2019:8469, S&S 2020/83 (Linnau); Rb. Rotterdam 27 februari 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8426, S&S 2014/4 (Leendert Sr.;
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Leendert Sr. II); Rb. Rotterdam 13 juli 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BZ1757, S&S 2013/32 (Tornado); Rb. Rotterdam 29 september 2010,
ECLI:NL:RBROT:2010:BO0063, S&S 2011/50 (Pretoria) en Rb. Rotterdam 19 augustus 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5767, S&S 2011/40 (Al-
legonda). De rechtbank Breda heeft eens niet in lijn met deze jurisprudentie geoordeeld door te oordelen dat de tijdens loswerkzaamheden
veroorzaakte aanmerkelijke schade aan een stuurhut is aan te merken als een inbreuk op het eigendomsrecht van de scheepseigenaar en
daarmee als een onrechtmatige daad die kan worden toegerekend aan de kraanmachinist als bedoeld in artikel 6:170 BW, zie Rb. Breda
17 november 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BO4398, S&S 2011/51 (Paradox).
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onvoldoende zorgvuldig zijn uitgevoerd.10 De terminal ope-
rator is dan in beginsel onbeperkt aansprakelijk voor de
schade aan het schip.11

Deze rechtsoverweging ziet men vooral terug in zogeheten
‘stuurhutschades’ waarbij de kraanmachinist tijdens los- of
laadwerkzaamheden met (een onderdeel van) de kraan of
een container de stuurhut van een (binnenvaart)schip ‘aan-
tikt’.12 De stuurhut, vervaardigd van licht en kwetsbaar alu-
minium, raakt daarbij al snel beschadigd. Wat mij betreft
geldt de hiervoor omschreven leer echter niet alleen voor
stuurhutschades, maar ook voor andere soorten schade die
tijdens los- of laadwerkzaamheden op het terrein van de
terminal operator ontstaan.

De vraag dringt zich op hoe de terminal operator de risico’s
op (onbeperkte) aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
kan beperken. Daarvoor zijn verschillende manieren denk-
baar.

De eerste manier is dat de terminal operator zich mag beroe-
pen op en verweren met de bepalingen in de (algemene)
voorwaarden die van toepassing zijn op de verhouding tussen
de terminal operator en diens contractspartij. Voorwaarde
is dan dat deze voorwaarden derdenwerking hebben ten
opzichte van de derde-betreder. Echter: een beroep op der-
denwerking door terminal operators wordt in rechte vrijwel
steeds afgewezen.13 Ook artikel 7:608 lid 2 BW, dat een be-
waarnemer een beroep toestaat op zijn (algemene) voorwaar-
den ter afwering van buitencontractuele vorderingen, staat
de terminal operator over het algemeen niet ten dienste.14

Deze eerste optie biedt voor de terminal operator dan ook
geen zekerheid.

De tweede optie is dat de terminal operator een overeen-
komst sluit met de weg-, spoor- en binnenvaartvervoerders
die het terminalterrein vaak aandoen. In een dergelijke
overeenkomst kan een uitsluiting of beperking van aanspra-
kelijkheid worden opgenomen en/of kan naar

(branche)voorwaarden worden verwezen. In de praktijk is
dit vaak alleen een optie voor de grotere vervoerders die het
terminalterrein regelmatig aandoen. In het merendeel van
de gevallen zal dit geen werkbare oplossing zijn. Er blijven
veel vervoerders over waarmee een dergelijke overeenkomst
niet zal, of kan, worden gesloten. Deze situaties zijn mogelijk
te ondervangen door de derde hier te benomen optie, name-
lijk het plaatsen van een ‘terreinrisicobord’.

4. Terreinrisicobord

Een terreinrisicobord is een bord dat geplaatst is op het ter-
rein van de terminal operator. Het bord wijst op het zogehe-
ten ‘terreinrisico’. Daarmee wordt bedoeld de risico’s die
men loopt door de aanwezigheid op de terminal vanwege de
activiteiten die op het terrein plaatsvinden, zoals de verplaat-
sing van goederen door kranen, werk- en voertuigen.15 Op
het bord staat doorgaans dat degene die het terminalterrein
betreedt, dat op eigen risico doet. De aansprakelijkheid van
de terminal operator voor schade wordt meestal uitgesloten
en soms wordt ook naar algemene (branche)voorwaarden
verwezen. De terminal operator zal met een dergelijk bord
zijn eventuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt op
het terrein willen uitsluiten of beperken. Een relevante vraag
is of dat juridisch houdbaar is.

De hoofdregel die uit de rechtspraak te destilleren valt, is dat
de eigenaar van een (terminal)terrein aansprakelijkheid je-
gens bezoekers van dat terrein in beginsel kan uitsluiten door
middel van een daartoe strekkende tekst op een terreinrisi-
cobord. Als absoluut vereiste lijkt daarbij te gelden dat degene
aan wie de tekst op een terreinrisicobord wordt tegengewor-
pen, voldoende in de gelegenheid is gesteld om kennis te
nemen van de tekst. Het bord moet voldoende kenbaar en
duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn voor bezoekers.16 Dat
houdt in dat het bord groot genoeg moet zijn en de tekst op
het bord duidelijk en makkelijk leesbaar dient te zijn voor
de bezoekers. Dit geldt dus voor de vrachtwagenschauffeurs
vanuit hun cabine, voor de kapiteins of bemanningsleden

Zie bijv. Hof Den Haag 25 februari 2014, ECLI:NLGHDHA:2014:1524, S&S 2014/72 (Allegonda) en Hof ’s-Gravenhage 4 augustus 2009,
105.004.629/01, S&S 2011/97 (Noordkaap).
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Ook een beroep op eigen schuld zal de terminal over het algemeen niet kunnen baten, zie o.a. Hof ’s-Gravenhage 4 augustus 2009,
105.004.629/01, S&S 2011/97 (Noordkaap); Rb. Rotterdam24 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1576, S&S 2021/47 (Pecaro) en Rb. Rotterdam
13 juli 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BZ1757, S&S 2013/32 (Tornado).
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Niet alleen de terminal operator, maar ook de ladingbelanghebbende of vervoerder (niet zijnde de eigenaar) kan aansprakelijk zijn voor de
aan het binnenvaartschip tijdens belading of lossing ontstane schade. Zie hierover uitgebreid: F. Stevens, ‘Aansprakelijkheidsproblemen
bij belading van binnenschepen. Wie is aansprakelijk: ladingbelanghebbenden of vervoerder?’, TVR 2013, afl. 4, p. 91.
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Twee arresten waarin de Hoge Raad deze escape voor de stuwadoor heeft afgewezen: HR 9 juni 1989, ECLI:NL:HR:1989:AC0927, S&S
1989/121 (Vojvodina/ECT) en HR 20 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AD5694, S&S 1986/120 (Khaly/Freezer). Deze arresten hebben navolging ge-
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kregen in lagere rechtspraak (zie o.a.HofDenHaag 1maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:600,S&S 2016/88 (MTMNorth Sound); Rb. Rotterdam
12 februari 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:1605, S&S 2014/103 (MTMNorth Sound); Rb. Breda 17 november 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BO4398,
S&S 2011/51 (Paradox); Rb. Breda 10mei 2006, ECLI:NL:RBBRE:2006:AX2453; Rb. Rotterdam 7 juli 2004, ECLI:NL:RBROT:2004:AY7234, S&S
2006/91 (Tortuga); Rb. Rotterdam 23 juni 2004, ECLI:NL:RBROT:2004:AU0942, S&S 2005/76 (Delos; Aegir 31); Rb. Rotterdam 26 november
2003, ECLI:NL:RBROT:2003:AT5361, S&S 2005/43 (Angela Jürgens) en Rb. Rotterdam 26 oktober 2000, ECLI:NL:RBROT:2000:AK4375, S&S
2001/53 (Qui Vive; Qui Vive II; Epship 3). Het beroep op stuwadoorscondities werd bij uitzondering erkend in HR 21 januari 2000,
ECLI:NL:HR:2000:AA4429,NJ 2000/535 (Sungreen). Zie in dit kader ook P.F. Salome, ‘Derdenwerking van exoneratiebedingen: een inkadering
van het redelijkheidsoordeel’, Contracteren 2017, afl. 3.
Los- en laadmanipulaties zijn niet aan te merken als typische bewaarnemingshandelingen, aldus: Hof Den Haag 1 maart 2016,
ECLI:NL:GHDHA:2016:600, S&S 2016/88 (MTM North Sound); Rb. Rotterdam 12 februari 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:1605, S&S 2014/103
(MTM North Sound) en Rb. Amsterdam 11 juli 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA9497, S&S 2009/63 (Grande Nigeria).

14.

Hof Den Haag 15 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2440, S&S 2016/82; Hof ’s-Gravenhage 1 februari 2006,
ECLI:NL:GHSGR:2006:BA4016, S&S 2009/74.

15.

Hof Den Haag 24 januari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:608, S&S 2017/66; Hof Den Haag 15 september 2015, ECLI:NL:GDHA:2015:2440,
S&S 2016/82; Hof ’s-Gravenhage 1 februari 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA4016, S&S 2009/74; Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991,

16.

ECLI:NL:GHSGR:1991:AJ5853, S&S 1992/116; Rb. Rotterdam2 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2933, S&S 2021/58; Rb. Zeeland-West-Brabant
15 juni 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5128, S&S 2016/97 (Challenger); Rb. Rotterdam 28 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:4555, S&S 2015/7
(Hoofdstad/Waalhaven Botlek); Rb. Rotterdam 24 augustus 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BZ6370, S&S 2013/51 (Hans Lubrecht/Waalhaven Botlek)
en Rb. Rotterdam 7 juli 2004, ECLI:NL:RBROT:2004:AY7234, S&S 2006/91 (Tortuga).
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vanaf de binnenvaartschepen en voor de treinmachinisten
vanuit de locomotieven.17 Het helpt als de betreder in kwestie
regelmatig het terrein betreedt en dus vaker langs de terrein-
risicoborden is gereden of gevaren.18

De tekst op het bord mag niet slechts een algemene waarschu-
wing bevatten. Op het bord dient óók gewaarschuwd te
worden voor bijzondere risico’s die verbonden zijn aan het
betreden van het terminalterrein. Aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt bij verwezenlijking van die risico’s moet
vervolgens specifiek worden uitgesloten. Indien de tekst op
het bord in algemene bewoordingen is gesteld, en niet wordt
gewezen op specifieke risico’s, dan is de tekst mogelijk wel
geschikt om betreders aan te sporen tot waakzaamheid,19

maar zal deze niet kunnen dienen ter uitsluiting van aanspra-
kelijkheid.20

Een uitsluiting van aansprakelijkheid op een bord geeft de
terminal operator geen vrijbrief om schade toe te brengen
aan bezoekers van zijn terrein.21 Het geeft ook geen vrijbrief
om gevaarzettende situaties in het leven te roepen die betre-
ders van het terrein in redelijkheid niet behoefden te verwach-
ten.22 Maar het is wel mogelijk om, mits op voor bezoekers
voldoende kenbare wijze, aansprakelijkheid uit te sluiten
voor schade die kan voortvloeien uit incidenten die kunnen
plaatsvinden op het terrein en die verbonden zijn aan de ri-
sicovolle activiteiten die daar plaatsvinden.23 Die uitsluiting
kan ook gelden wanneer de bezoeker van het terrein de ter-
minal operator op grond van onrechtmatige daad aan-
spreekt.24

Ondanks de bovenstaande algemene regels uit de rechtspraak,
is de jurisprudentie niet altijd even eenduidig. Waar een
rechter de ene keer een beroep op de tekst op een terreinrisi-
cobord door een terminal operator wél toestaat, wordt een
andere keer een soortgelijk beroep afgewezen.25 De overwe-
gingen die naar het oordeel leiden, zijn lang niet altijd even
congruent. Dit blijkt duidelijk uit twee recente uitspraken
van de rechtbank Rotterdam. De rechtbank Rotterdam wees
op 24 februari 2021 een beroep op een terreinrisicobord af,
terwijl de kantonrechter van dezelfde rechtbank nog geen
twee maanden later een soortgelijk beroep aanvaardde.26 Let
wel: de teksten op de borden verschilden in de uitspraken
van elkaar.

In de eerstgenoemde zaak werd tijdens laadwerkzaamheden
door een terminal operator schade toegebracht aan het
stuurhuis van het binnenvaartschip de ‘Pecaro’. Op de kade
waar de betrokken terminal operator schepen laadt en lost,
staat een terreinrisicobord waarop de terminal operator zijn
aansprakelijkheid uitsluit voor schade aan aangemeerde
schepen bij laad- en loswerkzaamheden. Bij de toegang tot
het terrein via de landzijde staat eenzelfde soort bord. Ook
krijgen bezoekers een folder die een soortgelijke exoneratie
bevat. Tot slot moet iedere bezoeker eens per jaar een ver-
plichte instructie volgen waarbij als controlevraag wordt ge-
steld of de bezoeker akkoord gaat met de exoneratieclausule.
Dit was voor de rechtbank Rotterdam onvoldoende om een
beroep van de terminal operator op de exoneratieclausule te
honoreren. De rechtbank stelt daarbij eerst vast dat tussen
de eigenaar van het binnenvaartschip en de terminal operator
geen overeenkomst is gesloten. Bij de beantwoording van de
vraag of de terminal operator zich op de exoneratieclausule
op zijn terreinborden kan beroepen, is het volgens de recht-

Vgl. Rb. Breda 17 november 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BO4398, S&S 2011/51 (Paradox) en Rb. Rotterdam 7 juli 2004,
ECLI:NL:RBROT:2004:AY7234, S&S 2006/91 (Tortuga).

17.

Hof ’s-Gravenhage 1 februari 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA4016, S&S 2009/74;Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AJ5853,
S&S 1992/116; Rb. Rotterdam 2 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2933, S&S 2021/58; Rb. Rotterdam 2maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9864,

18.

S&S 2018/135; Rb. Rotterdam24 augustus 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BZ6370, S&S 2013/51 (Hans Lubrecht/Waalhaven Botlek) en Rb. Rotterdam
7 juli 2004, ECLI:NL:RBROT:2004:AY7234, S&S 2006/91 (Tortuga).
Vgl.HofDenHaag 15 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2440,S&S 2016/82;HofDenHaag 24 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1524,
S&S 2014/72 (Allegonda). In dit kader zal de aanwezigheid van een bord met daarop een waarschuwing voor het terreinrisico wel een rol

19.

kunnen spelen bij de vraag of sprake is van onrechtmatige gevaarzetting en daarmee bij de invulling van de ‘Kelderluik-criteria’; vgl. HR
28 mei 2004, ECLI:NL:PHR:2004:AO4224, S&S 2005/74 (Jetblast).
Hof Den Haag 24 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1524, S&S 2014/72 (Allegonda).20.
Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AJ5853,S&S 1992/116;Hof ’s-Gravenhage 30 januari 1987, ECLI:NL:GHSGR:1987:AJ2210,
S&S 1988/23 en Rb. Rotterdam 24 augustus 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BZ6370, S&S 2013/51 (Hans Lubrecht/Waalhaven Botlek).

21.

Rb. Rotterdam 2 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2933, S&S 2021/58 en Rb. Rotterdam 24 augustus 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BZ6370,
S&S 2013/51 (Hans Lubrecht/Waalhaven Botlek).

22.

Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AJ5853, S&S 1992/116; Rb. Zeeland-West-Brabant 15 juni 2016,
ECLI:NL:RBZWB:2016:5128, S&S 2016/97 (Challenger) en Rb. Rotterdam24 augustus 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BZ6370, S&S 2013/51 (Hans
Lubrecht/Waalhaven Botlek).

23.

Rb. Rotterdam 24 augustus 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BZ6370, S&S 2013/51 (Hans Lubrecht/Waalhaven Botlek).24.
Als men op het trefwoord ‘terreinrisico’ in Schip & Schade zoekt, komt men uit op vijftien uitspraken waarin een beroep werd afgewezen
(HofDenHaag 15 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2440, S&S 2016/82;HofDenHaag 25 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1524,

25.

S&S 2014/72 (Allegonda); Hof ’s-Gravenhage 23 juni 1992, ECLI:NL:GHSGR:1992:AJ2727, S&S 1993/64 (Geertruida); Hof ’s-Gravenhage
30 januari 1987, ECLI:NL:GHSGR:1987:AJ2210, S&S 1988/23; Hof ’s-Gravenhage 6 oktober 1978, ECLI:NL:GHSGR:1978:AB7354, S&S 1980/58;
Rb. Rotterdam24 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1576,S&S 2021/47 (Pecaro); Rb.Noord-Holland 5 april 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:4193,
S&S 2017/88 (Kontiki); Rb. Zeeland-West-Brabant 15 juni 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5128, S&S 2016/97 (Challenger); Rb. Rotterdam 21 ok-
tober 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:8714, S&S 2016/32 (Enok); Rb. Rotterdam 9 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:5378, S&S 2014/141 (Hoofd-
stad/Cetem Containers); Rb. Breda 17 november 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BO4398, S&S 2011/51 (Paradox); Rb. Rotterdam 7 juli 2004,
ECLI:NL:RBROT:2004:AY7234, S&S 2006/91 (Tortuga); Rb. Rotterdam 5 november 2003, ECLI:NL:RBROT:2003:AS4047, S&S 2005/9 (Sanko
Summit); Rb. Rotterdam 22 juni 1990, ECLI:NL:RBROT:1990:AJ2572, S&S 1991/100 (Scandic Wasa) en Rb. Leeuwarden 19 februari 1981,
ECLI:NL:RBLEE:1981:AJ1715, S&S 1983/16 (Schoonbeek)) versus zeven uitspraken waarin een beroep werd toegestaan (Hof ’s-Gravenhage
1 februari 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA4016, S&S 2009/74; Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AJ5853, S&S 1992/116;
Hof ’s-Gravenhage 7 januari 1977, ECLI:NL:GHSGR:1977:AB7361, S&S 1978/21; Rb. Rotterdam 2 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2933,
S&S 2021/58; Rb. Rotterdam 2maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9864, S&S 2018/135; Rb. Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2014:4555, S&S 2015/7
(Hoofdstad/Waalhaven Botlek) en Rb. Rotterdam 24 augustus 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BZ6370, S&S 2013/51 (Hans Lubrecht/Waalhaven
Botlek)).
Vgl. Rb. Rotterdam 2 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2933, S&S 2021/58 en Rb. Rotterdam 24 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1576,
S&S 2021/47 (Pecaro).
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bank dan ook van belang of tussen de scheepseigenaar en de
terminal operator in zoverre een afzonderlijke overeenkomst
tot stand is gekomen. In dat kader komt het aan op de uitleg
van de exoneratieclausule, aldus de rechtbank. Daarbij is van
belang dat de terminal operator op zijn borden zowel op al-
gemene als op specifieke risico’s verbonden aan het betreden
van het terrein wijst. Maar: de clausule is daarmee volgens
de rechtbank geschikt om op te roepen tot waakzaamheid
en niet voor het uitsluiten van aansprakelijkheid als gevolg
van onzorgvuldig handelen. Het subjectieve begrip van de
lezer lijkt daarbij een rol te spelen. In de Pecaro-uitspraak
bleek van belang dat de terminal operator onvoldoende had
betwist dat van de scheepseigenaar niet verwacht kon worden
dat hij het juridische verschil begreep tussen aansprakelijk-
heid voor schade als gevolg van gross negligence (in de Engels-
talige tekst) en ‘opzet of bewuste roekeloosheid’ (in de Ne-
derlandstalige tekst), die niet werd uitgesloten en aansprake-
lijkheid voor schuld, fouten en onzorgvuldig handelen die
wel werd uitgesloten. De rechtbank overweegt meer specifiek
over de mogelijkheid dergelijk juridisch complexe vraagstuk-
ken te begrijpen het volgende:

‘Een ander aspect is dat het niet zozeer een vrije keuze van
de vof is geweest om de [naam vaartuig; Pecaro [toevoeging
auteur]] langszij de kade van RWG af te meren; zij was daar
in het kader van de uitvoering van een bevrachtingsovereen-
komst en zal normaal gesproken niet in de gelegenheid zijn
eerst juridisch advies in te winnen. Indien RWG zich tegen-
over dergelijke bezoekers wil exonereren voor de schadelijke
gevolgen van onzorgvuldig handelen harerzijds, dient zij dat
meer specifiek onder de aandacht te brengen (Gerechtshof
Den Haag, 25 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1524
(Allegonda) r.o. 10). Dat geldt zowel voor het onder de aan-
dacht brengen van de clausule op zich, als voor de inhoud
van de clausule. Bezoekers van het terrein en aan de kade
van RWG hoeven er niet zonder meer op bedacht te zijn dat
RWG haar aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
handelen in strijd met de op haar rustende bijzondere zorg-
vuldigheid uitsluit.’27

Tot slot beslist de rechtbank dat, ook áls zou vast komen te
staan dat de borden voor de eigenaar goed zichtbaar en goed
leesbaar waren, de eigenaar de bezoekersfolder had ontvan-
gen en geaccordeerd én de controlevragen had doorlopen,
de terminal operator er niet gerechtvaardigd op kon vertrou-
wen dat de eigenaar de tekst op de terreinborden had
aanvaard. Daarom kon de terminal operator zijn aansprake-
lijkheid voor onrechtmatig handelen niet middels de exone-
ratieclausule uitsluiten.

Aanmerkelijk anders is het oordeel van de kantonrechter
van dezelfde rechtbank ruim een maand later. In die zaak
raakte een vrachtwagen bij het ophalen van een container
op de terminal beschadigd. Bij de ingang van de terminal
stond, naast de slagbomen, een terreinbord met een exone-
ratieclausule. De rechter overweegt allereerst dat aansprake-
lijkheid jegens bezoekers van een terrein in beginsel kan
worden uitgesloten door middel van een tekst op een terrein-
bord. Met het merendeel van de bezoekers van het terrein

zal immers geen overeenkomst zijn gesloten. Op haventerrei-
nen is het hanteren van algemene voorwaarden door middel
van het plaatsen van borden dan ook gebruikelijk. Een pro-
fessioneel transportbedrijf wordt verondersteld daarmee
bekend te zijn, aldus de kantonrechter. Vereist is wel dat de
tekst op het bord voor de bezoeker voldoende kenbaar en
duidelijk is, want:

‘Met een dergelijke tekst wordt immers te kennen gegeven
dat bezoekers het terrein mogen betreden maar slechts indien
zij aanvaarden dat zij dat op eigen risico doen, in die zin dat
schade die zij eventueel zouden kunnen lijden als gevolg van
hun aanwezigheid of de aanwezigheid van aan hen toebeho-
rende zaken op het terrein niet kan worden afgewenteld. Het
uitsluiten van aansprakelijkheid middels een bord is niet
onbeperkt en geldt in ieder geval niet wanneer er sprake is
van (het laten voortduren van) evident gevaar zettende
situaties op het terrein waardoor bezoekers en hun zaken
worden blootgesteld aan risico’s die in redelijkheid niet
hoeven te worden verwacht.’28

Vervolgens zegt de rechter dat in dit geval het bord voldoen-
de zichtbaar bij de ingang was geplaatst, de tekst daarop
duidelijk leesbaar is aangebracht, de chauffeurs van het des-
betreffende transportbedrijf het terrein wekelijks betreden
en het terreinbord en de op het terrein uitgeoefende activi-
teiten kennen. Met het betreden van het terrein heeft de
chauffeur namens diens werkgever te kennen gegeven in te
stemmen met de voorwaarden die de terminal operator aan
de toelating op zijn terrein heeft verbonden. De kantonrech-
ter vond dan ook dat de terminal operator zich op de exone-
ratieclausule op het terreinbord kon beroepen.

Het is opmerkelijk dat de feiten in beide zaken op elkaar
lijken, maar de uitkomst toch tegengesteld is. De rechtbank
Rotterdam lijkt in de zaak aangaande de ‘Pecaro’ een strenge
leer in te zetten. Ik ben van mening dat die leer (te) streng
is. De uitspraak is niet in lijn met de algemene gedachtegang
in de rechtspraak dat als op een terreinrisicobord op algeme-
ne risico’s maar óók op specifieke risico’s wordt gewezen, de
tekst op het bord dan niet alleen geschikt is om op te roepen
tot waakzaamheid, maar eveneens een uitsluiting van aan-
sprakelijkheid kan behelzen. De uitspraak is ook niet in lijn
met het aangehaalde arrest van het gerechtshof Den Haag
inzake de ‘Allegonda’.29 Daarin is overwogen dat de terminal
operator een exoneratie meer specifiek onder de aandacht
zou moeten brengen. Gedacht kan worden aan een door de
schipper/bezoeker te ondertekenen verklaring. In de ‘Pecaro’
werd gesteld dat de uitsluiting van aansprakelijkheid specifiek
bij de eigenaar onder de aandacht was gebracht door onder
meer een bezoekersfolder en het doorlopen én accorderen
van controlevragen, maar zelfs dat achtte de rechtbank on-
voldoende. Wat mij betreft is de uitspraak van de kantonrech-
ter meer in lijn met de algemene tendens in de rechtspraak.

Rb. Rotterdam 24 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1576, r.o. 4.12, S&S 2021/47 (Pecaro).27.
Rb. Rotterdam 2 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2933, r.o. 3.3, S&S 2021/58.28.
Hof Den Haag 24 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1524, S&S 2014/72 (Allegonda).29.
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5. Mogelijke problemen bij terreinrisicobord en
oplossing

Ik signaleer drie problemen die zich voor kunnen doen bij
de vraag of de terminal operator zich op de tekst van een
terreinrisicobord kan beroepen ter afwering van een vorde-
ring uit onrechtmatige daad: (1) de vraag of sprake is van
instemming van de betreder en dus van een overeenkomst
tussen de terminal operator en de betreder, (2) het punt van
toepasselijkheid van algemene voorwaarden en (3) de kwestie
van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de derde-betreder
ten opzichte van zijn werkgever of eigenaar van het vervoer-
middel. Deze mogelijke problemen worden toegelicht en te-
vens wordt ingegaan op de vraag hoe deze in mijn optiek
kunnen worden opgelost.

5.1. Instemming derde-betreder

Tussen de terminal operator en de derde-betreder bestaat
per definitie geen overeenkomst. In de rechtspraak is daarom
wel gezegd dat de derde-betreder dan ook niet altijd bedacht
hoeft te zijn op een uitsluiting van aansprakelijkheid of ver-
wijzing naar algemene voorwaarden op een terreinbord. De
betreder hoeft niet te verwachten dat een dergelijke verwij-
zing een aanbod aan hem inhoudt om de toepasselijkheid
van voorwaarden te aanvaarden.30 Verder is ook opgemerkt
dat de betreder niet de vrije keuze heeft om de terminal wel
of niet aan te doen.31 De wegvervoerder of de binnenvaart-
schipper bezoekt de terminal in het kader van de uitvoering
van een vervoerovereenkomst, bijvoorbeeld een overeen-
komst met een zeevervoerder. Ter uitvoering van die
overeenkomst is het voor de vervoerder een gegeven dat hij
containers of goederen moet lossen of laden op een bepaalde
terminal.

Ik meen dat er wel een overeenkomst bestaat tussen de ter-
minal operator en de derde-betreder. Daarbij geldt als uit-
gangspunt dat aanbod en aanvaarding niet expliciet hoeven
te zijn en ook stilzwijgend kunnen geschieden. Het geplaatste
terreinrisicobord kan in die zin worden gezien als ‘aanbod’
in de zin van artikel 6:217 BW. Het betreden van het terrein
en het daarbij passeren van het terreinrisicobord kan vervol-
gens worden beschouwd als de (stilzwijgende) aanvaarding.
Daardoor komt een overeenkomst tot stand op grond waar-
van de terminal operator zich op een uitsluiting of beperking
van aansprakelijkheid kan beroepen.32

Deze visie wordt ondersteund door rechtspraak en literatuur.

In de rechtspraak is wel geoordeeld dat de chauffeur door
het oprijden van het terrein, of de schipper door daar aan te
meren, en zich daar op te houden, te kennen hebben gegeven
in te stemmen met de voorwaarden die blijkens de tekst van
een bord aan de toelating op het terrein waren verbonden.33

Door het bord te passeren moet de betreder geacht worden
de tekst op het bord gelezen te hebben en de exoneratie te
aanvaarden.34 Aldus aanvaardt de betreder dat eventuele aan
het vervoermiddel ontstane schade als gevolg van de bedrijfs-
activiteiten op het terrein voor zijn rekening komt.35

Claringbould meent eveneens dat de stuwadoor zich bij een
door een bezoeker ingestelde vordering uit onrechtmatige
daad op een exoneratiebeding op een terreinbord kan beroe-
pen, als er tussen die bezoeker en de terminal een zogeheten
‘betredingsovereenkomst’ of een ‘afmeringsovereenkomst’
kan worden geconstrueerd.36 Op grond van die overeenkomst
van betreding of afmering aanvaardt de bezoeker (stilzwij-
gend) het aanbod dat hij dat op eigen risico doet. De stuwa-
doorsovereenkomst tussen (bijvoorbeeld) de zeerederij en
de terminal operator, staat los van de overeenkomst tot het
afmeren of betreden tussen de betreder en de terminal ope-
rator, aldus Claringbould.

Een parallel zou kunnen worden getrokken met de (par-
keer)overeenkomst die wordt gesloten tussen de bestuurder
van een auto die die auto parkeert op een parkeerplaats of
in een parkeergarage en de eigenaar of bedrijfsmatig gebrui-
ker van die parkeerfaciliteit.37 De verwijzing naar algemene
voorwaarden op een bord dat is geplaatst bij de ingang van
een parkeerplaats/-garage is dan een aanbod in de zin van
artikel 6:217 lid 1 BW, dat wordt geaccepteerd door het fei-
telijk inrijden van de parkeergarage.38 Men zou kunnen
zeggen dat een autobestuurder (wel) de vrije keuze heeft de
parkeerfaciliteit aan te doen, en de derde-betreder die dat in
het kader van de uitvoering van een vervoerovereenkomst
doet, niet. Maar uiteindelijk heeft ook de derde-betreder nog
altijd de keuze om verplichtingen op zich te nemen die
meebrengen dat hij goederen op een terminalterrein moet

Hof Den Haag 25 februari 2014, ECLI:NLGHDHA:2014:1524, S&S 2014/72 (Allegonda) en Rb. Rotterdam 24 februari 2021,
ECLI:NL:RBROT:2021:1576, S&S 2021/47 (Pecaro).

30.

Hof Den Haag 25 februari 2014, ECLI:NLGHDHA:2014:1524, S&S 2014/72 (Allegonda); Hof ’s-Gravenhage 23 juni 1992,
ECLI:NL:GHSGR:1991:AJ2727, S&S 1993/64 (Geertruida) en Rb. Rotterdam 24 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1576, S&S 2021/47 (Pecaro).

31.

In de rechtspraak is eens een alternatieve wijze geconstrueerd, op grondwaarvan er géén afzonderlijke overeenkomst tot stand komt tussen
de derde-betreder en de terminal operator, maar dat via de weg van artikel 3:33 en 3:35 BW wordt gekeken welke betekenis moet worden

32.

toegekend aandemededelingen op een terreinrisicobord (Rb. Rotterdam9 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:5378, S&S 2014/141 (Hoofdstad/Cetem
Containers)).
Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AJ5853, S&S 1992/116 en Rb. Rotterdam 2 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2933, S&S
2021/58.

33.

Hof ’s-Gravenhage 1 februari 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA4016, S&S 2009/74.34.
Rb. Rotterdam 24 augustus 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BZ6370, S&S 2013/51 (Hans Lubrecht/Waalhaven Botlek).35.
M.H. Claringbould, in: Stof tot overpeinzing. Liber amicorum voor Floris Bannier, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011. Deze ‘constructie’ werd niet
geaccepteerd door de rechtbank in: Rb. Zeeland-West-Brabant 15 juni 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5128, S&S 2016/97 (Challenger). De mo-

36.

gelijkheid van een afzonderlijke overeenkomst tussen terminal operator en derde-betreder lijkt wel teworden aangenomen in Rb. Rotterdam
24 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1576, r.o. 4.11, S&S 2021/47 (Pecaro). De constructie heeft verder (nog) geen (uitdrukkelijke) navolging
gekregen in de jurisprudentie.
Zie o.a. Rb. Noord-Holland 10 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6389.37.
Zie o.a. Rb. Midden-Nederland 6 juni 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:2605.38.
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ophalen of daarnaartoe moet brengen.39 Hij wordt daartoe
feitelijk door niemand gedwongen.

5.2. Algemene voorwaarden

In het verlengde van de vraag of een uitsluiting van aanspra-
kelijkheid tussen de derde-betreder en de terminal operator
is overeengekomen, ligt de vraag of tussen partijen (de toe-
passelijkheid van) algemene voorwaarden zijn overeengeko-
men.

De vraag of de toepasselijkheid van algemene voorwaarden
is overeengekomen wordt beheerst door artikel 6:217 BW
en dus door het leerstuk van ‘aanbod en aanvaarding’. In dat
kader kan de overeenstemming zo worden geconstrueerd
dat de derde-betreder door het terminalterrein te betreden,
het aanbod tot het van toepassing zijn van bedrijfs- of bran-
chevoorwaarden, aanvaardt. Dit is dezelfde redenering als
hiervoor besproken. De betreder hoeft de algemene voorwaar-
den niet daadwerkelijk te hebben gelezen voor toepasselijk-
heid ervan. Het is in beginsel echter wel een vereiste dat de
terminal operator de derde-betreder een redelijke mogelijk-
heid heeft geboden kennis te kunnen nemen van de algemene
voorwaarden.40 Is dat niet gebeurd, dan kunnen de algemene
voorwaarden worden vernietigd ingevolge artikel 6:233 sub
b BW.41 De terminal operator kan dan geen beroep doen op
de voorwaarden in het geval van vernietiging. Het voorgaan-
de gaat niet op in het geval de betreder een ‘grote onderne-
ming’ in de zin van artikel 6:235 lid 1 BW is en ook niet in
het geval de betreder gevestigd is in het buitenland. In inter-
nationale gevallen geldt afdeling 6.5.3 immers niet.42

Een exoneratieclausule op een terreinrisicobord kan in be-
ginsel niet via de weg van artikel 6:233 sub b BW worden
vernietigd. Als het gaat om een ‘eenvoudige clausule’ die ‘op
duidelijke wijze wordt gepresenteerd’ dan wordt daarmee
een voldoende mogelijkheid tot kennisname geboden, zo
volgt uit het arrest Geurtzen/Kampstaal van de Hoge Raad.43

Vernietiging op grond van art. 6:233 sub b BW is dan niet
mogelijk.44

5.3. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Tot slot dringt de vraag zich op of een vrachtwagenchauffeur,
een kapitein/schipper45 of een ander bemanningslid en de

treinmachinist hun werkgever en/of de eigenaar van het
vervoermiddel kunnen binden aan exoneratieclausules of
algemene voorwaarden. Rechters lijken daarvan uit te gaan.46

Door het bord te passeren, moet de betreder geacht worden
de tekst op het bord gelezen te hebben en de exoneratie te
aanvaarden, en als werknemer ook zijn werkgever (of de
eigenaar van het vervoermiddel) aan de toepasselijkheid van
dit beding te binden.47 Meestal komt het leerstuk niet, of
slechts impliciet, aan de orde. In sommige uitspraken wordt
expliciet gezegd dat de terminal operator moet stellen dát en
op welke wijze een vertegenwoordigingsbevoegde persoon
de tekst op het terreinrisicobord daadwerkelijk heeft gezien.48

Mocht dit problematisch zijn, dan kan de terminal operator
zich mogelijk op het leerstuk van schijn van vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid beroepen. Of een dergelijk beroep succes-
vol is, zal afhangen van de feiten en omstandigheden van het
geval. Het voert te ver om daarop in deze bijdrage uitgebreid
in te gaan. In het algemeen geldt dat men moet kunnen
vaststellen dat de terminal operator erop heeft vertrouwd of
erop heeft mogen vertrouwen dat de betreder bevoegd was
zijn werkgever of de eigenaar van het vervoermiddel te ver-
tegenwoordigen. Dat vertrouwen moet dan kunnen worden
toegerekend aan de partij die niet-rechtsgeldig vertegenwoor-
digd was (de vervoerder/eigenvaar van het vervoermiddel).

6. Conclusie

Een terminal operator kan zich geconfronteerd zien met
vorderingen van partijen waarmee de terminal operator geen
contract heeft. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan
vorderingen van partijen die het terminalterrein met een
vervoermiddel betreden. De terminal operator kan dienaan-
gaande zijn aansprakelijkheid beperken of uitsluiten en ver-
wijzen naar algemene voorwaarden middels een tekst op een
terreinrisicobord. Of een dergelijk beroep van de terminal
operator opgaat, hangt in de eerste plaats in sterke mate af
van de feiten en omstandigheden van het geval. In het alge-
meen is vereist dat het bord en de tekst op het bord voldoen-
de kenbaar, duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn voor de be-
treder. De tekst moet waarschuwen voor specifieke risico’s
die verbonden zijn aan het betreden van het terrein. Voor
het overige is de jurisprudentie ten aanzien van een beroep
op een terreinrisicobord weinig consistent. Rechters lijken
verschillende uitgangspunten te hanteren die in sommige
gevallen leiden tot tegengestelde uitkomsten, waarbij moet
worden aangetekend dat de feiten en omstandigheden in

Zie ook Hof ’s-Gravenhage 1 februari 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA4016, S&S 2009/74.39.
Artikel 6:233 sub b BW jo. artikel 6:234 BW.40.
De ‘lichtere’ terhandstellingsvereisten voor dienstverleners in de zin van deDienstenrichtlijn 2006/123/EG, geïmplementeerd in artikel 6:230c
BW, gelden over het algemeen niet voor terminals nu de diensten die zij verlenen zijn uitgezonderd van de werkingssfeer van de Diensten-
richtlijn (zie artikel 2 lid 2 sub d).

41.

Artikel 6:247 BW.42.
HR 1 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2977, r.o. 3.4, NJ 2000/207, m.nt. J. Hijma (Geurtzen/Kampstaal).43.
Vgl. Rb. Rotterdam 2 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2933, r.o. 3.5, S&S 2021/58, waarin werd geoordeeld dat met het betreden van het
terrein de chauffeur te kennen heeft gegeven in te stemmen met de voorwaarden, en een (achteraf) overhandiging van een papieren versie

44.

van de voorwaarden met daarop nogmaals de exoneratie, dan geen doel meer dient. Een beroep op vernietiging omdat de exoneratie niet
ter hand is gesteld, kan dan ook niet slagen.
Voor de kapitein van een zeeschip en de schipper van een binnenvaartschip gelden (ook) specifieke bepalingen ten aanzien van vertegen-
woordiging(sbevoegdheid) in artikel 8:260 e.v. BW respectievelijk artikel 8:860 e.v. BW. Het voert te ver om hierop in deze bijdrage verder
in te gaan.

45.

Zie bijv. HofDenHaag 15 september 2015, ECLI:NLGHDHA:2015:2440, S&S 2016/82; Rb. Rotterdam2 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2933,
S&S 2021/58; Rb. Rotterdam 2 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9864, S&S 2018/135 en Rb. Rotterdam 28 maart 2014,
ECLI:NL:RBROT:2014:4555, S&S 2015/7 (Hoofdstad/Waalhaven Botlek).

46.

Hof ’s-Gravenhage 1 februari 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA4016, S&S 2009/74;Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AJ5853,
S&S 1992/116.
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iedere zaak uiteraard van elkaar verschillen. Door het gebrek
aan een heldere lijn in de jurisprudentie zal zowel de terminal
operator als de betreder in de meeste gevallen geen volledige
zekerheid hebben omtrent diens juridische positie, indien
er schade is ontstaan tijdens terminalwerkzaamheden en de
terminal operator een beroep doet op de tekst van een ter-
reinrisicobord.

Ik meen dat het in het algemeen wenselijk is als de terminal
operator een beroep kan doen op de tekst op een terreinrisi-
cobord richting derde-betreders en daarmee zijn aansprake-
lijkheid kan beperken of uitsluiten. Als de vervoerder of
eigenaar van het vervoermiddel een contractspartij van de
terminal operator zou zijn, wat in de praktijk ook voorkomt,
kan de terminal operator zich immers vaak ook op aanspra-
kelijkheidsbeperkende of -uitsluitende voorwaarden beroe-
pen. De terminal operator verleent nagenoeg dezelfde dien-
sten aan deze contractspartijen als aan de derde-betreders.
Het zou dan niet redelijk zijn als de terminal operator zich
bij vorderingen van een derde-betreder iedere keer met een
volledige schadevergoedingsplicht geconfronteerd ziet. Te-
meer nu (ook) de schade die derde-betreders lijden, bijvoor-
beeld zaakschade aan binnenvaartschepen, aanzienlijk kan
zijn. Bovendien is het in de logistieke wereld niet meer dan
gebruikelijk dat partijen hun aansprakelijkheid plegen uit te
sluiten of te beperken door middel van contractuele voor-
waarden. Dat geldt ook voor derde-betreders die zelf ook
deel uitmaken van de logistieke keten. Die betreders dienen
dus op exoneratieclausules bedacht te zijn.

In het licht van het voorgaande acht ik eventuele problemen
die zich kunnen voordoen ten aanzien van de instemming
van de betreder, de toepasselijkheid van de algemene voor-
waarden en de vertegenwoordigingsbevoegdheid, overkome-
lijk. Toch zou een meer eenduidige lijn in de jurisprudentie
welkom zijn nu dat de rechtszekerheid omtrent de positie
van zowel de terminal operator als de betreder ten goede zou
komen.
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