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Nu verkrij gbaar: het handboek
Toelichting op de AVC 2002

Thans verkrijgbaar de nieuwe toelichting op de Algemene VervoersCondities. 
Prof. Mr. M.H. Claringbould heeft voor dit boek geput uit zijn kennis en ervaring op het 
terrein van het wegvervoerrecht, die hij gedurende zijn lange carrière als advocaat 
en hoogleraar heeft opgedaan. Het boek bevat per artikel van het AVC een toelichting, 
maar ook informatie over jurisprudentie en verwijzingen naar literatuur. Kortom, een 
verdieping van uw kennis op het gebied van het Nederlandse wegvervoerrecht.

Bestellen kan via http://www.sva.nl/nl/toelichtingavc

Toelichting op de AVC 2002
Prof. mr. M.H. Claringbould
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Vervoerrecht

Emballage retour: vaak gedoe! 

Over de bewijslastverdeling bij het niet afleveren van de goederen.

1. Bewijs van aflevering van fust
In de logistieke contracten, met name in vervoer overeen

komsten voor de distributie van levensmiddelen, planten, 

consumentenartikelen en dergelijke, wordt vaak vastgelegd 

dat de emballage waarin deze producten worden vervoerd, 

moet worden omgeruild voor lege emballage die weer retour 

moet worden gebracht naar de afzender. Onder emballage, ook 

wel fust genoemd, wordt verstaan het verpakkingsmateriaal 

waarin en waarmee de betreffende producten worden 

vervoerd, zoals pallets, rolcontainers, kooikarren, dozen etc. 

In de praktijk moet de chauffeur vaak een geheel andere 

hoeveelheid emballage mee terugnemen dan het aantal 

pallets/rolcontainers gevuld met producten dat hij net 

bij geadresseerde heeft afgeleverd. De hoeveelheid 

retouremballage hangt meestal af van de hoeveelheid 

producten die hij de vorige keer heeft afgeleverd. Omdat de 

hoeveelheid retouremballage meestal pas bekend is als de 

retouremballage in de vrachtauto wordt geladen, komt het 

maar al te vaak voor dat retouremballage wordt vervoerd 

zonder dat er een aparte vrachtbrief wordt opgemaakt waarop 

het aantal retour te vervoeren pallets, rolcontainers etc. wordt 

vermeld. Er worden wel zogenoemde fustbonnen opgemaakt 

maar die worden bij aflevering niet afgetekend door de 

ontvanger of bij aflevering is er geen kopie voor ontvangst aan 

de vervoerder verstrekt. Kortom, het komt regelmatig voor 

dat niet bewezen kan worden of de emballage al dan niet is 

afgeleverd. 

Over de vraag wie moet bewijzen of de retouremballage 

al dan niet is afgeleverd bij de afzender, die in deze de 

hoedanigheid van ontvanger heeft aangenomen, gaat de 

hierna te bespreken zaak die, gelet op het betrekkelijk geringe 

financiële belang van € 6.019,, wel als een proefprocedure 

mag worden aangemerkt nu partijen zijn doorgegaan tot de 

Hoge Raad. Overigens wordt in deze procedure steeds over 

fust gesproken. 

Dat neemt niet weg dat er in de dagelijkse praktijk heel wat 

retouremballage zoekraakt en dan gaat het opeens wel over 

groot geld. 

2. De zaak die naar de Hoge Raad ging

2.1  Fust retour naar Nederland
CMRvervoer van bloem en plantproducten van De Lier 

naar Nottingham (Engeland). Op grond van de vervoer

overeenkomst moest ondervervoerder Huurman Transport 

(hierna: Huurman) het fust bij Flowerworld Ltd. omruilen 

en dat omgeruilde fust weer afleveren bij Holland Indoor 

Plants in De Lier. Het ging om kooikarren (€ 229, per stuk), 

kooikarplaten (€ 28, per stuk) en dozen/kratten (€ 4, per 

krat), in totaal met een waarde van € 6.019,. Voor die 

retourzending van het fust zijn twee CMRvrachtbrieven 

opgemaakt, maar bij aflevering van het fust bij Holland Indoor 

Plants (hierna: HIP) is er door HIP geen ontvangstbewijs 

afgegeven noch zijn de CMRvrachtbrieven door HIP voor 

ontvangst afgetekend. Later blijkt ook dat het kopie

exemplaar van de CMRvrachtbrief niet bij de administratie 

van HIP kan worden gevonden. 

HIP stelt dat het betreffende lege fust uit Engeland nooit bij 

haar is afgeleverd en zij vordert het bedrag van € 6.019, bij 

haar contractuele vervoerder Van Duijn. Van Duijn betaalt die 

€ 6.019, aan haar grote klant HIP en Van Duijn, hier in zijn 

hoedanigheid van afzender jegens Huurman, stuurt voor die 

€ 6.019, een factuur naar de feitelijke (onder)vervoerder 

Huurman. Huurman weigert te betalen.

2.2 De kantonrechter
Van Duijn start een procedure tegen Huurman bij de kanton

rechter en vordert betaling van € 6.019, omdat vervoerder 

Huurman het fust niet bij HIP heeft afgeleverd. De kanton

rechter oordeelt dat op afzender Van Duyn de last rust te om 

bewijzen dat Huurman het fust niet heeft afgeleverd bij HIP. 

Op grond van het partijdebat en de overgelegde stukken acht 

de kantonrechter voorshands bewezen dat Huurman het 

fust niet heeft afgeleverd. Huurman mag wel tegenbewijs 

leveren. Maar na getuigenverhoren slaagt Huurman volgens 

de kantonrechter niet in het bewijs dat hij het fust wel bij 

HIP heeft afgeleverd. Huurman moet € 6.019, plus kosten 

(€ 2.363,17) aan Van Duyn betalen.

2.3 Het Hof Amsterdam1

Huurman gaat van dit vonnis in hoger beroep bij het Hof 

Amsterdam, met name tegen het oordeel van de kanton

rechter dat hij voorshands bewezen acht dat Huurman het 

fust niet heeft afgeleverd. Net zoals de kantonrechter gaat 

1  Hof Amsterdam 22 juli 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2911; S&S 2015/125.

Prof. mr. Maarten 

Claringbould, hoogleraar 

Zeerecht aan de Universiteit 

van Leiden en advocaat bij 
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ook het hof ervan uit dat op afzender Van Duyn de last rust te 

bewijzen dat vervoerder Huurman het fust niet heeft afgeleverd.

Het hof stelt voorop dat de CMR of de wet niet een bepaald 

document voorschrijft dat bij aflevering van het fust had moeten 

zijn gebruikt. Van een wettelijk bewijsvermoeden (dat er niet is 

afgeleverd) bij het ontbreken van een ontvangstbewijs is geen 

sprake. De bepaling van art. 8:1127 BW – waarin de ontvanger 

wordt verplicht terstond na aflevering van de goederen een 

ontvangstbewijs af te geven – acht het hof onvoldoende om 

te concluderen dat daarmee voorshands is bewezen dat de 

goederen niet zijn afgeleverd. Immers, het ontbreken van een 

ontvangstbewijs kan ook gewoon betekenen dat het niet door 

de ontvanger is verstrekt. Daarbij – zo merkt het hof op – kan 

het nog verschil maken dat het hier niet ging om de te vervoeren 

goederen zelf, maar om fust; dan wordt vaak gebruik gemaakt 

van fustbonnen waarvan bij aflevering geen kopie voor ontvangst 

aan de vervoerder wordt verstrekt.

Nu het aannemen van een bewijsvermoeden (het wordt vermoed 

dat er niet is afgeleverd) door het hof van tafel is geveegd, gaat 

het hof nog bekijken of het bewijs van nietaflevering door Van 

Duyn op basis van het thans voorhanden zijnde materiaal toch 

geleverd is. De CMRvrachtbrieven waarop staat dat het fust 

retour is genomen en de uitdraaien uit de fustadministratie 

van HIP, in welke administratie het betreffende fust niet wordt 

genoemd, zeggen onvoldoende over de vraag of het fust al dan 

niet bij HIP is afgeleverd. 

Kortom, het hof wijst de vordering van Van Duyn alsnog af en 

veroordeelt Van Duyn in de proceskosten (€ 2.035,82).

2.4 De conclusie van de Advocaat-Generaal2

Van Duyn laat het er niet bij zitten en gaat in cassatie. 

De AdvocaatGeneraal mr. Van Peursem geeft in zijn conclusie 

een nieuwe wending aan deze zaak. Hij vraagt zich af waarom de 

bewijsregels omtrent aflevering van met name art. 30 lid 1 CMR 

hier niet zijn toegepast. Het betrof immers CMRvervoer van fust 

van Engeland naar Nederland. In dat art. 30 lid 1 CMR is geregeld 

dat indien de ladingbelanghebbende bij aflevering van de lading 

niet binnen maximaal zeven dagen “voorbehouden ter kennis 

van de vervoerder heeft gebracht, waarin de algemene aard van 

het verlies of de beschadiging is aangegeven, [...] hij behoudens 

tegenbewijs (wordt) geacht de goederen te hebben ontvangen in 

de staat als omschreven in de vrachtbrief.” 

Met andere woorden, als de ladingbelanghebbende bij schade of 

verlies van de goederen niet binnen zeven dagen na de aflevering 

piept, wordt hij geacht de goederen in goede staat te hebben 

ontvangen. Ofwel wordt de vervoerder geacht de goederen in 

goede staat te hebben afgeleverd. 

De kantonrechter had bij tussenvonnis van 21 november 2012 

al geoordeeld dat het beroep van vervoerder Huurman op art. 30 

CMR hier toepassing mist, omdat art. 30 CMR de klachtplicht 

regelt met betrekking tot verlies en beschadiging van afgeleverde 

goederen; in deze zaak is het fust helemaal niet afgeleverd en 

dan kan er ook niet – zo voeg ik er aan toe – binnen zeven dagen 

na aflevering ‘gepiept’ worden. 

De AdvocaatGeneraal is het met die benadering niet eens. 

Hij stelt dat er onmiskenbaar sprake is van verlies in de zin 

van art. 20 lid 1 CMR (“De ladingbelanghebbende kan zonder 

enig nader bewijs de goederen als verloren beschouwen, 

wanneer zij niet zijn afgeleverd [...] binnen zestig dagen na de 

inontvangstneming van de goederen door de vervoerder.”). De 

AdvocaatGeneraal merkt de nietaflevering van de goederen aan 

als een totaal verlies (dat lijkt mij juist) en vervolgens past hij 

art. 30 lid 1 CMR toe op dit ‘totaal verlies’ (dat lijkt mij onjuist). 

De AdvocaatGeneraal stelt dan dat op grond van buitenlandse 

literatuur en rechtspraak de term ‘tegenbewijs’ in art. 30 lid 1 

CMR gelezen moet worden als ‘bewijs van het tegendeel’. In die 

opvatting moet ladingbelanghebbende Van Duyn, die volgens 

art. 30 lid 1 CMR geacht wordt de goederen in goede staat te 

hebben ontvangen, ‘het tegendeel bewijzen’, namelijk dat hij 

helemaal geen goederen heeft ontvangen. Dus ook volgens deze 

‘CMRredenering’ moet Van Duyn bewijzen dat het fust niet was 

teruggekomen.

2.5 Mijn kritiek op die ‘CMR-redenering’
Ik ben het niet eens met de AdvocaatGeneraal dat hij hier het 

bewijsvermoeden van art. 30 lid 1 CMR toepast. Art. 30 CMR is 

uitdrukkelijk geschreven voor de situatie dat er wel goederen 

worden afgeleverd, maar er bij die aflevering direct (bij zichtbare 

verliezen of beschadigingen) of binnen zeven dagen (bij 

onzichtbare verliezen of beschadigingen) een voorbehoud ter 

kennis van de vervoerder wordt gebracht. Het gaat om goederen 

die kennelijk wel worden afgeleverd, maar waarvan een gedeelte 

(zichtbaar of onzichtbaar) verloren is gegaan. Of het gaat om de 

goederen die worden afgeleverd in een zodanige staat dat zij als 

een totaal verlies moeten worden aangemerkt. Maar er moeten 

wel goederen worden afgeleverd!

Art. 20 CMR regelt het geval dat de goederen verloren zijn en 

daarmee ook niet zijn afgeleverd. Immers, als de goederen 

na zestig dagen nadat zij door de vervoerder ten vervoer 

in ontvangst zijn genomen nog niet zijn afgeleverd, kan de 

ladingbelanghebbende, zonder enig nader bewijs (cursivering: 

auteur) de goederen als verloren beschouwen. Dat betekent 

dat de ladingbelanghebbende nog steeds moet bewijzen dat de 

goederen binnen de genoemde termijn niet zijn afgeleverd. Als de 

ladingbelanghebbende in dat bewijs slaagt, wordt aangenomen 

dat het om een totaal verlies van de goederen gaat, ook al worden 

die goederen later alsnog teruggevonden. De rest van art. 20 

CMR gaat over de situatie dat de goederen inderdaad worden 

2 ECLI:NL:PHR:2015:2046; de conclusie is ook opgenomen in S&S 2016/26.

http://www.sva.nl/wegenwagen


5

Weg en Wagen is het gratis e-magazine van de Stichting Vervoeradres. Actuele, juridische informatie met betrekking tot de logistiek.  
Abonneren: www.sva.nl/wegenwagen 

WEG EN WAGEN | Maart 2017 | Jaargang 31 | Nummer 81

teruggevonden en de ladingbelanghebbende de goederen nog wil 

ontvangen.3 Art. 20 CMR geeft strikt genomen niet de duidelijke 

bewijsregel dat de ladingbelanghebbende de nietaflevering moet 

bewijzen. Eigenlijk gaat dit art. 20 CMR over verloren goederen die 

later worden teruggevonden, maar impliciet kan er wel uit worden 

opgemaakt dat de ladingbelanghebbende de nietaflevering van 

de goederen moet bewijzen.

2.6 Nu wordt het helemaal ingewikkeld
Vervolgens gaat de AdvocaatGeneraal in zijn conclusie de 

bewijsregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

(Rv) toepassen. Hij houdt een uitgebreid betoog over de 

bewijslastverdeling volgens de hoofdregel van art. 150 Rv: 

“Wie een feit stelt, moet dat ook bewijzen”. Anders gezegd, de 

partij die bewijslast heeft van een bepaald feit (hier: niet

aflevering van het fust), draagt het risico dat zij niet in dat bewijs 

slaagt. Het gaat , wat de juristen noemen, om het verschil tussen 

het “nee, wantverweer” en het “ja, maarverweer”.

Allemaal reuze ingewikkeld, maar volgens mij is het in het 

vervoerrecht tamelijk simpel: de ladingbelanghebbende moet 

het feit van de nietaflevering bewijzen terwijl de vervoerder 

kan volstaan met het betwisten van het feit dat het fust niet is 

teruggebracht, want ter onderbouwing van die betwisting geeft 

hij aan dat hij het fust wel heeft afgeleverd. Die betwisting door 

de vervoerder noemen de juristen een “nee, wantverweer”. 

Dat betekent dat volgens de hoofdregel van het bewijsrecht 

de ladingbelanghebbende nog steeds moet bewijzen dat het 

fust niet is afgeleverd, want dat feit was de grondslag van zijn 

vordering; de vervoerder hoeft zijn betwisting (hij betwist dat 

hij niet heeft afgeleverd want hij heeft wel afgeleverd) niet als 

eerste te bewijzen. Het bewijsrisico van de nietaflevering blijft 

rusten bij de ladingbelanghebbende.

Vervolgens komt er nog een andere regel van het bewijsrecht aan 

de orde. 

De rechter kan een feit voorshands bewezen achten en de 

wederpartij wordt vervolgens toegelaten tot tegenbewijs. 

Dit speelt vooral bij negatief te bewijzen feiten zoals een niet

aflevering van de goederen. 

Zoals al aangegeven in par. 2.2 acht de kantonrechter 

voorshands bewezen dat de vervoerder Huurman het fust niet 

heeft afgeleverd. 

Het hof (par. 2.3) denkt daar anders over en acht de niet

aflevering niet voorshands bewezen. En het hof acht het bewijs 

van nietaflevering door ladingbelanghebbende Van Duyn 

überhaupt niet bewezen. 

De AdvocaatGeneraal loopt in zijn conclusie (sub 2.4) alle door 

het hof genoemde feiten en omstandigheden nog eens na en 

hij is van mening dat het hof voldoende inzicht heeft gegeven 

in de door het hof gevolgde gedachtegang om niet voorshands 

bewezen te achten dat geen fust is afgeleverd door de vervoerder 

Huurman. De AdvocaatGeneraal concludeert dat het door 

afzender Van Duyn ingestelde cassatieberoep moet worden 

verworpen.

2.7 De Hoge Raad4

Tot slot is de Hoge Raad aan zet. Helaas ziet de Hoge Raad geen 

juridische vraagpunten in deze zaak. Hij doet de zaak af op art. 81 

lid 1 RO (“De klachten kunnen niet tot cassatie leiden nu de 

klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het 

belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling”). 

Tja, op zich begrijpelijk dat de Hoge Raad de zaak zo afdoet nu 

de klachten van Van Duyn zich helemaal gericht hadden op 

de bewijslastverdeling volgens art. 150 Rv en de door het hof 

gevolgde uitleg van art. 8:1127 BW en er geen klachten waren 

gericht tegen het niet toepassen door het hof van de (bewijs)

regels van de CMR. De AdvocaatGeneraal heeft die bewijsregels 

van de CMR wel behandeld, maar ik ben het niet eens met de 

uitleg van de AdvocaatGeneraal van art. 30 lid 1 CMR en ook 

art. 20 CMR is eigenlijk geen bewijsregel voor de vraag wie de 

nietaflevering van de goederen moet bewijzen. Maar ik had graag 

van de Hoge Raad gehoord dat art. 30 CMR hier niet aan de orde 

is en eigenlijk ook niet art. 20 CMR.

3. De bewijslastverdeling bij niet-aflevering
Eigenlijk is het in het vervoerrecht heel eenvoudig. 

De hoofdverplichting van de vervoerder is “Goed erin, goed 

eruit!”. 

Is het “Goed erin, slecht eruit of niet eruit”, dan is de vervoerder in 

principe aansprakelijk. 

Maar “Goed erin” (de goederen zijn in goede staat door de 

vervoerder ontvangen) en “Slecht eruit” of “Niet eruit” (de 

goederen zijn beschadigd of verloren of niet afgeleverd) moet 

altijd bewezen worden door de ladingbelanghebbende. Wanneer 

de ontvanger na aflevering het verplichte ontvangstbewijs 

aan de vervoerder heeft afgegeven (art. 8:1127 BW), wordt 

het eigenlijk onmogelijk voor de ladingbelanghebbende om te 

bewijzen dat de goederen toch niet zijn afgeleverd. Maar het 

ontbreken van een dergelijk ontvangstbewijs bewijst geenszins 

dat de goederen niet zijn afgeleverd. Dit alles laat onverlet dat 

de rechter de feiten en omstandigheden zelf mag waarderen en 

op grond van die waardering tot de conclusie kan komen dat de 

ladingbelanghebbende voorshands de nietaflevering van de 

goederen heeft bewezen. De vervoerder mag dan bewijs van het 

tegendeel leveren.

3 Zie Hoge Raad 4 oktober 2002, ECLI;NL:HR:2002:AE4359, NJ 2003/385 m.nt. K.F. Haak; S&S 2003/39. De sportartikelen werden in die zaak binnen de termijn van 60 dagen alsnog 
afgeleverd; dan is er volgens de HR sprake van vertraging en niet van totaal verlies. Vertragingsschade moet binnen 21 dagen na aflevering gemeld worden bij de vervoerder, anders 
vervalt het recht op schadevergoeding (art. 30 lid 3 CMR, dat hier wel van toepassing is omdat de goederen alsnog zijn afgeleverd). 

4 Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:2015:HR:3398; S&S 2016/26.
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In de onderhavige zaak achtte de kantonrechter de niet

aflevering voorshands bewezen en slaagde de vervoerder niet in 

het bewijs van het tegendeel.

Het hof achtte daarentegen de nietaflevering niet voorshands 

bewezen en uiteindelijk op grond van het feitencomplex en de 

getuigenverklaringen was het hof van oordeel dat de niet

aflevering van het retourfust niet door Van Duyn was bewezen. 

De Hoge Raad laat, zonder zich in juridische zin over de kwestie 

uit te laten, dit oordeel van het hof in stand.

4. Digitale e-CMR-vrachtbrief biedt uitkomst 
Al dit gedoe over bewijs en tegenbewijs van nietaflevering kan 

vermeden worden als vervoerders en ladingbelanghebbenden 

zouden werken met de digitale vrachtbrief. Met een echte 

digitale eCMRvrachtbrief5, zoals de door TLN/EVO ontwikkelde 

TransFollow eCMRvrachtbrief, zijn alle partijen in de logistieke 

keten real time op de hoogte van de status van de eCMR

vrachtbrief en de daarin vermelde goederen, welke status 

gewaarborgd wordt door een onafhankelijke partij (TransFollow). 

In de praktijk betekent dit dat ook de afzender via dit platform 

onomstotelijk kan vaststellen dat er niet is afgetekend bij de 

ontvanger. In deze casus had Van Duyn daarom heel eenvoudig 

het tegenbewijs kunnen leveren dat er bij HIP niet is afgetekend 

voor het lege fust. Naar ik begrijp werkt de sector (EVO/TLN) op 

internationaal niveau via de IRU nu aan een gestandaardiseerde 

eCMRvrachtbrief met daarin de mogelijkheid om 

retouremballage gestructureerd op te nemen teneinde de 

(emballage)administraties van alle partijen in de logistieke 

keten te voorzien van de data (aantallen/kwaliteit) opdat partijen 

die ook niet meer hoeven over te typen in hun administratie. 

Zonder papier dus meer bewijs en minder gedoe. 

5. Tot slot
In feite komt het er op neer dat de ladingbelanghebbende in het 

geval er geen goederen bij de geadresseerde zijn afgeleverd, 

altijd moet bewijzen dat er inderdaad geen goederen zijn 

afgeleverd. Het bewijs van een feit dat niet heeft plaatsgevonden 

(de juristen noemen dat een negatief probandum) is in de 

praktijk niet gemakkelijk te leveren. Bij diefstal of brand tijdens 

de rit is dat bewijs van nietaflevering op zich wel gemakkelijk 

te leveren, zeker als de vervoerder zelf erkent dat de goederen 

gestolen of verbrand zijn. Die nietaflevering van de goederen 

wordt voor de ladingbelanghebbende lastiger te bewijzen als 

onbekend is waar de goederen na inontvangstneming door de 

vervoerder zijn gebleven. Met name retouremballage wordt 

niet dagelijks gestolen. Maar dit alles laat onverlet dat de 

ladingbelanghebbende die beweert dat de goederen niet zijn 

afgeleverd, dat ook moet bewijzen.

Nu komt de eCMRvrachtbrief eraan. Dan kan er realtime 

worden vastgesteld dat de ontvanger, die ook is aangesloten op 

het systeem voor de eCMRvrachtbrief, de eCMRvrachtbrief 

niet voor ontvangst heeft afgetekend. In dat geval mag mijns 

inziens wel worden aangenomen dat de goederen (nog) niet zijn 

afgeleverd. Want een vervoerder die bij gebruik van een eCMR

vrachtbrief nalaat om bij aflevering van de goederen de ontvanger 

voor ontvangst te laten tekenen, kan later niet volhouden dat hij 

de goederen wel heeft afgeleverd maar het niet nodig vond om de 

eCMRvrachtbrief voor ontvangst te laten aftekenen. Daar komt 

nog bij dat op de ontvanger de verplichting rust om bij aflevering 

van de goederen voor ontvangst te tekenen (art. 8:1127 BW). Dat 

‘voor ontvangst tekenen’ wordt bij het gebruik van een eCMR

vrachtbrief voor de ontvanger wel heel makkelijk gemaakt. En 

dat geldt straks evenzeer voor retouremballage dat gemakkelijk 

in de eCMRvrachtbrief kan worden opgenomen. Wordt er bij 

gebruik van een eCMRvrachtbrief voor retouremballage niet 

door de ontvanger voor ontvangst afgetekend, dan heeft die 

afzender/ontvanger volgens mij voorshands bewezen dat de 

retouremballage niet bij hem is afgeleverd. 

5  Met een echte digitale vrachtbrief wordt bedoeld een digitale vrachtbrief die voldoet aan de voorwaarden die er in het e-CMR protocol aan zijn gesteld. vrachtbrief. Zie ook: 
“CMR-Protocol maakt elektronische vrachtbrief mogelijk”, M.H. Claringbould, Weg en Wagen 57, 2008. ”De elektronische vrachtbrief: de stand van zaken in binnen- en buitenland”, 
J.K.M. van der Meché, Weg en Wagen 72, 2014

http://www.sva.nl/wegenwagen
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Vervoerrecht

Antwoord:

In de praktijk zijn er veel vragen over de gang van zaken bij 

een levering Ex Works. Op papier ziet de leveringsvoorwaarde 

er simpel uit, maar wat moet je doen om Ex Works correct uit 

te voeren?

1. Supply-chain
Vaak zijn er meerdere bedrijven betrokken bij de produktie, 

opslag, handel en vervoer van goederen. Allemaal 

tezamen vormen deze bedrijven de supply chain. Voor 

het correct uitvoeren van de koopovereenkomst en de 

vervoerovereenkomst moet goed in de gaten gehouden 

worden, welke (juridische) functie een bedrijf vervult. 

Welke bedrijven zijn partij bij de koopovereenkomst, en 

welke bedrijven zijn partij bij de vervoerovereenkomst? 

Eén bedrijf kan juridisch gezien meerdere functies hebben. 

Bijvoorbeeld: een groothandel is de verkopende partij in 

een koopovereenkomst en een opdrachtgevende partij 

(de afzender) in een vervoerovereenkomst. Afspraken 

in de koopovereenkomst gelden echter alleen tussen de 

verkopende partij en de kopende partij; de vervoerder is niet 

gebonden door deze afspraken, ook niet wanneer bijvoorbeeld 

een leveringsvoorwaarde zoals FOB of FOT1 op de vrachtbrief 

wordt vermeld.

2. Internationale handel
Stel een handelaar heeft goederen verkocht, die 

zijn opgeslagen in een warehouse van een logistiek 

dienstverlener. De koper van de goederen bevindt zich 

in het buitenland. Handelaar en koper hebben een 

koopovereenkomst gesloten, waarin afspraken over de 

prijs en de hoeveelheid te leveren goederen zijn gemaakt, 

bovendien is afgesproken hoe de levering van de goederen 

daadwerkelijk zal plaatsvinden. Dit gebeurt meestal door een 

leveringsvoorwaarde in de koopovereenkomst op te nemen 

uit de Incoterms®20102. De Incoterms®2010 zijn opgesteld 

door de Internationale Chamber of Commerce. Deze Incoterms 

zijn standaard leveringsvoorwaarden, zodat internationaal 

bedrijven duidelijkheid hebben over de verdeling van taken, 

kosten en risico’s bij het leveren van de goederen. 

3. Ex Works
Als gekozen wordt voor Ex Works als leveringsvoorwaarde in 

de koopovereenkomst, dan betekent dat dat de koper de taak 

heeft om het vervoer van de goederen te regelen. De taak 

van de verkoper om de goederen te leveren houdt op bij het 

beschikbaar stellen van de goederen aan de vervoerder, die 

door de koper ingeschakeld is.

De koper regelt het vervoer door een vervoerovereenkomst 

te sluiten met een vervoerder. Hij geeft opdracht om de 

goederen op te halen op het adres, waar de verkoper de 

goederen beschikbaar stelt. Dat kan bij de produktievestiging 

zijn (’de fabriek’) of bij het warehouse waar de goederen zijn 

opgeslagen, bijvoorbeeld omdat de fabrikant de goederen 

heeft verkocht aan een groothandel, die zijn goederen 

in opslag houdt bij een logistiek dienstverlener. Bij het 

warehouse geeft de chauffeur de CMRvrachtbrief af. De taak 

van het warehouse is te zorgen dat de goederen aan de juiste 

vervoerder, en letterlijk met de juiste vrachtwagen en de 

juiste chauffeur, worden meegegeven. Dus checkt men de 

vrachtbrief, die de chauffeur laat zien. De vraag is dan: hoe 

moeten de vakken op deze vrachtbrief ingevuld zijn en wie 

ondertekent namens afzender?

4. Vrachtbrief
Idealiter moet in vak 1 de naam van de afzender staan. 

Immers, de afzender is partij bij de vervoerovereenkomst. 

Maar de aflader (het warehouse) kan er ook voor kiezen om 

op de vrachtbrief aan te geven, dat hij namens de afzender 

de vrachtbrief opmaakt. In vak 1 komt dan te staan: per order 

(p.o.) en de naam van het bedrijf, dat de vrachtbrief opmaakt. 

De aflader (de logistiek dienstverlener die de opslag en uitslag 

1 Let op: FOB is een leveringsvoorwaarde, die opgenomen is in de Incoterms®2010. FOT (free on truck) is wel gangbaar, maar “verzonnen” in de praktijk en dus niet gedefinieerd in de 
Incoterms®2010. Ik heb over FOT geschreven in Weg en Wagen mei 2011, nr. 63, pag. 6 https://www.sva.nl/sites/vervoeradres/files/PDF/wegenwagen_63__1.pdf

2 http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/

Vraag uit de praktijk

Vraag
Hoe vul je de vrachtbrief in, als er EX Works geleverd wordt. En mag de aflader van het warehouse 

de vrachtbrief ondertekenen?

Mw. Mr. Shula Stibbe, 

secretaris van de 

Stichting vervoeradres

http://www.sva.nl/wegenwagen
https://www.sva.nl/sites/vervoeradres/files/PDF/wegenwagen_63__1.pdf
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/
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van de goederen voor de koper verzorgt) staat ook vermeld in 

vak 4 ’Plaats van inontvangstneming der goederen’. De aflader 

handelt namens de afzender (in casu de koper) om de goederen 

aan de vervoerder mee te geven.

De afzender heeft het daadwerkelijk overdragen van de 

goederen – namelijk de goederen in de vrachtwagen laden – 

uitbesteed aan de logistiek dienstverlener van het warehouse. 

Deze dienstverlener tekent de vrachtbrief namens de afzender, 

waarbij het verstandig is erbij te zetten p.o. (per order) of iets 

dergelijks. Op deze manier blijkt zowel uit vak 1’Afzender’ als 

uit vak 22 ’Handtekening van de afzender’ dat het bedrijf dat 

opdracht tot vervoer heeft gegeven, de afzender is conform de 

vervoerovereenkomst. 

 

http://www.sva.nl/wegenwagen
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Arbeidsrecht

Gelijk loon voor gelijk werk in het internationale 

transport: een overzicht van de belangrijkste 

wetgeving

Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië hebben de wetgeving rond uitbetaling van het 

(minimum)loon en andere arbeidsvoorwaarden aangescherpt. Met name verplichten een 

aantal landen werkgevers tot het aanleveren van bewijsstukken. Bovendien is in Nederland 

de aansprakelijkheid voor het niet betalen van het juiste loon uitgebreid tot de hele keten van 

vervoerders plus de opdrachtgever tot vervoer.

In dit artikel worden de nieuwe arbeidswetten op het 

gebied van (minimum)loon en andere arbeidsvoorwaarden 

besproken voor zover deze van toepassing zijn op 

grensoverschrijdend vervoer. Ook wordt bekeken welke 

gevolgen deze wetten hebben voor de Nederlandse 

transportsector. Tenslotte wordt ingegaan op de contractuele 

oplossingen waarmee Nederlandse vervoerders zich kunnen 

indekken tegen (keten)aansprakelijkheid voor loon.

1. Inleiding
Op basis van EUwetgeving, zoals de Detacheringsrichtlijn 

hebben veel Europese landen wetten ontwikkeld, waarin het 

nationale minimumloon en andere arbeidsvoorwaarden ook 

verplicht zijn gesteld voor buitenlandse werknemers, zoals 

internationale chauffeurs. In dit artikel bespreken wij eerst 

de Nederlands Wet aanpak schijnconstructies. Vervolgens 

bekijken we de relevante EUwetgeving. Tenslotte gaan we 

voor de landen Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië na, 

hoe de nieuwe wetgeving in die landen praktisch gezien in 

elkaar zit.

2. Nederland: de Wet aanpak schijnconstructies
Met de recente invoering van de Wet aanpak 

schijnconstructies (WAS) heeft de Nederlandse wetgever 

diverse maatregelen ingevoerd die moeten bijdragen aan het 

voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, 

het versterken van de rechtspositie van werknemers en 

aan een eerlijke beloning voor werknemers. Een van de 

onderdelen van de WAS is de ketenaansprakelijkheid voor 

loonaanspraken van werknemers, geregeld in art. 7:616a 

tot en met 7:616f Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze 

bepalingen kan een werknemer die wordt onderbetaald niet 

alleen zijn werkgever, maar ook andere partners in de keten 

aanspreken, zoals de verlader. De ketenaansprakelijkheid gold 

al langer, namelijk sinds 1 juli 2015, voor arbeid verricht ter 

uitvoering van overeenkomsten van opdracht en aanneming 

van werk. Per 1 januari 2017 is deze ketenaansprakelijkheid 

uitgebreid met de overeenkomst tot het (doen) vervoeren 

van goederen over de weg. Binnen de transportsector geldt 

dat chauffeurs in één periode in verschillende ketens van 

verladers en logistiek dienstverleners werkzaam kunnen 

zijn. Overigens kan een chauffeur zelfs in één rit goederen 

voor verschillende verladers en opdrachtgevers vervoeren. 

Dit maakt het voor de chauffeur lastig om te bewijzen welke 

partij – naast zijn eigen werkgever – voor welk deel van 

het niet ontvangen loon aansprakelijk is. De uitbreiding van 

de WAS tot de vervoerovereenkomst brengt onder meer 

met zich dat chauffeurs naast hun werkgever ook diens 

opdrachtgever(s) hoofdelijk kunnen aanspreken voor het 

gehele loon.1 Dit versterkt de rechtspositie van de chauffeurs 

aanzienlijk. Zij bezitten op deze manier een instrument 

om ervoor te zorgen dat het juiste loon wordt betaald. Voor 

de verlader en de vervoerders in de keten is het uiteraard 

opletten geblazen dat de feitelijk vervoerder zijn chauffeurs 

genoeg betaalt. De directe opdrachtgever van de werkgever 

en de schakels hoger in de keten kunnen zich wel disculperen 

voor de ketenaansprakelijkheid voor loon. Zij moeten dan 

aantonen dat hen niet kan worden verweten dat het loon van 

de chauffeur niet (volledig) is voldaan. Het zal duidelijk zijn 

dat dit niet altijd eenvoudig is om dit aan te tonen.

3. Europese wetgeving bepaalt welk recht
De ketenaansprakelijkheid op grond van de WAS regelt 

niet op grond van welk recht moet worden bepaald welk 

loon en welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op 

internationale chauffeurs. Dat wordt in Europa bepaald door 

de Rome Iverordening2 (Rome I) en de Detacheringsrichtlijn3. 

3.1 Rome I-verordening: gewoonlijk werkland
Rome I is van toepassing als sprake is van een internationale 

arbeidsovereenkomst. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien 

een werknemer in het kader van zijn arbeidsovereenkomst 

in verschillende landen werkt. Dat komt natuurlijk vaak 

1 Kamerstukken II 2015-2016, 34 461, nr. 3, p. 7.
2 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) 

(PB L177/6).
3 Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(PbEG 1997, L018).

Elias van Kampen, advocaat 

Arbeidsrecht bij AKD N.V. in 

Rotterdam

Annemieke Spijker, advocaat 

Transport & Energy bij AKD 

N.V. in Rotterdam

http://www.sva.nl/wegenwagen
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voor in de transportsector. Het is dan de vraag welk recht van 

toepassing is op de overeenkomst. De hoofdregel is dat partijen 

mogen kiezen welk recht zij van toepassing verklaren op hun 

arbeidsovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld worden gekozen 

voor Nederlands recht, maar ook voor een ander rechtstelsel. 

Deze rechtskeuze is echter niet in alle gevallen bepalend. 

De rechtskeuze mag er namelijk niet toe leiden dat de chauffeur 

minder bescherming heeft dan in het geval er geen rechtskeuze 

zou zijn gemaakt. Als geen rechtskeuze is gemaakt, geldt 

als hoofdregel het recht van het gewoonlijk werkland van de 

chauffeur. Dat is het land waar of van waaruit gewoonlijk wordt 

gewerkt. Nu dit voor een internationale chauffeur niet eenvoudig 

is om vast te stellen, dient de transportsector het gewoonlijk 

werkland vast te stellen aan de hand van de jurisprudentie van 

het Europese Hof van Justitie. Volgens het Koelzscharrest4 van 

dit hof dient gekeken te worden naar de volgende aspecten:

i. waar bevinden zich de vrachtauto’s;

ii. van waaruit ontvangt de chauffeur zijn instructies over de te 

volgen route;

iii. waar beginnen en eindigen de werkzaamheden;

iv. vanuit welk land organiseert de chauffeur zijn werk;

v. in welk land wordt voornamelijk het vervoer verricht; en

vi. in welk land worden de goederen geladen en gelost.

Indien de bovenstaande criteria, of een groot deel daarvan, een 

bepaald land aanwijzen, zal dat land als gewoonlijk werkland 

kwalificeren. Is Nederland aan te merken als het gewoonlijk 

werkland, dan is onder meer de ketenaansprakelijkheid op grond 

van de WAS van toepassing. Het maakt daarbij niet uit dat de 

arbeid door het grensoverschrijdende vervoer feitelijk goeddeels 

buiten Nederland plaatsvindt. 

3.2 Detacheringsrichtlijn
Bij detachering van een werknemer in een ander land binnen 

de EU geldt de Detacheringsrichtlijn. Volgens deze richtlijn dient 

de werkgever ten aanzien van zijn uitgezonden werknemer de 

‘kernarbeidsvoorwaarden’ van het land van ontvangst (gastland) 

toe te passen. Transnationale detachering kent drie vormen:

a. detachering in het kader van een overeenkomst van (onder)

aanneming (hier blijft het gezag over de gedetacheerde 

werknemer bij de werkgever uit het woonland);

b. detachering in concernverband (het gezag gaat over naar de 

inlener); en

c. detachering via een uitzendbureau of uitzendconstructie (het 

gezag over de gedetacheerde werknemer gaat over naar de 

inlener).

In de praktijk zullen in de transportsector vooral de vormen 

(a) en (c) voorkomen. De gedetacheerde chauffeur heeft 

recht op minimale normen zoals die gelden in het tijdelijke 

werkland. Het gaat dan bijvoorbeeld om normen met 

betrekking tot minimumloon, arbeidstijden, voorwaarden 

voor terbeschikkingstelling en bepalingen rondom de gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen. Deze kernarbeids

voorwaarden dienen te worden toegepast ongeacht het recht 

dat van toepassing is op het dienstverband. Indien Nederland 

het tijdelijk werkland is van de chauffeur, kan hij op grond 

van bijvoorbeeld de toepasselijke cao of de Wet minimumloon 

en minimum vakantiebijslag een loonvordering instellen. De 

ketenaansprakelijkheid op grond van de WAS is eveneens van 

toepassing. 

Samengevat komt de ketenaansprakelijkheid op grond van de 

WAS in het internationale goederenvervoer over de weg op het 

volgende neer:

1. de ketenaansprakelijkheid geldt voor de vervoerovereen

komst als Nederlands recht van toepassing is op de 

arbeidsovereenkomst. Dit komt voort uit Rome I.

2. de ketenaansprakelijkheid geldt ook als buitenlands recht op 

de arbeidsovereenkomst van toepassing is. In dat geval geldt 

de ketenaansprakelijkheid alleen voor arbeid die tijdelijk in 

Nederland is verricht in geval van internationale detachering. 

Dit komt voort uit de Detacheringsrichtlijn.

4. Wetgeving in andere Europese landen
In Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk zijn in de afgelopen 

jaren ook nieuwe arbeidswetten aangenomen die gevolgen 

hebben voor de Europese transportsector, omdat zij onder andere 

nieuwe minimumlooneisen voor chauffeurs bevatten. Deze 

wetten geven op nationaal niveau invulling aan de hierboven 

besproken Detacheringsrichtlijn. In het vervolg van dit artikel 

zullen deze wetten kort uiteen worden gezet, met specifieke 

nadruk op de gevolgen die ze hebben (of gaan hebben) voor 

de Nederlandse transportsector en de manieren waarop de 

Nederlandse vervoerders hun risico’s kunnen beperken. 

4.1. Duitsland
Begin 2015 werd in Duitsland een nieuwe minimumloonwet 

aangenomen: het Mindestlohngesetz, in Duitsland al snel 

‘MiLoG’ gedoopt. Volgens de MiLoG moet iedereen die op Duits 

grondgebied werkzaam is een minimumloon van €8,50 per uur 

ontvangen. Dat geldt dus ook voor chauffeurs die door Duitsland 

rijden. Op zichzelf wellicht niet verkeerd, maar de bewijslast drukt 

zwaar op de schouders van de werkgever. 

4 HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011/246, RAR 2011/74(Koelzsch/Luxemburg).

http://www.sva.nl/wegenwagen
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NietDuitse werkgevers hebben de plicht om vooraf, schriftelijk 

(online) en in het Duits uitgebreide informatie over hun 

werknemers te verschaffen aan de Duitse douane. Hierbij 

moet worden gedacht aan loonstroken, betalingsbewijzen, 

arbeidstijdenoverzichten en arbeidsovereenkomsten. Al deze 

informatie moet minimaal iedere zes maanden aan de Duitse 

douane worden gemeld. Daarnaast geldt een administratieplicht 

voor de duur van de werktijd van werknemers in Duitsland. Verder 

is er nog een bewaarplicht van twee jaar. Worden deze plichten 

niet nageleefd, dan kan de boete oplopen tot €30.000 per geval. 

Overigens kan de boete voor het niet of niet tijdig betalen van het 

minimumloon oplopen tot €500.000.

Naast de feitelijk vervoerder (de werkgever van de chauffeur) 

kunnen de Duitse autoriteiten ook de andere logistiek 

dienstverleners in de keten en zelfs de verlader aanspreken. De 

handhaving van deze wet heeft twee jaar op zich laten wachten, 

maar begin 2017 gaan de Duitse autoriteiten hiermee dan toch 

echt van start. Bij het ter perse gaan van dit nummer waren ons 

echter nog geen voorbeelden van handhaving bekend. 

4.2 Frankrijk
In Frankrijk trad afgelopen jaar de Loi Macron in werking, 

genoemd naar de inmiddels afgetreden minister van 

Economische Zaken Emmanuel Macron. Deze wet vormt 

een aanvulling op de bestaande wet ‘Salaire Minimum 

Interprofessionnel de Croissance’ (‘SMIC’). Volgens de Fransen 

moet iedereen, en dus ook buitenlandse chauffeurs, in Frankrijk 

minimaal €9,67 bruto per uur verdienen en maximaal 35 tot 

43 uur per week werken. Daarnaast regelt de SMIC tal van andere 

zaken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. 

Alle chauffeurs die goederen laden of lossen in Frankrijk moeten 

in het bezit zijn van een kopie van hun arbeidscontract inclusief 

Franse vertaling en een Franstalig certificaat. Dit maximaal zes 

maanden geldige certificaat kan worden ingevuld op de website 

van de Franse overheid. Op het formulier moet informatie over 

de transportfirma en over de werknemer, zoals persoons en 

arbeidsgegevens, worden ingevuld. 

De werkgever dient een lokale Franse vertegenwoordiger aan te 

wijzen, die kan beschikken over een exemplaar van het hierboven 

genoemde certificaat en kan bewijzen dat de sociale premies en 

salarissen van de chauffeurs zijn betaald. Al deze regels gelden 

op straffe van boetes die kunnen oplopen tot €2.000 per geval 

en €4.000 per herhaling. De Franse autoriteiten handhaven deze 

regels vanaf 23 juli 2016, nadat een protest van TLN aanvankelijk 

resulteerde in drie weken uitstel. 

Overigens zijn de Franse autoriteiten betrekkelijk soepel ten 

aanzien van eigen rijders. Zij hoeven alleen een bewijs van 

de Kamer van Koophandel te hebben om te bewijzen dat zij 

inderdaad eigenaar van het voertuig/eigen rijder zijn; de overige 

eisen van de wet Macron gelden niet voor hen. Dat is natuurlijk 

ook goed nieuws voor de andere partijen in de logistieke keten, 

die – net als in Duitsland – eveneens door de autoriteiten kunnen 

worden beboet als de feitelijk vervoerder (de vervoerder aan het 

eind van de vervoersketen) niet voldoet aan de vereisten. 

4.3 Italië en Oostenrijk
Italië volgt het spoor van Duitsland en Frankrijk en heeft een 

vergelijkbare wet aangenomen in juli 2016, die al gedeeltelijk 

in werking is getreden. De Italianen eisen, in navolging van 

Frankrijk, een lokale vertegenwoordiger die een centrale 

rol vervult bij de sinds eind 2016 verplichte registratie van 

buitenlandse chauffeurs bij de Italiaanse overheid. Ook Oostenrijk 

kent sinds 2016 een vergelijkbare arbeidswet. Alle ritten door 

Oostenrijk moeten (online) worden gemeld aan de autoriteiten. 

De eisen voor het verstrekken van informatie en administratie 

komen deels overeen met de Duitse MiLoG. Het beschikken over 

een lokale vertegenwoordiger, zoals in Frankrijk en Italië, is in 

Oostenrijk niet vereist.

5. Contractuele oplossingen

5.1 Voor verladers
Veel verladers laten hun logistiek dienstverlener een verklaring 

tekenen met een garantie dat hij en zijn ondervervoerders 

voldoen aan alle arbeidsvoorwaarden in binnen en buitenland. 

Deze verklaring bevat vaak ook een vrijwaring op grond waarvan 

de hoofdvervoerder volledig moet instaan voor de boetes, die de 

verlader kan krijgen door het niet naleven van de arbeidswetten. 

Vaak eist de verlader ook inzicht in de arbeidsvoorwaarden van 

de chauffeurs, door middel van steekproefsgewijze controles. 

Door het (laten) uitvoeren van deze controles, kan de verlader 

aantonen dat hij er ‘alles’ aan doet om onderbetaling van 

chauffeurs te voorkomen. Dit is nodig om zich te kunnen 

disculperen voor de ketenaansprakelijkheid voor loon. Door de 

vrijwaring kan de verlader, als hij toch beboet wordt, deze boete 

en kosten verhalen op zijn vervoerder. 

5.2 Voor vervoerders
Ook nietfeitelijk vervoerders (de ‘papieren’ vervoerders in 

de vervoerketen) zullen niet graag worden geconfronteerd 

met boetes en aansprakelijkheid voor loonkosten, wanneer 

de chauffeur niet of niet volledig wordt uitbetaald. Het is 

belangrijk dat de hoofdvervoerder zijn ondervervoerder een 

verklaring laat tekenen, die vergelijkbaar is met de verklaring 

die de hoofdvervoerder aan zijn opdrachtgever/verlader heeft 

 

http://www.sva.nl/wegenwagen
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afgegeven. Door deze verklaring moet ook de ondervervoerder 

instaan voor de naleving van de hierboven beschreven wetten. 

Hierbij kan gedacht worden aan een aparte verklaring of aan een 

clausule in de (raam)overeenkomst met de ondervervoerder. 

Op deze manier schuift de hoofdvervoerder zijn verplichtingen 

door naar de ondervervoerder. Als de ondervervoerder het vervoer 

ook weer uitbesteedt, doet de ondervervoerder er verstandig aan 

om hetzelfde af te spreken met zijn ondervervoerder, enzovoort, 

tot het eind van de vervoersketen. 

6. Samenvatting
Veel Europese landen hebben recent wetten ingevoerd om te 

zorgen dat werknemers voldoende loon krijgen en dat andere 

arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. Ook in Nederland gelden 

nieuwe regels. Bovendien gelden de regels in bijvoorbeeld 

Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië ook voor buitenlandse 

chauffeurs die in die landen werkzaamheden verrichten. Dit 

brengt allerlei (administratieve) verplichtingen mee die ook nog 

eens per land verschillen. Handhavers kunnen niet alleen de 

werkgever van de chauffeur aanspreken als niet is voldaan aan 

de toepasselijke regels, maar ook andere partijen in de logistieke 

keten. Alle betrokken partijen zullen er dus op moeten toezien dat 

de verplichtingen worden nageleefd. Logistiek dienstverleners 

en hun opdrachtgevers kunnen zich wapenen tegen (keten)

aansprakelijkheid en boetes door contractuele afspraken en 

controle op de naleving door hun (onder)vervoerders.

http://www.sva.nl/wegenwagen
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Arbeidsrecht

1. Inleiding
Medio vorig jaar is het keurmerk PayChecked in Transport 

gelanceerd. Vooruitlopend op de introductie van 

ketenaansprakelijkheid voor het loon in de logistieke 

keten namen TLN en EVO het initiatief om een keurmerk te 

ontwikkelen. Met PayChecked in Transport kan eenvoudig 

aangetoond worden dat ondernemers hun medewerkers 

het juiste loon uitbetalen. PayChecked in Transport is in 

de logistieke keten een handig hulpmiddel om risico’s op 

ketenaansprakelijkheid te beperken en zaken doen te 

vergemakkelijken.

2. Wetgeving
In 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 

vastgesteld. Onderdeel van de WAS is ketenaansprakelijkheid 

voor het loon. Ketenaansprakelijkheid is gebaseerd op een 

overeenkomst die een opdrachtgever met zijn opdrachtnemer 

heeft. In de oorspronkelijke WAS waren de overeenkomst tot 

het vervoeren van goederen over de weg en de overeenkomst 

tot het doen vervoeren van goederen over de weg niet 

opgenomen. Per 1 januari 2017 is ketenaansprakelijkheid 

voor het loon ook van toepassing op de overeenkomsten tot 

vervoeren en doen vervoeren van goederen over de weg.

3. Ketenaansprakelijkheid
Ketenaansprakelijkheid voor het loon heeft tot gevolg dat 

medewerkers een loonvordering in kunnen stellen bij een 

opdrachtgever. Een opdrachtgever in de logistieke keten zal 

daardoor zekerheid willen hebben dat de opdrachtnemer die 

wordt ingeschakeld het juiste loon uitbetaalt. In de memorie 

van toelichting van de WAS is opgenomen dat bedrijven met 

een keurmerk kunnen aantonen dat ze voldoen aan de eisen 

die worden gesteld in de WAS. In de logistieke keten is een 

keurmerk de oplossing om onnodige extra administratieve 

lasten te voorkomen. Opdrachtgevers kunnen aan het 

keurmerk immers direct zien of hun opdrachtnemers het 

juiste loon uitbetalen. 

Eind 2015 hebben verladersorganisatie EVO en Transport 

en Logistiek Nederland het initiatief genomen om het 

keurmerk PayChecked in Transport te ontwikkelen. Het 

keurmerk maakt het een stuk eenvoudiger om in de 

logistieke keten efficiënt en flexibel met elkaar zaken te 

doen. Over het algemeen is de logistieke keten complex en 

heeft een opdrachtgever / verlader meerdere vervoerders. 

Omgekeerd hebben opdrachtnemers / vervoerders vaak 

weer meerdere opdrachtgevers. Om te kunnen aantonen 

dat opdrachtnemers het juiste loon uitbetalen moeten 

opdrachtgevers controles uitvoeren. Dit zou een forse 

administratieve last met zich meebrengen. Met PayChecked 

in Transport wordt een onderneming gecontroleerd op juiste 

loonuitbetaling. Als keurmerkhouder kan je dus in één keer bij 

al je opdrachtgevers aantonen dat je het juiste loon uitbetaalt. 

De transportsector heeft naar aanleiding van de WAS als enige 

sector het voortouw genomen om een keurmerk in te richten. 

Daarmee loopt de transportsector voorop om aan te tonen dat 

medewerkers het juiste loon krijgen.

4. Hoe gaat het in zijn werk
Zowel verladers als vervoerders hebben baat bij het 

gebruik van PayChecked in Transport. Echter, alleen 

bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de CAO 

Beroepsgoederenvervoer over de weg komen in aanmerking 

om het keurmerk te krijgen. Dat betekent dat alleen in 

Nederland gevestigde ondernemingen die beschikken over 

een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg 

het keurmerk kunnen krijgen.

De Stichting Paychecked in transport heeft op zijn website 

een vrij toegankelijk register van bedrijven met keurmerk en 

bedrijven die zich hebben aangemeld voor het onderzoek. 

Het register vindt u hier: http://www.paychecked.nl/

Paginas/Register.aspx Opdrachtgevers kunnen eenvoudig 

in het register controleren welke bedrijven het keurmerk 

hebben of een aanvraag voor het keurmerk hebben lopen. 

Als een onderneming zich heeft aangemeld bij de Stichting 

PayChecked in Transport wordt de onderneming eenmalig 

 

Keurmerk Paychecked:  

Betaling van het juiste loon staat centraal

Per 1 januari 2017 is ketenaansprakelijkheid voor het loon ook van toepassing op de 

overeenkomsten tot vervoeren en doen vervoeren van goederen over de weg. Een opdrachtgever 

tot transport kan door de werknemer, die het transport uitvoert, uiteindelijk aangesproken 

worden voor achterstallig loon. Om die situatie te voorkomen kan de opdrachtgever aan zijn 

opdrachtnemer vragen om het keurmerk Paychecked te verkrijgen. In dit artikel uitleg over het 

keurmerk Paychecked.

Door Erik Jan Blook, 

Secretaris bij de Stichting 

Paychecked in Transport

http://www.sva.nl/wegenwagen
http://www.paychecked.nl/Paginas/Register.aspx
http://www.paychecked.nl/Paginas/Register.aspx
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6 maanden lang vermeld in het register. Voorafgaand aan 

vermelding controleert het secretariaat de basisgegevens van de 

onderneming (inschrijving KvK, NIWOnr etc.). Na registratie als 

aangemelde onderneming kan het keurmerk behaald worden. Een 

deelnemende onderneming dient zelf één van de vier1 toegelaten 

inspectieinstellingen te benaderen en een afspraak te maken 

voor een audit. Als een audit met goed gevolg is doorlopen dan 

krijgt de deelnemende onderneming het keurmerk voor twee jaar.

Tijdens de audit wordt op vier onderdelen onderzocht of de 

onderneming aan de normen voldoet, namelijk:

1. Eisen aan de identificatie van de onderneming; 

2. Klachtenprocedures; 

3. Contracten; 

4. Loonadministratie en naleving CAO Beroepsgoederenvervoer. 

1. De eisen aan de identificatie van de onderneming omvat 

de basiseisen die gesteld worden aan een onderneming, 

zoals KvK registraties, communautaire vergunning etc. 

2. Het tweede onderdeel is de aanwezigheid van een 

klachtenprocedure. Het gaat in dit geval om een interne 

klachtenprocedure die ingericht is voor het klachten 

over loonuitbetaling. De klachtenprocedure dient 

ingericht te zijn volgens het zogenaamde vier ‘O’ principe: 

Oorzaak, Omvang, Oplossing en Operationaliteit. Deze 

systematiek is erop gericht dat corrigerende maatregelen 

de grondoorzaak van een afwijking elimineren zodat 

herhaling kan worden voorkomen. 

3. Bij de controles van de contracten (vervoersovereen

komsten) is met name van belang, welke afspraken 

de onderneming hanteert bij het uitbesteden van 

de vervoersopdracht. Hierbij wordt gecontroleerd 

op mogelijke schijnconstructies, op de contractuele 

voorwaarden en op looncontroles bij de charters 

(ondervervoerders) die frequent worden ingezet. Van 

vaste charters wordt verwacht dat ze ook het keurmerk 

PayChecked in Transport behalen. Buitenlandse charters 

die geregeld worden ingezet moeten een accountants

verklaring laten opstellen waarin wordt verklaard dat zij de 

juiste lonen uitbetalen. 

4. Tot slot worden er looncontroles uitgevoerd. De controles 

op uitbetaling van het juiste loon starten bij de loon

administratie. Er wordt gecontroleerd of de juiste 

vergoedingen, uurlonen etc. zijn opgenomen in de loon

administratie. Aan de hand van een steekproef wordt een 

aantal loon strookjes geselecteerd die in detail worden 

gecontroleerd.

Tijdens de audit wordt geconstateerd of een onderneming voldoet 

aan de door Paychecked opgestelde normen2 of afwijkt van die 

normen. Afwijkingen van de normen zijn ingedeeld in rode en 

oranje afwijkingen. In de normen staat aangegeven, of afwijking 

een rode of oranje ´kaart´ oplevert. Indien er een rode afwijking 

is geconstateerd dan krijgt de onderneming geen keurmerk 

totdat deze afwijking is gecorrigeerd. Bij constatering van een 

oranjeafwijking krijgt de onderneming het keurmerk maar 

moeten er binnen 3 maanden verbeteringen worden doorgevoerd. 

Zijn die verbeteringen ontoereikend en blijft de afwijking bestaan 

dan wordt het keurmerk ingetrokken.

5. Hoe is het georganiseerd?
Het keurmerk PayChecked in Transport is ondergebracht in de 

onafhankelijke Stichting PayChecked in Transport. In het bestuur 

zitten 5 bestuursleden. Twee bestuursleden worden benoemd 

door EVO en twee bestuursleden door TLN. Het vijfde bestuurslid 

is onafhankelijk voorzitter Tjerk Kroes. Het bestuur stelt de 

normen en het reglement vast. Het bestuur en het secretariaat 

spelen geen enkele rol bij de beoordeling of ondernemingen 

voldoen aan de normen. Het bestuur heeft vier inspectie

instellingen aangesteld die de onafhankelijke audit uitvoeren. 

De inspectieinstellingen zijn geaccrediteerd op basis van de 

eisen in de NENENISO/IEC 17020 of 17021. De auditors die voor 

de inspectieinstelling de audits uitvoeren dienen aantoonbaar 

over kennis van de CAO Beroepsgoederenvervoer te beschikken. 

In de praktijk betekent dat dat zij een cursus over de CAO 

Beroepsgoederenvervoer hebben gevolgd en het bijbehorende 

examen met goed gevolg hebben afgelegd. 

Als een onderneming zich niet kan vinden in het oordeel 

van de inspectieinstelling dan kan in eerste instantie 

bezwaar aangetekend worden bij de inspectieinstelling. 

De geaccrediteerde inspectieinstellingen hebben allen een 

vastgestelde bezwarenprocedure. Blijft er na de bezwaar

procedure een verschil van inzicht bestaan dan kan er beroep 

worden aangetekend bij de Commissie van Beroep (CvB) van 

de Stichting Paychecked. In de CvB zitten drie onafhankelijk 

deskundigen die het ingediende beroep zullen beoordelen. 

De uitslag van het beroep kan onder andere resulteren in een 

aanpassing van het auditresultaat en/of uitmonden in een 

aanpassing van de normen en/of reglement. De CvB zal daartoe 

voorstellen doen aan het bestuur van PayChecked in Transport. 

6. Welke garanties biedt het keurmerk?
Onder de Wet Aanpak Schijnconstructies kan een werknemer 

achterstallig loon vorderen bij zijn werkgever maar ook bij diens 

opdrachtgever. Deze opdrachtgever kan zich verweren tegen 

deze vordering door zich te beroepen op nietverwijtbaarheid. 

Een beroep op nietverwijtbaarheid wordt sterker als de 

opdrachtgever aantoont, dat hij maatregelen heeft getroffen 

ter voorkoming van onderbetaling door zijn opdrachtnemer. 

1 Momenteel zijn dat Bureau Cicero, CROP certificering, DEKRA certification  en VRO certification
2 Deze normen kunt u hier inzien: http://www.paychecked.nl/Documents/Normenset%20PayChecked%20in%20Transport%20%28versie%2012%20december%202016%29.pdf

http://www.sva.nl/wegenwagen
http://www.paychecked.nl/Documents/Normenset%20PayChecked%20in%20Transport%20%28versie%2012%20december%202016%29.pdf
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Door van zijn opdrachtnemer / vervoerder het keurmerk 

Paychecked te eisen komt de opdrachtgever dichterbij zijn doel: 

nietverwijtbaarheid. Een andere maatregel is bijvoorbeeld om 

in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

contractuele bepalingen op te nemen die toezien op juiste 

loonuitbetaling.

Over het gebruik van een keurmerk staat in de Memorie van 

toelichting op de Wet Aanpak Schijnconstructies het volgende: 

“Als een certificaat of keurmerk toetsbaar is en waarborgen biedt 

voor een adequate betaling van de lonen in een keten dan zal 

dit keurmerk, behalve bij desalniettemin achteraf opgetreden 

duidelijke misstanden, in beginsel voldoende kunnen zijn 

voor het bepalen van nietverwijtbaarheid.” In de Memorie van 

toelichting staat tevens dat een rechter te allen tijde aan de hand 

van de specifieke omstandigheden van het geval een beroep op 

nietverwijtbaarheid zal beoordelen. Er wordt dan wel gesproken 

over uitzonderingssituaties. TLN en EVO hebben het initiatief 

genomen voor een sectorale invulling van dit keurmerk en bieden 

daarmee de ondernemingen in de logistieke keten een werkbare 

oplossing. Zij zijn ervan overtuigt dat het keurmerk dusdanig 

solide is dat het zal volstaan om nietverwijtbaar gesteld te 

worden.

Inmiddels hebben ruim 100 bedrijven zich aangemeld om 

PayChecked in Transport te gaan behalen. Duidelijk is dat sinds 

de WAS ook op de vervoersovereenkomst van kracht is een 

aantal toonaangevende verladers PayChecked in Transport als 

eis stellen. Daarmee breidt PayChecked in Transport zich als een 

olievlek uit in de logistieke keten en is de verwachting dat het 

komende jaar nog veel meer bedrijven zich zullen aansluiten.

 

http://www.sva.nl/wegenwagen
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Horizontale samenwerking

Horizontale samenwerking in de logistiek

Deel 1

Vervoer van lucht is vanzelfsprekend weinig efficiënt. Toch wordt de (container)capaciteit bij 

een groot deel van het vervoer niet optimaal gebruikt. Een optimalisatie is hier mogelijk door 

samenwerking tussen vervoerders of verladers. Wanneer vervoerders lading combineren, dan 

wel wanneer verladers zendingen samenvoegen, dan noemen we dat horizontale samenwerking. 

In dit artikel een ´spelreglement´ hoe de puzzelstukjes van samenwerken, aansprakelijkheid 

en kosten/baten in elkaar te zetten tot een puzzel die de moeite waard is om in te lijsten.

1.  Puzzelstukjes voor een samenwerkings-
structuur

Stel je de volgende situatie voor: je bedrijf verzendt 

maandelijks 4 pallets naar de regio Tokyo en doet 

daarvoor beroep op een groepageservice. Op dat zelfde 

bedrijventerrein bevinden zich echter ook andere bedrijven 

met LCLzendingen naar Tokyo. Wanneer jullie de zendingen 

zouden samenvoegen, zouden jullie gezamenlijk in het meest 

eenvoudige scenario netjes 1 volle container per maand 

naar Tokyo kunnen verzenden. Gezien het prijsvoordeel van 

het vervoer van volle containers ten opzichte van dat van 

deelladingen is de rekening snel gemaakt en jullie besluiten 

dan ook over te gaan tot samenwerking. Naast de mogelijke 

vragen omtrent de logistieke afstemming, rijzen bij een 

dergelijke eenvoudige samenwerking ook de nodige juridische 

vragen. Al te vaak wordt aan deze vragen voorbij gegaan 

en gebeurt samenwerking zonder duidelijke afspraken 

ter zake. Zolang alles goed gaat is dat vanzelfsprekend 

geen probleem, maar anders wordt het wanneer er een 

conflictsituatie ontstaat. Deze bijdrage beoogt voor centrale 

juridische kwesties die rijzen naar aanleiding van horizontale 

samenwerking een overzicht te geven van de opties voor de 

partijen. 

Hoewel de insteek van deze bijdrage samenwerking tussen 

verladers is (cargo bundling), is horizontale samenwerking 

ook voor vervoerders vaak een mogelijke optie, zoals ook 

blijkt in het stukje over platooning aan het eind van dit artikel. 

Vaak spelen in dit geval dezelfde probleempunten, zodat deze 

bijdrage hier als checklist kan worden gebruikt. Na in deze 

bijdrage de verschillende juridische vragen bij het opzetten 

van een samenwerking te analyseren, gaat het tweede deel 

van deze bijdrage, die volgend nummer wordt gepubliceerd, 

dieper in op de vraag naar de aansprakelijkheid van online 

platformen bij het matchen van mogelijke partners. Immers 

gebruik van online platformen vergroot enerzijds de 

mogelijkheid tot het vinden van partners, maar tegelijkertijd 

daalt de mogelijkheid tot het controleren van de kwaliteit van 

dergelijke partners. 

2. Stappenplan horizontale samenwerking
Bij het opzetten van een horizontale samenwerking moet 

naast mogelijke mededingingsrechtelijke vragen – die 

in dit artikel niet aan bod komen –, ook gekeken worden 

naar de soort samenwerking, operationele afspraken 

en aansprakelijkheid Daarbij zijn er steeds een aantal 

mogelijkheden, afhankelijk van de voorkeuren van de 

deelnemende partijen. Om schema gezet: 

Soort samenwerking

• Duurzaam karakter?

• Uittredingsmogelijkheden?

• Contract of vennootschap?

• Open of gesloten

Operationele afspraken

• Dagelijkse leiding

• Consolidatiepunt?

• Distributie kosten 

(besparingen) 

Aansprakelijkheid

• Niet naleving contract  

(bv. niet-aanbieden lading)

•  Schade op distributiepunt

• Schade tijdens vervoer

Drs. Marta Kolacz (Erasmus 

Universiteit Rotterdam)

Dr. Wouter Verheyen 

(Erasmus Universiteit 

Rotterdam/ Odisee UC 

Brussel)

http://www.sva.nl/wegenwagen
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1. Soort samenwerking

Voor wat betreft de soort samenwerking zijn er vier vragen die 

moeten worden beantwoord: 1) welke vorm gekozen wordt 

voor de samenwerking (een vennootschap of een contract), 

2) welke termijn gekozen wordt voor de samenwerking (voor 

een bepaalde opdracht of voor een langere termijn) en 3) onder 

welke voorwaarden partners de samenwerking kunnen verlaten. 

Een vraag die binnen het bestek van deze bijdrage niet kan 

worden behandeld, maar die eveneens aandacht verdient in 

de overeenkomst is of de samenwerking beperkt is (en moet 

blijven) tot de oorspronkelijke partners, dan wel open staat voor 

uitbreiding en, meer drastisch, zelfs vervanging van partners. 

Het kan immers zo zijn dat samenwerking met een andere 

onderneming dan Pinda BV, voor Melk BV en Choco BV voordeliger 

is, omwille van bijvoorbeeld de nabijheid van afleverplaatsen. 

Aandachtspunt 1: samenwerkingsvorm

Samenwerking kan zowel op basis van een overeenkomst, 

waar alle partners partij bij zijn, als in een vennootschap (in dit 

voorbeeld S.Werk BV genoemd). In dat geval worden Pinda BV, 

Melk BV en Choco BV aandeelhouder van S.Werk BV. Daarbij zal 

de dagelijkse leiding (zie punt 2.1) vaak ook liggen bij deze 

vennootschap, die wordt gefinancierd met een vaste bijdrage van 

de aandeelhouders, dan wel een commissie op de gerealiseerde 

besparingen (zie punt 2.3).

Figuur 3 Vennootschapsstructuur voor de samenwerking

Hoewel zowel een overeenkomst als een vennootschaps

structuur geschikt is voor horizontale samenwerking, kan 

de keuze toch een impact hebben op andere vlakken, zoals 

bijvoorbeeld de aansprakelijkheid en dat zowel voor wat 

betreft vervoerdersaansprakelijkheid als voor wat betreft de 

afzendersaansprakelijkheid. 

Vervoerdersaansprakelijkheid

Immers met de opstart van de vennootschap wordt een 

bijkomende speler in het logistiek proces gecreëerd. De rechter 

kan zelf de overeenkomst tussen de individuele partners 

VervoerderChoco BV S.Werk BV

Pinda BV

Melk BV

Hieronder worden de verschillende vragen steeds besproken 

vertrekkende vanuit het hoger geschetste voorbeeld waar je 

met je buren een samenwerking wil aangaan. Laten we er voor 

het gemak vanuit gaan dat het gaat om 3 producenten van 

Nederlandse specialiteiten, te weten karnemelk, hagelslag en 

pindakaas. 

De oorspronkelijke situatie (voordat er een samenwerking is 

aangegaan) zag er daarbij als volgt uit:

Figuur 1 Oorspronkelijke situatie: groepagevervoer

Hoewel zij mogelijk zelfs dezelfde vervoerder hadden, hadden 

deze ondernemingen geen enkele juridische band met elkaar. 

De beoogde situatie, bij horizontale samenwerking is de volgende: 

Figuur 2 Beoogde situatie: horizontale samenwerking

In deze situatie maken onze 3 ondernemingen deel uit van een 

samenwerking – hetzij in de vorm van een samenwerkings

overeenkomst, hetzij door middel van een vennootschap – (zie 

verder) en gaan zij gezamenlijk een vervoerovereenkomst aan 

met de groepagedienst. Hoewel de facto nog steeds hetzelfde 

gebeurt de producten van de 3 ondernemingen worden 

gezamenlijk vervoerd door de groepagedienstis er toch een 

belangrijke juridische impact mogelijk.

Choco BV Vervoerder (groepagedienst)

Pinda BV

Melk BV

Choco BV Vervoerder

S.Werk

Pinda BV

Melk BV
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en S.Werk BV kwalificeren en zou dan ook kunnen beslissen 

dat S.Werk een (papieren) vervoerder is (vergelijk met de 

rechtspraak over de vraag of een logistieke dienstverlener 

vervoerder of expediteur is)1. Daarmee kan S.Werk BV 

aansprakelijk worden gesteld voor schade die één van de 

partners lijdt. In principe kan S.Werk BV dergelijke schade 

verhalen op de werkelijke vervoerder, maak het is perfect 

mogelijk dat die een verweer kan inroepen dat niet beschikbaar is 

voor S.Werk BV. Stel bijvoorbeeld dat de lading van Melk BV tijdens 

het vervoer begint te lekken en de lading hagelslag bevuilt. Het is 

mogelijk dat een rechter in dit geval beroep op het verweermiddel 

gebrekkige verpakking of eigen aard van de goederen (art 

18.4 b) CMR) toelaat tegen alle ladingbelanghebbenden, nu zij 

coverzenders zijn (zie hieronder 3.3 voor een meer uitgebreide 

analyse van deze casus), terwijl zij tegenover S.Werk BV 

onderscheiden afzenders zijn, waardoor S.Werk BV dit verweer 

zeker niet kan inroepen tegen Choco BV bij slechte verpakking 

door Melk BV. Vermits alle partners eigenaar zijn van S.Werk BV, 

vermindert ook de waarde van hun eigendom in dat geval en 

deelt iedereen dus mee de schade. Het kan vanzelfsprekend een 

bewuste keuze zijn om het risico zo te delen, maar indien dat 

niet het geval is, moet in de overeenkomst de rol van S.Werk BV 

duidelijk worden omschreven, waarbij ook moet blijken dat het 

niet om een vervoerder gaat.

Afzendersaansprakelijkheid

Voor wat betreft de afzendersaansprakelijkheid is het 

belangrijk rekening te houden met de principieel onbeperkte 

aansprakelijkheid, behoudens andersluidende contractuele 

clausules. Stel dat blijkt dat Choco BV in de hagelslag XTC 

smokkelt naar het Verenigd Koninkrijk en de douane dit 

ontdekt, waarna de vrachtwagen wordt geblokkeerd. Dit leidt 

onvermijdelijk tot grote kosten voor de vervoerder en de vraag 

rijst dan of hij die enkel kan verhalen op Choco BV (dat mogelijk 

is opgedoekt na het ontdekken van de smokkel), dan wel of hij 

zich ook kan wenden tot Pinda BV en Melk BV. In de overeenkomst 

zal de vervoerder wellicht een hoofdelijkheidsclausule bedingen, 

waardoor alle partners voor het gehele bedrag kunnen worden 

aangesproken (zie artikel 6:102 BW Jo. 6:10 lid 2 BW). Zeker bij 

een extreme aansprakelijkheidsblootstelling, kan de keuze voor 

een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hier wenselijk 

zijn, nu dit ervoor zorgt dat de mogelijke impact van een 

vordering vanwege de vervoerder beperkt is tot het vermogen 

van S.Werk BV en niet aan het eigen vermogen van de partners 

kan raken. Hoewel aan de keuze voor een vennootschap zeker 

voordelen verbonden zijn, moet ook rekening worden gehouden 

met de kosten die aan de keuze voor een vennootschap 

verbonden zijn. 

Aandachtspunt 2: termijn van samenwerking

De termijn van samenwerking betreft vanzelfsprekend meer nog 

dan de andere elementen een punt waar de partijvoorkeuren in 

de specifieke situatie een doorslaggevende rol spelen. Een te 

korte termijn van samenwerking zal echter tot gevolg hebben 

dat de voordelen onvoldoende zijn om bepaalde partners over 

de streep te trekken. Omgekeerd kan een lange samenwerking 

zonder tussentijdse opzegmogelijkheden een te grote drempel 

vormen voor veel bedrijven, zeker wanneer zij geen ervaring 

hebben met de werking van een dergelijke samenwerking. Een 

mogelijk compromis tussen beide, betreft een situatie waar 

eerst een eenmalige verzending plaatsvindt (een proefzending), 

waarbij de samenwerking bij succes wordt omgezet in een 

verlengbare samenwerking van bijvoorbeeld 1 jaar. Een clausule 

kan er in dat geval als volgt uitzien:

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn 

van 1 jaar. Opzegging is mogelijk gedurende de eerste 

week na de eerste verzending. Na afloop van 1 jaar, wordt 

de overeenkomst automatisch verlengd voor 6 maanden, 

tenzij de overeenkomst wordt opgezegd door 1 partner na 

9 maanden en deze opzegging wordt bevestigd door de 

andere partners binnen de 11 maanden. Indien niet alle 

partners opzegden blijft de overeenkomst verder lopen tussen 

de partners die geen opzegging gaven. Opzegging moet 

gebeuren aan alle partners. 

Aandachtspunt 3: uittredingsmodaliteiten

Vanzelfsprekend kunnen de partijen in de hierboven aangegeven 

clausule sowieso na één jaar de samenwerking verlaten. Het 

kan echter wenselijk zijn om individuele partners al sneller de 

mogelijkheid te geven om de samenwerking te verlaten. Daarbij 

moet echter een evenwicht worden gezocht tussen dat van 

de individuele partner die wil uittreden en de andere partners 

die hierdoor schade kunnen lijden. Een mogelijke oplossing 

bestaat daarbij in een combinatie van een opzeggingstermijn 

en opzeggingsvergoeding. De opzeggingstermijn maakt het 

daarbij mogelijk om een nieuwe partner te zoeken, terwijl de 

opzeggingsvergoeding de kosten die hieraan verbonden zijn 

(deels) moet dekken. Een dergelijke opzeggingsvergoeding kan 

zowel de vorm aannemen van een vaste vergoeding als van een 

verder delen in de kosten van de samenwerking (bijvoorbeeld 

blijvende bijdrage aan de kosten van het beheer (zie verder 2.3), 

waardoor de kosten hiervan voor de andere verladers dalen als 

zij een nieuwe partner vinden. Er zijn hier opnieuw verschillende 

clausules mogelijk, maar een mogelijke clausule kan er dus als 

volgt uitzien: 

1 Zie hierover bv. M.H. Claringbould, “De aansprakelijkheid van de expediteur. Over ‘vervoer of expeditie’ en gewoonte”, NTHR 2008, 55-67.
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Tussentijdse uittreding is mogelijk, met inachtneming van 

een opzeggingstermijn van twee maanden en betaling van 

een opzeggingsvergoeding van € 500. 

2. Operationele afspraken

Voor wat betreft de operationele afspraken zijn er drie kwesties 

die in de overeenkomst aan bod moeten komen: 1) wie 

voert de dagelijkse leiding, 2) wordt er gebruik gemaakt van 

consolidatiepunten en 3) hoe moeten kosten en besparingen 

verdeeld worden onder de partners.

Aandachtspunt 1: dagelijkse leiding?

De dagelijkse leiding van het bedrijf behelst zowel de contacten 

tussen de partners als de cont(r)acten met externe partijen, 

zoals de vervoerder. Deze dagelijkse leiding kan door alle 

verladers collegiaal worden uitgeoefend, maar het kan wenselijk 

zijn om één partner hiermee te belasten, dan wel om een 

externe partij deze rol te laten spelen. In de praktijk zijn er al 

verschillende logistieke dienstverleners die dergelijke diensten 

aanbieden. 

Aandachtspunten voor wat betreft de dagelijkse leiding betreffen 

onder meer de verdeling van kosten hiervoor (zie 2.3), alsook de 

vraag naar de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid, 

wat buiten het bestek van dit artikel valt. Een laatste vraag 

die daarbij rijst betreft de aansprakelijkheid bij mogelijke 

schade. Externe logistieke dienstverleners die deze rol op zich 

nemen, claimen vaak dat zij buiten de bestaande categorieën 

vervoerder of expediteur vallen en in plaats daarvan iets 

helemaal nieuws zijn waardoor zij ook niet onderworpen 

zouden zijn aan de op de vervoerder of expediteur toepasselijke 

aansprakelijkheidsregimes. Wanneer zij instaan voor de 

contracten met de vervoerder lijkt het evenwel zeker niet 

uitgesloten om hen als expediteur aansprakelijk te stellen.2 

Echter, ook indien één van de partners de dagelijkse leiding 

uitoefent en daarbij ook het vervoer regelt, kan hij aansprakelijk 

worden gesteld op dit punt. Opnieuw is het dan ook wenselijk 

om clausules op te nemen die voorkomen dat niemand deze 

rol wil spelen, rekening houdend met de grote potentiele 

aansprakelijkheidsblootstelling. Opnieuw is een vrijtekening van 

aansprakelijkheid ook hier niet wenselijk omdat dit het risico 

van onzorgvuldigheid voor de dagelijkse leiding zou leggen bij de 

schadelijdende partner. In de samenwerkingsovereenkomst kan 

dit vastgelegd worden in bijvoorbeeld de volgende clausule:

De partner belast met de dagelijkse leiding is slechts 

aansprakelijk bij toerekenbare fouten en de aansprakelijkheid 

is daarvoor beperkt tot XXX euro.

Aandachtspunt 2: gebruik van consolidatiepunten?

Gebruik van consolidatiepunten waar de lading wordt 

gegroepeerd voor verzending kan tegenover de vervoerder 

een bijkomend kostenvoordeel creëren ten opzichte van de 

situatie waar hij de lading in een melkronde bij de verschillende 

verladers moet ophalen. Daarbij mag echter niet worden vergeten 

dat ook aan het vervoer van de individuele verladers naar het 

consolidatiepunt kosten verbonden zijn. Bovendien werpt gebruik 

van consolidatiepunten, net zoals het optreden als beheerder, 

op een aantal vlakken vragen op. Een eerste vraag betreft die 

naar de vergoeding voor gebruik van het consolidatiepunt 

(zie hieronder 2.3), daarnaast rijst de vraag naar de 

aansprakelijkheid van de verlader die zijn terrein beschikbaar 

stelt als consolidatiepunt (zie hieronder 3.2). Een laatste 

punt dat van belang is indien één van de partijen optreedt als 

consolidatiepunt, zijn de afspraken omtrent losvenstertijden op 

dit consolidatiepunt en de gevolgen bij aanlevering buiten deze 

losvenstertijden. Daarbij kan levering buiten het losvenstertijd 

worden uitgesloten, dan wel worden toegestaan tegen betaling 

van compensatie voor het tijdverlies aan het consolidatiepunt. 

Zeker wanneer belading van de container op het consolidatiepunt 

gebeurt volgens een specifiek laadplan, kunnen de extra kosten 

hier oplopen. 

Aandachtspunt 3: distributie kosten (en besparingen)?

Wanneer het aankomt op de verdeling van kosten en 

besparingen, zijn er een aantal vragen die moeten worden 

beantwoord. Een eerste vraag daarbij betreft de vergoeding voor 

de verlader met dagelijkse leiding en van het consolidatiepunt. 

Verwant hiermee is de vraag naar de verdeling van de kosten 

voor de externe beheerder en de transportkosten (en daarmee 

indirect ook de verdeling van de kostenbesparingen). Hier zijn er 

twee opties. 

De eerste optie is die waarin alle partners in verhouding tot het 

door hen verzonden volume bijdrage in deze kosten. In dat geval 

worden de kosten van vervoer en extern beheer proportioneel 

verdeeld. Eenzelfde verdeelsleutel kan worden gekozen voor een 

lumpsum vergoeding aan het consolidatiepunt en de beherende 

verlader. Alternatief kan aan de beherende verlader en het 

eventueel consolidatiepunt een vergoeding worden verleend op 

basis van de effectief geleverde prestaties. Dat vergroot echter 

de administratieve last en maakt effectieve kostenbesparingen 

moeilijker om in te schatten. Een nadeel aan de eerste optie is 

sowieso dat de voordelen voor verladers die al gunstige tarieven 

genieten, bijvoorbeeld omdat zij al grote deelladingen verzenden, 

veeleer beperkt zijn, wat het minder waarschijnlijk maakt dat zij 

zullen deelnemen aan de samenwerking, terwijl hun deelname 

eerst en vooral vereist kan zijn voor het succesvol opzetten van 

een samenwerking en het net deze grote volumes zijn die er 

2 Zie hierover W. Verheyen, “Freight Forwarding: new Kids on the Block?”, ETL (263) 266-268
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voor zorgen dat de kleinere verladers die deel uitmaken van de 

samenwerking, grote voordelen zullen genieten. Als Choco BV 

al 16 palletten per verzendig verzendt aan 100 euro per pallet, 

terwijl Pinda BV en Melk BV elk slechts 4 palletten per verzending 

verzenden aan 180 euro per pallet, en zij bij samenwerking 

omgerekend nog slechts 90 euro per pallet moeten betalen, komt 

dit voor Choco BV immers slechts neer op een besparing van 

10%. Voor de 2 andere afzenders komt het daarentegen neer op 

een besparing van 50 %. In absolute cijfers blijkt deze verdeling 

zelfs nog nadeliger voor Choco BV: terwijl zij 160 euro per maand 

besparen door samenwerking, besparen de 2 andere, veel 

kleinere, verladers 360 euro per maand. 

Een alternatieve verdeelsleutel die aan dit nadeel tegemoet komt, 

is die waar alle partners eenzelfde kortingspercentage krijgen 

op hun oorspronkelijke transportkosten (bijvoorbeeld +/ 29 % 

korting). Probleem hierbij is dat dit eerlijkheid vereist omtrent 

de voordien verkregen tarieven en dat sommige afzenders zelfs 

geen exacte kennis hebben over deze tarieven. In dit geval zou 

Choco BV na samenwerking nog 76 euro per pallet betalen, terwijl 

de 2 andere afzenders 127.8 euro per pallet moeten betalen. 

3. Aansprakelijkheid

De vraag naar aansprakelijkheid heeft betrekking op alles wat 

kan mis gaan onder de samenwerkingsovereenkomst. Waar je 

onder de vervoerovereenkomst schade door vertraging, verlies 

en beschadiging kan hebben, zijn dezelfde schadesoorten 

mogelijk ten gevolge van een fout of nalaten vanwege één van de 

partners. Daarbij zijn drie typesituaties mogelijk: 1) de situatie 

waar één van de partners in gebreke blijft om een lading tijdig 

aan te bieden, 2) de situatie waar er schade ontstaat tijdens 

de opslag van de lading op het distributiepunt (bijvoorbeeld 

de situatie waar Choco BV belast is met het laden van de 

vrachtwagen en een pallet pindakaas laat vallen) en 3) de 

situatie waarbij er schade ontstaat tijdens het vervoer. Bijzonder 

is daarbij de mogelijkheid van contaminatie: schade veroorzaakt 

door de lading van één van de partners (bijvoorbeeld waar 

de lading van Melk BV begint te lekken en de lading hagelslag 

bevuilt). 

Aandachtspunt 1: Eén van de partners laat na tijdig lading aan 

te bieden

De eerste probleemstelling is die waar Choco BV zich 

geconfronteerd ziet met een productieprobleem en er niet in 

slaagt de hagelslag tijdig verzendklaar te hebben. Vragen die 

hierbij rijzen zijn 1) of de andere partners moeten wachten, 

2) hoe lang zij moeten wachten en 3) of een vergoeding vanwege 

de nalatige verlader verschuldigd is aan de partners. Bij het 

beoordelen van deze vraag is het wenselijk om de contractuele 

afspraken te concretiseren vertrekkende vanuit de gevolgen van 

deze vertraging. Indien er wachttijden vanwege de vervoerder 

gaan lopen, dan is het op zijn minst wenselijk dat die ten laste 

komen van de nalatige partner. Naast eventueel wachtgeld 

vanwege de vervoerder, kan dergelijke vertraging ook voor de 

partners tot mogelijke bijkomende schade aanleiding geven. 

Zo zal bij gebruik van een consolidatiepunt er ook voor het bedrijf 

dat optreedt als consolidatiepunt mogelijke schade zijn.

Bij langere wachttijden kan de schade echter veel groter worden 

(het vervoer loopt een significante vertraging op of kan zelfs 

niet meer worden uitgevoerd). Voor dergelijke situaties is het 

dan ook efficiënter om de voor de in gebreke blijvende partner 

nadelige optie te kiezen dat het vervoer kan vertrekken zonder de 

in gebreke blijvende partner. Dat is overigens ook reeds het geval 

wanneer de wachttijden zo hoog oplopen dat de kosten om de 

anderen te laten wachten hoger zijn dan de kostprijs om zelf een 

groepagezending te organiseren voor het vervoer. 

De vraag op welk punt aan deze voorwaarden voldaan is, is 

vanzelfsprekend voor elke partner anders. In het belang van 
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eenvoud en duidelijkheid is het echter te verkiezen om voor een 

duidelijke en uniforme clausule te opteren in de overeenkomst. 

Daarbij kan de volgende clausule als een model dienen.

Bij gebrek aan tijdig aanbieden van de lading lopen eventuele 

wachtgelden vanwege de vervoerder ten laste van de in 

gebreke blijvende partner. Bijkomend is een vergoeding van 

€ XX per uur verschuldigd aan het consolidatiepunt. Na YY uur 

kan het vervoer alsnog vertrekken, ook zonder de in gebreke 

blijvende partner. Daarbij blijft deze laatste wel gebonden om 

in de kosten van het vervoer te delen. 

Aandachtspunt 2: Schade op het consolidatiepunt

De tweede situatie is die waar Choco BV belast is met het laden 

van de vrachtwagen en een pallet pindakaas laat vallen. Bij 

toepassing van de regels met betrekking tot bewaarneming 

(artikel 7:600 e.v. BW). Anders dan in het vervoerrecht, is de 

aansprakelijkheid in dit geval onbeperkt. Dat lijkt op het eerste 

gezicht een opsteker voor Pinda BV, vermits in dit geval letterlijk 

het principe “potje breken, potje betalen” toepassing vindt. Echter 

vanuit het perspectief van de samenwerking is een dergelijke 

regel niet wenselijk. Vraag is immers of een partner die zich 

geconfronteerd ziet met een onbeperkte aansprakelijkheid bereid 

is om de rol van consolidatiepunt op zich te nemen, tenzij tegen 

een zeer hoge vergoeding. Zeker nadat dit voorval heeft plaats 

gevonden en Pinda BV van Choco BV schadevergoeding vordert, 

lijkt het weinig waarschijnlijk dat Choco BV deze rol nog verder wil 

blijven spelen. 

Vermits deze wettelijke aansprakelijkheid niet dwingend is, 

kunnen partijen ter zake echter in een afwijkende regeling 

voorzien. Daarbij beschermt artikel 7:608 lid 2 BW de 

bewaarnemer ook tegen een mogelijke vordering vanwege de 

geadresseerde, nu dit artikel bepaalt dat de gehoudenheid bij 

een dergelijke buitencontractuele vordering beperkt is tot deze 

onder het contract. Bekommerd om Choco BV en in het licht 

van het instant houden van een duurzame samenwerking lijkt 

het misschien wenselijk om te voorzien in een uitsluiting van 

aansprakelijkheid. Ook dit is echter niet wenselijk: als Choco BV 

nooit aansprakelijk is voor enige schade, is er ook geen incentive 

om zorgvuldigheid aan de dag te leggen tijdens de opslag of bij de 

belading. 

Een mogelijke evenwichtige optie is in dit geval dan ook om te 

voorzien in een beperkte aansprakelijkheid, zoals die ook wordt 

voorzien in artikel 4.5 van de Algemene Opslagvoorwaarden. 

Dat artikel beperkt de aansprakelijkheid tot € 3,40 per kilo, 

beperkt tot de factuurwaarde van de goederen en tot een 

absoluut maximum van € 453.780.3 Alternatief kan ook de 

aansprakelijkheidsregeling van CMR contractueel toepasselijk 

worden verklaard bij schade op het consolidatiepunt. Voordeel 

hiervan is dat de aansprakelijkheidsblootstelling (het eigen 

risico) bij schade op het consolidatiepunt uniform kan worden 

gemaakt aan dat tijdens het vervoer. Een mogelijke clausule kan 

er daarbij als volgt uitzien:

De partner die optreedt als consolidatiepunt is aansprakelijk 

overeenkomstig de algemene opslagvoorwaarden/CMR voor 

schade die ontstaat tussen aanlevering van de goederen op 

het consolidatiepunt en inontvangstneming van de goederen 

door de vervoerder.

Aandachtspunt 3: schade ontstaat tijdens het vervoer

Ladingschade bij horizontale samenwerking kan ontstaan 

onafhankelijk van deze samenwerking. In dat geval kan de CMR

aansprakelijkheid gewoon spelen. Complexer en interessanter 

wordt het wanneer de schade wel verband houdt met de 

samenwerking en bijvoorbeeld de lading van Melk BV tijdens het 

vervoer begint te lekken en de lading hagelslag bevuilt. 

In dat geval is de vraag immers of de rechter bij een autonome 

interpretatie van CMR de verschillende partners als afzonderlijke 

ladingbelanghebbenden zal beschouwen, dan wel of hij hen als 

één partij zal beschouwen, waarbij alle ontheffingsgronden die 

tegenover één verlader kunnen worden ingeroepen, ook tegen 

de andere verladers kunnen worden ingeroepen. Dat zou in dit 

geval tot gevolg hebben dat de vervoerder beroep kan doen 

op de slechte verpakking door Melk BV om schadevergoeding 

aan Choco BV te weigeren. Vanzelfsprekend kan Choco BV 

in dergelijke situatie de schade verhalen op Melk BV. Een 

eerste aandachtspunt betreft hier echter de omvang van de 

aansprakelijkheid van Melk BV. Bij toepassing van het gemene 

recht gaat het daarbij om integrale vergoeding van de geleden 

schade en gederfde winsten. Het kan dan ook wenselijk zijn om 

ook hier de schadevergoeding te beperken overeenkomstig de 

in CMR/ de AVC geldende principes. Dit kan door opname van 

volgende clausule:

Schadevergoeding verschuldigd door een partner bij schade 

die resulteert uit bewezen fout/ nalatigheid/ gebrekkige 

verpakking of inherent gebrek van diens lading is beperkt tot 

de overeenkomstig CMR vergoedbare schade, tot de onder 

CMR geldende limieten. 

Een tweede aandachtspunt is dat terwijl in de hypothese 

van groepagevervoer het risico van failliet van Melk BV bij de 

vervoerder ligt, dit hier bij Choco BV zou komen te liggen. Door 

middel van contractuele clausules kan de impact hiervan 

opnieuw verminderd worden en dit op 2 manieren. De eerste 

manier is om in de overeenkomst een clausule op te nemen 

3 SVA, Algemene opslagvoorwaarden, https://www.sva.nl/node/2185
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die een aansprakelijkheidsverzekering voor alle partners 

verplicht stelt. De tweede mogelijkheid is om te voorzien in een 

solidariteitsclausule, die er voor zorgt dat de schade, in gelijke 

mate dan wel proportioneel, door alle verladers wordt gedragen 

bij insolvabiliteit van de schadeveroorzakende partner of 

vervoerder. De omvang van de schade die proportioneel wordt 

gedragen, kan daarbij weer beperkt worden overeenkomstig de 

hoger vermelde clausule. 

Bij insolvabiliteit van de aansprakelijke vervoerder of partner, 

wordt de schade geleden door één van de andere partners 

proportioneel (in verhouding tot het vervoerde volume) 

verdeeld tussen de overige partners. De voor verdeling 

in aanmerking komende schade is daarbij beperkt tot de 

overeenkomstig CMR vergoedbare schade, tot de onder CMR 

geldende limieten.

3. Plus est en vous!
In dit artikel blijkt op verschillende punten dat de partijen kunnen 

kiezen tussen verschillende alternatieven. Vanzelfsprekend 

kunnen onderhandelingen op deze punten de kans op 

samenwerking verkleinen en de kosten van samenwerking 

verhogen. Daarom hebben wij momenteel aan de Erasmus 

Universiteit een onderzoeksproject dat tot doel heeft een 

modelcontract voor horizontale samenwerking te ontwikkelen 

(vergelijk met de AVC). Om dit contract voldoende te laten 

aansluiten bij de wensen van de sector, wordt in een eerste 

stap een online vragenlijst die de voorkeuren van verladers 

onderzoekt verspreid in 20 Europese landen. Wij willen verladers 

dan ook verzoeken om deze vragenlijst te beantwoorden en zo 

mee te werken aan de totstandkoming van dit modelcontract. 

De vragenlijst vind je hier:  

https://odisee.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5BUexiipiZybkgJ

 

Horizontale samenwerking bij platooning

Het thema van het afgelopen SVAcongres was platooning. Ondanks 

de gunstige toekomstperspectieven is een beperking aan een 

netwerkafhankelijke technologie dat die pas optimaal functioneert 

als er een voldoende hoge penetratiegraad is en er dus voldoende 

deelnemers aan het netwerk zijn. Echter zo lang er niet voldoende 

deelnemers zijn, is de kans klein dat vervoerders effectief investeren 

in de technologie. Daarmee zit je met een kipofhetei probleem. Ook 

hier kan horizontale samenwerking de introductie van platooning 

versnellen: als verschillende vervoerders met compatibele 

bestemmingen een samenwerkingsovereenkomst sluiten, kan 

dit er voor zorgen dat de investering in platooning toch rendabel wordt. Met het oog hierop, ontwikkelen we 

in het kader van het hoger vermeld onderzoek ook een modelcontract voor horizontale 

samenwerking bij platooning. We verzoeken daarom ook de vervoerders om deze vragenlijst 

talrijk te beantwoorden.

De vragenlijst vind je hier: https://odisee.qualtrics.com/SE/?SID=SV_dgUabX5wY9uXyS1

http://www.sva.nl/wegenwagen
https://odisee.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5BUexiipiZybkgJ
https://odisee.qualtrics.com/SE/?SID=SV_dgUabX5wY9uXyS1
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Horizontale samenwerking

Samenwerking in de supply-chain: 

hoe voorkom je kartelvorming?

Het samenvoegen van ladingstromen of ritten uitwisselen leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering. 

Dit vergt samenwerking in de supply chain tussen verladers of vervoerders. De samenwerking 

mag echter niet uitmonden in een beperking van de concurrentie. Het Nederlandse en Europese 

mededingingsrecht verbiedt kartelvorming. In dit artikel uitleg hoe je kunt voorkomen dat 

samenwerking leidt tot een kartel.

1. Inleiding
Binnen de logistieke sector klinkt voortdurend de roep 

om méér samenwerking tussen logistieke bedrijven. 

Efficiëntieverbeteringen zijn nodig om het aantal (half)lege 

containers en voertuigen, en de daarmee gepaard gaande 

verkeersdrukte en nodeloze CO2uitstoot terug te dringen. Er 

zijn dan ook allerhande initiatieven, waarbij de mogelijkheid 

tot het aangaan van samenwerkingsverbanden binnen de 

keten wordt onderzocht. Te denken valt bijvoorbeeld aan 

verladers die gezamenlijk ladingsstromen gaan bundelen, of 

vervoerders die deelladingen bundelen in één container of 

vervoermiddel. Partijen die dergelijke samenwerkingsvormen 

overwegen, zijn vaak huiverig voor onverhoopte 

mededingingsrechtelijke problemen.1

Die angst is niet geheel onterecht, want hoewel 

samenwerkingsovereenkomsten aanzienlijke economische 

voordelen kunnen opleveren, is niet iedere vorm van 

samenwerking zonder meer toegestaan.2 Samenwerkingen 

binnen de logistieke keten hebben dan ook de belangstelling 

van de Autoriteit Consument en Markt. Op 2 februari jl. kopte 

de site Logistiekprofs.nl: “ACM neemt kartelvorming in 

logistieke ketens onder de loep”. Dit maakt dat partijen die 

een samenwerking overwegen er goed aan doen om  al in 

de ontwerpfase van die samenwerking  rekening te houden 

met mededingingsrechtelijke aspecten. In dit artikel geef ik 

een aantal praktische aanbevelingen die gericht zijn op het 

voorkomen van mededingingsrechtelijke overtredingen bij 

het vormen van een samenwerking binnen de supplychain. 

2. Het kartelverbod
De kern van het mededingingsrecht is het kartelverbod. 

Dit is zowel neergelegd in Europese3, als in Nederlandse 

wetgeving4. Een kartel is een verboden mededinging 

beperkende afspraak tussen partijen.5 Van een kartel is 

sprake wanneer aan de volgende drie vereisten is voldaan: 

• Er moet sprake zijn van een afspraak (een overeenkomst, 

een onderling afgestemde feitelijke gedraging, of een 

besluit van een ondernemersvereniging).

• Die ertoe strekt of ten gevolge heeft dat:

• De mededinging beperkt, verhinderd of vervalst wordt.

Een kartel is in beginsel verboden. Evenwel gelden op het 

kartelverbod enkele uitzonderingen. Van een uitzondering 

is sprake wanneer de samenwerking géén merkbare 

invloed heeft op de handel tussen de lidstaten of de 

mededinging.6 Daarnaast is sprake van een uitzondering 

wanneer de afspraak bijdraagt aan een verbetering van 

(onder andere) technische of economische vooruitgang, 

waarvan de gebruikers (consumenten) een billijk aandeel 

ontvangen. Deze afspraak moet dan wel voldoen aan het 

noodzakelijkheidsvereiste, dat wil zeggen – niet verder gaan 

dan noodzakelijk is voor het bereiken van het voordeel, en 

mag de concurrentie niet volledig uitschakelen.Partijen 

die (verboden) kartelvorming bij het aangaan van een 

samenwerking willen voorkomen, doen er dus goed aan om:

• er voor te zorgen dat de samenwerking ten minste aan één 

van de kartelvereisten niet voldoet;

• er voor te zorgen dat hun samenwerking binnen het bereik 

valt van de door de Europese Commissie geformuleerde 

uitzonderingen;

• de daarbij te nemen processtappen goed te documenteren.

1  Zie ook “Samenwerking in de supply-chain door data-delen: mag dat?” Weg en Wagen juni 2016 nr. 79, waarin ik dat bij data-delen binnen de supply-chain rekening gehouden moet 
worden met mededingingsrechtelijke aspecten.

2  De Europese Commissie schrijft letterlijk het volgende in de inleiding van haar “Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten”: “De Commissie erkent de economische voordelen die uit horizontale samenwerkingsovereenkomsten kunnen 
voortvloeien, maar moet erop toezien dat een daadwerkelijke mededinging wordt gehandhaafd.”

3  Art. 101 lid 1 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU).
4  Art. 6 Mededingingswet.
5  Naast het kartelverbod zijn er andere mededingingsrechtelijke verboden, zoals het verbod op misbruik van machtspositie (art. 102 VWEU)
6  Mededeling van de Commissie 2014/C 291/01 (de-minimismededeling)

Huibert-Jan van Roest, 

advocaat bij Langerak Van 

Roest Advocaten

Machiel Resink,

Synple (organisatie voor 

logistieke samenwerking)
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3.  Het voorkomen van een mededinging 
beperkende strekking

Zoals gezegd is het eerste vereiste voor kartelvorming het 

bestaan van een “afspraak”7. Aan dit vereiste zal in de regel al 

snel zijn voldaan. Partijen die een samenwerking aangaan, zullen 

dat doen op basis van een (mondelinge, dan wel schriftelijke) 

overeenkomst. Partijen dienen te voorkomen dat aan de andere 

twee vereisten niet wordt voldaan, door ervoor te zorgen dat 

de te maken afspraak niet strekt of tot gevolg heeft dat de 

mededinging wordt beperkt, verhinderd of vervalst. 

Volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof hoeft bij 

een strekkingsbeperking (een afspraak die tot doel heeft de 

mededinging te beperken) niet meer te worden onderzocht of 

er daadwerkelijke mededinging beperkende gevolgen zijn; deze 

strekkingsbeperking is per definitie verboden.8 De Europese 

wetgever heeft op verschillende vindplaatsen een opsomming 

gegeven van deze strekkingsbeperkingen (ook wel “hardcore

restricties” genoemd). De belangrijkste van deze hardcore 

restricties zijn afspraken die er (direct of indirect) toe strekken: 

a. de prijzen bij verkoop van de producten (of diensten) aan 

derden vast te stellen;

b. de productie of de verkoop te beperken;

c. markten of afnemers te verdelen.9

Partijen dienen er dan ook zorg voor te dragen dat hun 

samenwerking niet strijdig is met deze hardcorerestricties. 

Aan een daadwerkelijke samenwerking tussen partijen gaan in 

de regel fasen van verkenning, en ontwerp vooraf. Wanneer in 

die fase al goede kaderafspraken gemaakt worden, is de kans 

aanzienlijk kleiner dat de uiteindelijke samenwerking uitdraait 

op een vorm die in strijd is met het kartelverbod. Partijen kunnen 

allereerst vooraf vastleggen dat zij géén afspraken willen maken 

die in strijd zijn met de hardcorerestricties, maar daarnaast 

ook een aantal maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat 

zij onbedoeld een afspraak maken in strijd met de hardcore

restricties. Daarvoor heb ik een drietal praktische aanbevelingen. 

1) maak duidelijke spelregels, 

2) creëer een exitmogelijkheid, en 

3) stel een procesbewaker aan.

3.1 Maak duidelijke spelregels
Wanneer géén prijsinformatie wordt uitgewisseld tussen 

partijen, is de kans op het (onbedoeld) maken van een verboden 

prijsafspraak aanzienlijk kleiner. In dit kader doen partijen 

er goed aan om voorafgaand aan de ontwerpfase van hun 

samenwerking in een kaderafspraak vast te leggen dat er tijdens 

hun overleg géén informatie wordt uitgewisseld over (inkoop, of 

kost)prijzen. Hetzelfde geldt voor informatie over verkoopprijzen 

of promotieaanbiedingen. Een dergelijke afspraak kan worden 

vastgelegd in spelregels waaraan partijen zich vooraf dienen 

te committeren. Mocht het voor de samenwerking noodzakelijk 

zijn om informatie van een wat gevoeliger aard uit te wisselen10, 

dan kan gewerkt worden met een trusted third party, dat wil 

zeggen, een partij aan wie de potentiele samenwerkingspartners 

éénopéén informatie verschaffen, om een rechtstreekse data

uitwisseling tussen partijen te voorkomen. 

3.2 Creëer een exit-mogelijkheid
Het vormen van een samenwerking is per definitie een 

proces tussen meerdere partijen, waarbij niet altijd valt te 

voorspellen wat het gedrag van de gesprekspartner is. Om die 

reden is het raadzaam om een exitmogelijkheid te creëren 

tijdens de overlegfase. Dit is mogelijk door in de “spelregels” 

van het overleg op te nemen dat wanneer één van de bij het 

overleg betrokken partijen het idee heeft dat het overleg 

tendeert naar een mededingingsrechtelijke overtreding, of dat 

mededingingsrechtelijk gevoelige informatie dreigt te worden 

gedeeld gedeeld, het overleg wordt stilgelegd tot de mening 

van een jurist is verkregen. Door een duidelijke agendering 

van onderwerpen vooraf, kunnen verrassingen op dit vlak voor 

deelnemende partijen verder worden voorkomen. 

3.3 Stel een procesbewaker aan
Het is een veelgehoorde klacht bij het vormen van 

samenwerkingen dat de samenwerking strandt, zodra er 

juristen worden bijgehaald. Dit is naar mijn mening vooral het 

geval wanneer er pas ná de ontwerpfase nagedacht wordt 

over de juridische implicaties van de te vormen samenwerking. 

Ik adviseer dan ook dat er tijdens de ontwerpfase een 

procesbewaker wordt aangesteld die ervoor zorgdraagt dat 

de overeengekomen spelregels worden nageleefd, en dat 

partijen gezamenlijk voor ogen houden dat zij zoeken naar een 

samenwerkingsvorm die níet strijdig is met het kartelverbod.

7 Zoals gezegd een overeenkomst, een onderling afgestemde feitelijke gedraging, of een besluit van een ondernemersvereniging
8 De Consten en Grundig-zaken uit 1966 (C-56/64 en C-58/64), recent bevestigd in de Expedia-Zaak uit 2012 (C-226/11).
9 Dit is geen uitputtend overzicht. Meer hardcore-restricties zijn te vinden in art. 101 VWEU lid 1, en de groepsvrijstellingsverordeningen voor verticale resp. horizontale overeenkomsten.
10 Wat lang niet altijd het geval is.

http://www.sva.nl/wegenwagen
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Afvalstoffen

Afvaltransport op zee anders geregeld dan op 

het land

In Weg en Wagen wordt niet alleen gepubliceerd over transport van afvalstoffen over de weg. 

Ook door de lucht, per trein, per post1 en over water kunnen afvalstoffen worden vervoerd. Voor 

scheepsafvalstoffen gelden specifieke regels. Het juridisch regime voor scheepsafvalstoffen 

is een mix van internationale en nationale wetgeving en, als het gaat om Nederland, vooral 

sectorplan 53 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2, getiteld ‘Afval van schepen’2. Het systeem 

is gebaseerd op het uitgangspunt dat gedurende de hele inzamel- en transportfase het afval 

als scheepsafval herkenbaar moet zijn en moet worden geregistreerd. Tot het afval aan land 

komt, dan gaan scheepsafvalstoffen op in het reguliere systeem voor bedrijfsafvalstoffen en 

gevaarlijke afvalstoffen. 

1. Inleiding
Afvalstoffen worden als scheepsafvalstoffen beschouwd tot 

op het moment van acceptatie aan land door een inrichting3. 

De ontvangende inrichting meldt de ontvangst nog als 

scheepsafvalstof. Na deze acceptatie bij de eerste ontvanger 

aan land, wordt er administratief geen onderscheid meer 

gemaakt tussen scheepsafvalstoffen enerzijds en overige 

bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen anderzijds. 

In sectorplan 53 van het LAP2 worden beleidsmatig 

de volgende afvalstoffen onder de reikwijdte van dit 

specifieke beleidsonderdeel geschaard: olie en vethoudend 

scheepsafval, ladingrestanten, waterig afval en slops, 

ladinggerelateerde afvalstoffen en overig afval uit vaartuigen.

Het veelomvattende beleidsthema scheepsafvalstoffen laat 

zich indelen in rechten en verplichtingen voor binnenvaart, 

zeevaart en visserij. Deze onderverdeling wordt ook 

gehanteerd in het LAP2. Met name aan de hand van de 

overzichtelijk weergegeven informatie in het LAP2 wordt 

hierna ingegaan op de regels voor de binnenvaart, zeevaart 

en visserij.

2. Binnenvaart
In 2009 is het Scheepsafvalstoffenverdrag in werking 

getreden als een overeenkomst tussen de Benelux

landen, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Het Scheeps

afvalstoffenverdrag bevat regels over de verzameling, 

afgifte en inname van diverse in het verdrag benoemde 

scheepsafvalstromen. Dat zijn bijvoorbeeld olie en 

vethoudende scheepsbedrijfsafvalstoffen, afval van lading en 

overige scheepsbedrijfsafvalstoffen, waaronder huishoudelijk 

afval en huishoudelijke afvalwater, zuiveringsslib, huisvuil, en 

slops. Het Scheepsafvalstoffenverdrag is in de Nederlandse 

wetgeving terug te vinden in het Scheepsafvalstoffenbesluit 

Rijn en binnenvaart.

In het Scheepsafvalstoffenbesluit is het beheer van 

oliehoudende afvalstoffen geregeld met bekostiging door 

een opslag op de olie die door de schipper wordt gebunkerd. 

Hiervoor dient de schipper bij een aangewezen Nationaal 

Instituut, de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten 

Binnenvaart, een financieel tegoed aan te schaffen. 

Afwaardering van dit tegoed vindt plaats op het bunkerstation. 

Na aanschaf van een financieel tegoed kan de schipper zijn 

oliehoudende afvalstoffen in het gehele vaargebied van de 

Rijn gratis afgeven.

Tenzij een schip dezelfde lading krijgt als tijdens de 

vorige vaart4 moet een schip nadat de lading is gelost 

schoon opgeleverd worden.5 De losinrichting is hiervoor 

verantwoordelijk en moet aan de schipper een losverklaring 

afgeven. In het Scheepsafvalstoffenbesluit is bepaald hoe de 

waswateren die bij schoonmaak ontstaan beheerd moeten 

worden. Afhankelijk van het product mogen waswateren 

geloosd worden op de vaarweg of in het bedrijfsriool of er is 

een bijzondere behandeling nodig. De wijze van beheer wordt 

op de losverklaring aangegeven. De losinrichting mag de 

ontstane afvalstoffen ook ergens anders laten verwerken of 

afgeven aan een inzamelaar. 

Ladingrestanten en waswateren, ook al komen deze vrij 

binnen een inrichting (waarvan het schip dat is aangemeerd 

op dat moment deel van uitmaakt), worden betiteld als 

scheepsafvalstoffen. Dit blijkt uit de definities in het 

Scheepsafvalstoffenbesluit en het Besluit inzamelen 

afvalstoffen. De losinrichting dient te worden gezien als de 

primaire producent en die de houder van de afvalstoffen. 

Deze inrichting is degene die zich moet ontdoen van de 

1 Zie mijn artikel ‘Lege cartridges opsturen per post: Wel porto maar geen EVOA?’ in Weg en Wagen, februari 2016
2 Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, 3 december 2014, na tweede wijziging in werking vanaf 5 januari 2015
3 Zie definitie inrichting in artikel 1.1 onder 1 Wet milieubeheer: ‘elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een 

zekere begrenzing pleegt te worden verricht’
4 Dit wordt dedicatievaart genoemd.
5 In de zaak-Shell heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld over de export van diesel dat tijdens het transport onbedoeld vermengd raakte met andere dieselrestanten die nog in het 

schip waren achtergebleven, uitspraak 12 december 2013, ECLI:EU:C:2013:821

Mr. Ron Laan, 

Partner en advocaat  

afvalstoffenrecht bij

Van Diepen Van der Kroef 

Advocaten

http://www.sva.nl/wegenwagen


26

Weg en Wagen is het gratis e-magazine van de Stichting Vervoeradres. Actuele, juridische informatie met betrekking tot de logistiek.  
Abonneren: www.sva.nl/wegenwagen 

WEG EN WAGEN | Maart 2017 | Jaargang 31 | Nummer 81

afvalstoffen en daarbij de verplichtingen uit de Wet milieubeheer 

in acht moet nemen. 

Het Scheepsafvalstoffenbesluit bepaalt de wijze waarop de 

waswateren moeten worden beheerd. Als de regels in het besluit 

worden nageleefd is hiermee tevens sprake van een doelmatig 

beheer als bedoeld in de Wet milieubeheer. Waswater kan intern 

doelmatig beheerd worden door lozing op het riool dan wel 

toepassing van een bijzondere behandeling en extern door lozing 

op de vaarweg of door een bijzondere behandeling bij een andere 

inrichting.

De schipper handelt hier in opdracht van de losinrichting. Als 

er geen vergoeding wordt ontvangen voor transport naar een 

andere inrichting is geen sprake is van een beroepsmatige 

transporteur van afvalstoffen en dan is een plaatsing op de ‘VIHB

lijst’ niet noodzakelijk. Op deze landelijke VIHBlijst6 is worden 

bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, 

inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen 

of gevaarlijke afvalstoffen vermeld. Buitenlandse bedrijven, die 

deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten 

ook op de lijst staan. Indien het transport van deze waswateren 

wel tegen een vergoeding worden getransporteerd mag dat alleen 

indien de schipper op de VIHBlijst staat.

Als de afvalstoffen na tijdelijke opslag op de losinrichtingen 

worden afgegeven, moet wel gekeken worden of er sprake is 

van een gevaarlijke afvalstof of niet. Deze beoordeling vindt 

plaats aan de hand van de Europese afvalstoffenlijst, de Eural7. 

Bij gevaarlijke afvalstoffen mogen deze door de overslag/

losinrichting alleen worden afgegeven aan een vergunninghouder 

voor het inzamelen van gevaarlijke scheepsafvalstoffen. Indien 

de waswateren niet gevaarlijk zijn mag de afvalstof worden 

afgegeven aan een inzamelaar geplaatst op de VIHBlijst. 

De schipper is verplicht huishoudelijk afval, klein gevaarlijk 

afval (KGA) en huishoudelijk afvalwater gescheiden aan boord 

te verzamelen, te bewaren en vervolgens af te geven. Hiervoor 

is een aantal inzamellocaties8 aangewezen, waar containers 

staan om dit afval in te kunnen deponeren. Voor het aanbieden 

van dit afval dient door de schipper een abonnement te worden 

afgesloten bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten 

Binnenvaart.

3. Zeevaart
Bij scheepsafvalstoffen afkomstig van de zeevaart vindt 

regulering plaats via het MARPOL 73/78verdrag en de 

EGRichtlijn 2000/59 betreffende havenontvangstvoorzieningen 

voor scheepsafval en ladingresiduen9. Het MARPOLverdrag10 en 

de EG Richtlijn zijn in de Nederlandse wetgeving omgezet door de 

Wet voorkoming verontreiniging door schepen11 en een aantal op 

deze wet gebaseerde besluiten en uitvoeringsregelingen. 

Op grond van deze regelgeving moet de kapitein van een schip 

vooraf aanmelden welke afvalstoffen aan boord zijn. Aangewezen 

havenbeheerders moeten zorgdragen voor toereikende 

ontvangstvoorzieningen en dienen daartoe een havenafvalplan 

op te stellen. In dit plan worden de havenontvangstvoorzieningen 

beschreven en aangegeven welke capaciteit deze hebben. 

In het plan is ook uiteengezet welke procedures moeten 

worden gevolgd voor de ontvangst en inzameling van 

scheepsafvalstoffen en welke tarieven er gelden. Tevens moet de 

soorten en hoeveelheden ontvangen en verwerkt scheepsafval 

worden geregistreerd.

Havenbeheerders heffen een bijdrage aan elk schip dat de haven 

aandoet voor de bekostiging van deze ontvangstvoorzieningen, 

inclusief de behandeling en verwijdering van het scheepsafval. 

Deze bijdrage staat voor een substantieel deel los van het 

feitelijk gebruik van de voorzieningen, bijvoorbeeld door 

opname in de havengelden. Hiermee wordt beoogd om lozingen 

van afval op zee uit financiële overwegingen tegen te gaan. 

Bij de havenontvangst installaties – ook wel kortweg HOI 

genoemd – berust de verplichting om melding te doen aan 

de havenbeheerder van de ontvangst van de afvalstoffen. 

De havenbeheerder verzorgt de registratie van deze gegevens.

4. Visserij
Afhankelijk van de herkomst wordt afval van de visserij 

aangemerkt als afval van de binnenvaart of afval van de 

zeevaart. De Minister van Verkeer & Waterstaat heeft in 1994 een 

convenant afgesloten met de (zee)visserijorganisaties met als 

doel de afgifte van bilgewater, oliehoudende afvalstoffen en KGA 

afkomstig van vissersschepen te verbeteren. De samenwerkende 

visserijorganisaties hebben met de inzamelaars hiertoe de 

Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij opgericht. Deze 

stichting heeft met de inzamelaars contracten afgesloten voor 

de inzameling van scheepsgebonden oliehoudende afvalstoffen, 

bilgewater en KGA. 

Op basis van deze contracten krijgen de aangesloten vissers 

het recht hun afval af te geven tegen een jaarlijks vast te stellen 

bedrag. Huisvuil en overige scheepsafvalstoffen uit de visserij 

worden verwijderd via de ontvangstvoorzieningen in de havens 

en daartoe gerechtigde vergunninghouders. 

6 Zie www.niwo.nl
7 Zie www.euralcode.nl
8 Zie www.sabni.nl
9 Richtlijn 2000/59 EG (PbEG L332 28.12.2000)
10 MARPOL 73/78, het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
11 Wet van 14 december 1983, houdende regelen ter voorkoming van verontreiniging door schepen
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5. Inzamelen
Voor het inzamelen van bepaalde scheepsafvalstoffen is 

een inzamelvergunning op grond van het Besluit inzamelen 

afvalstoffen noodzakelijk. Dit betreft bijvoorbeeld bilgewater, 

afgewerkte olie en overige olie en vethoudende afvalstoffen 

en gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij reinigings

werkzaamheden. De reikwijdte van de inzamelvergunningplicht 

volgt de afbakening die in het sectorplan 53 is bepaald voor zover 

het om gevaarlijk afval gaat ingeval van ‘waterig afval en slops’, 

‘ladingrestanten’ en ‘olie en vethoudend scheepsafval’.

Omgevingsvergunningen, onderdeel milieu, voor het uitsluitend 

opslaan (bewaren als zelfstandige activiteit) van olie en 

vethoudende afvalstoffen van de scheepvaart worden verleend 

aan ieder die daar voor in aanmerking wenst te komen. Ook 

omgevingsvergunningen, onderdeel milieu, voor het uitsluitend 

opslaan (bewaren als zelfstandige activiteit) van ladingrestant, 

afval van lading en ladinggerelateerde afvalstoffen worden 

verleend aan ieder die daar voor in aanmerking wenst te komen. 

Hierbij is steeds van belang dat bij afgifte aan een vergunde 

inrichting voor het opslaan of verwerken van die afvalstoffen 

de ontvangst als afvalstof afkomstig van schepen is gemeld en 

geregistreerd12. Centraal staat dat uit de acceptatieprocedure 

en de administratie eenduidig moet kunnen worden afgeleid 

vanaf welk schip, op welk moment en in welke hoeveelheid welk 

soort afval is ingenomen. Na de afgifte aan een inrichting aan 

land worden vervolgafgiften van de afvalstoffen en/of fracties 

die ontstaan bij de bewerking van die afvalstoffen niet meer 

beschouwd als afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart 

en moeten verder als afval van land worden gemeld en 

geregistreerd. Deze afvalstoffen vallen dan niet meer onder de 

reikwijdte van dit sectorplan.13

6. S-formulier
Op grond van artikel 6, tweede lid, en onderdeel C, onder 2, van de 

bijlage bij de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen14 dient bij het transport van scheepsafvalstoffen 

een zogenaamd Sformulier als begeleidingsformulier te worden 

toegepast. Centraal staat dat uit de acceptatieprocedure en de 

administratie eenduidig moet kunnen worden afgeleid vanaf 

welk schip, op welk moment en in welke hoeveelheid welk soort 

afval is ingenomen. Om een gecontroleerde afvoer mogelijk te 

maken, mogen tijdens de inzameling van scheepsafvalstoffen, 

afvalstoffen van land tegelijkertijd worden ingezameld 

of getransporteerd met hetzelfde inzamelmiddel. Maar 

administratief gezien moet de landstroom administratief wel 

gescheiden worden gehouden van de scheepsafvalstoffen. 

Het Sformulier kent vier delen. Deel S1 is het bewijs van afgifte. 

Dit bewijs dient vijf jaar aan boord van het afgevende schip 

bewaard te worden. Deel S2 is het bewijs voor de havenmeester. 

De ontvanger hiervan stuurt dit deel binnen acht dagen na de 

overdracht naar de haven waar de afgifte plaatsvond. Deel S3 

is de wettelijk verplicht gestelde begeleidingsbrief bij vervoer. 

Zolang de inzameling loopt, dient dit deel aan boord van het 

inzamelmiddel te zijn en daarna wordt dit deel vijf jaar bewaard in 

de administratie. Ten slotte dient deel S4 te worden overhandigd 

aan de verwerker als dat afval valt onder de indirecte 

financieringsregeling van de Havenregio RotterdamRijnmond.

7. Opslag
Inzamelaars van scheepsafvalstoffen kunnen een ontheffing 

krijgen van het verbod tot het opslaan van gevaarlijke 

afvalstoffen buiten inrichtingen, zoals vastgelegd in artikel 

art. 10.54 van de Wet milieubeheer. Zodoende kan in de praktijk 

aan boord van een inzamelvaartuig worden opgeslagen. Hierbij 

geldt een maximumtermijn van 30 dagen. De opslagtermijn van 

maximaal 30 dagen kan in uitzonderingsgevallen op gemotiveerd 

verzoek worden aangepast, waarbij het bevoegd gezag moet 

beoordelen of dit werkelijk noodzakelijk is.

Gedurende de periode waarin de inzamelvergunning opslag 

op het schip toestaat, zijn er periodes dat het inzamelmiddel 

is afgemeerd aan een inrichting/kade van de inzamelaar. 

Aangezien een afgemeerd inzamelmiddel in die periodes onder 

de werkingssfeer valt van de omgevingsvergunning voor de 

inrichting, dient in die vergunning rekening te worden gehouden 

met de aanwezigheid van dit inzamelmiddel en de eventueel daar 

opgeslagen afvalstoffen. 

8. Verwerken
In bijlage 2 van het Scheepsafvalstoffenbesluit zijn 

losstandaarden alsmede bijzondere behandelwijzen 

weergegeven voor waswater dat ladingrestanten bevat. Daarbij 

is onderscheid gemaakt in losstandaarden per goederensoort, 

en tussen lozing in de vaarweg, lozen op het bedrijfsriool of 

bijzondere behandeling.15 Het lozen op het riool krijgt de voorkeur 

boven het lozen in de vaarweg. Bepalend voor de keuze is de 

aanwezigheid van voorzieningen bij de overslaginrichting. Het 

Scheepsafvalstoffenbesluit bepaalt dat als een specifieke 

12 Zie hiervoor ook de Regeling van 13 oktober 2004, nr. 2004098785, houdende regels met betrekking tot de afgifte, de ontvangst en het vervoer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen.

13 Uitzondering hierop geldt voor rechtspersonen die uitsluitend afval van eigen schepen opbulken aan land en daarvoor een bewaarvergunning krijgen. Afgifte van het opgebulkte afval 
aan een andere rechtspersoon -inzamelaar dan wel verwerker- dient te geschieden als scheepsafval. Ook voor afgifte van (scheeps)afval binnen reparatiewerven, machinefabrieken en 
scheepssloopbedrijven geldt een specifieke regeling, die buiten het bestek van dit artikel valt.

14 Eerdergenoemd onder noot 12.
15 Slechts in een aantal gevallen is de behandelwijze gespecificeerd in een voetnoot. Voor een aantal ladingen kunnen waswateren op meer dan één wijze worden verwerkt. De intentie van 

het Scheepsafvalstoffenbesluit is dat in een dergelijk geval bij voorkeur gekozen wordt voor de bijzondere verwerking boven het lozen in het riool of in de vaarweg.
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voorziening aanwezig is op de overslaglocatie deze ook gebruikt 

moet worden. Dit kan echter niet in de omgevingsvergunning 

worden opgenomen. Noch op basis van de Wet milieubeheer 

of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, noch op 

basis van het Scheepsafvalstoffenbesluit kan in het geval er 

meerdere methoden zijn toegestaan, worden afgedwongen dat 

overslaginrichtingen maatregelen treffen om installaties voor een 

bijzondere behandeling in werking te stellen of op te richten of 

een riool aan te leggen, noch kan de schipper en of opdrachtgever 

van het transport gedwongen worden enkel te lossen op plaatsen 

waar de meest gewenste verwerkingsoptie aanwezig is. 

Fysiek gescheiden houden in het inzamelmiddel blijft 

noodzakelijk indien de partijen niet volgens dezelfde minimum

standaard verwerkt kunnen worden. Ook landafval van boor en 

productieplatforms mag tegelijkertijd met scheepsafvalstoffen 

worden ingezameld. Maar ook hier geldt weer de verplichting om 

landafval administratief gescheiden te houden van eventueel 

in het inzamelmiddel aanwezige scheepsafvalstoffen. Fysiek 

gescheiden houden blijft noodzakelijk indien partijen niet volgens 

de juiste minimumstandaard16 kunnen worden verwerkt.

9. Toezicht en handhaving
De Europese wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor 

toezicht en handhaving nadrukkelijk op nationaal niveau gelegd. 

Niet alleen worden lidstaten geacht voor voldoende inspecties 

te zorgen om na te gaan of de schepen aan de regelgeving voor 

inzameling en afgifte van scheepsafvalstoffen en ladingresiduen 

voldoen, maar er moeten ook aanvullende maatregelen worden 

getroffen om de ontvangstvoorzieningen toereikend te maken en 

de formaliteiten vlot te laten verlopen.

10. Rechtspraak
Afgaande op de gepubliceerde rechtspraak lijkt het oordeel 

gerechtvaardigd dat de wettelijke systematiek voor inzameling 

en transport van scheepsafvalstoffen de laatste jaren behoorlijk 

functioneert.17 In slechts een beperkt aantal gevallen worden 

geschillen hierover aan gerechtelijke instanties voorgelegd. In het 

verleden heeft het systeem met havenontvangstvoorzieningen 

wegens tekortkomingen wel vaker in rechte onder vuur gelegen. 

Vooral de gang van zaken bij het als ‘’ ‘HOI’ aangewezen 

Tankcleaning Rotterdam veroorzaakte in de jaren negentig van 

de vorige eeuw veel ophef wegens financiële malversaties en 

milieuschade. In 2001 verscheen er nog een kritisch rapport van 

de Algemene Rekenkamer met als conclusie dat de Minister van 

Verkeer en Waterstaat tekort schoot in de zorg voor adequate 

havenontvangstvoorzieningen.

Bij de rechtspraak van de laatste jaren valt op dat rechters 

vooral om een oordeel wordt gevraagd in geschillen over 

bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures en aanwijzingen als 

havenontvangstinstallatie. Recentelijk heeft bovendien de 

Rechtbank Rotterdam een uitspraak in het kader van het 

mededingingsrecht gedaan over gedragingen van inzamelaars 

van zeescheepsafval met het gemeenschappelijke doel onderling 

opdrachten te verdelen en prijsconcurrentie te voorkomen of 

te beperken.18 De Autoriteit Consument en Markt had aan deze 

bedrijven boetes hiervoor opgelegd. In deze procedure zijn deze 

boetes verlaagd door de Rechtbank. Het is onduidelijk of deze 

zaak in hoger beroep wordt voortgezet. 

De Rechtbank Rotterdam heeft in twee min of meer gelijke 

strafzaken op 1 november 2016 uitspraak gedaan over het 

transport van zogenoemd ‘produced water’ van Angolo naar 

Nederland19. Deze casuspositie valt buiten het bestek van dit 

artikel, maar is wel van betekenis als het gaat om de verhouding 

tussen het Marpolverdrag en de EVOA. Als de afvalstoffen aan 

boord van een schip onder het Marpolverdrag vallen, worden 

de bepalingen van de EVOA namelijk terzijde gesteld en dat 

bleek het geval in deze twee zaken waar het ‘produced water’ 

vanuit juridisch oogpunt diende te worden afgegeven aan een 

havenontvangstinstallatie. 

11. Slotsom
Het wettelijk systeem voor de inzameling, het transport en de 

afgifte van scheepsafvalstoffen staat op zichzelf en is anders 

dan het systeem hiervoor op het land. Beide systemen beogen 

afvalstoffen die vrijkomen zo nauwkeurig mogelijk in beeld 

te krijgen en te sturen in de richting van milieuverantwoorde 

verwerkingsmogelijkheden. Die verwerkingsmogelijkheden zijn 

op het land en niet op zee. Afvalstoffen worden weliswaar over 

zee getransporteerd, maar bij voorkeur wel aan land gebracht 

voor nuttige toepassing of verwijdering. 

16 Dit artikel gaat verder niet in op verwerkingsstandaarden. De zogenoemde minimumstandaard voor werking van scheepafvalstoffen is eveneens uitgewerkt in het Landelijk 
Afvalbeheerplan 2.

17 Naar verwachting komt de Europese Commissie in 2017 met een voorstel voor herziening van de Europese richtlijn voor havenontvangstvoorzieningen. Op Europees niveau klinkt een 
roep om meer en betere ontvangstmogelijkheden.

18 Rechtbank Rotterdam, uitspraak 20 oktober 2016; ECLI:RBROT:2016:8059
19 Rechtbank Rotterdam, uitspraken 1 november 2016: ECLI:NLRBROT:2016:8280 en ECLI:NLRBROT:2016:8287
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Gevaarlijke stoffen

Ketenaansprakelijkheid en 

ketenverantwoordelijkheid

Deel 2: Publiekrechtelijke ketenverantwoordelijkheid

Met de wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2006 zijn niet alleen afzender en 

vervoerder aansprakelijk voor nakoming van de wet, maar ook andere betrokkenen, zoals 

de belader, de verpakker, de exploitant. Bedrijven in de vervoersketen maken afspraken 

om gevaarlijke stoffen op een veilige manier te vervoeren. Ketenverantwoordelijkheid is 

hierbij een sleutelbegrip. In dit artikel uitleg over de achtergrond van publiekrechtelijke 

ketenverantwoordelijkheid.

1. Inleiding
‘Ketenverantwoordelijkheid’ is de afgelopen 10 jaar een steeds 

vaker gehoorde term. Wat houdt ‘ketenverantwoordelijkheid’ 

binnen het vervoersrecht eigenlijk in? En is te verklaren 

waarom dit onderwerp aan belang wint? 

In het eerste deel van het tweeluik ‘Ketenaansprakelijkheid 

en Ketenverantwoordelijkheid’ zijn wij ingegaan op de 

privaatrechtelijke verdeling van aansprakelijkheden en de 

mogelijkheden om hiervan contractueel af te wijken. In het 

tweede deel van dit tweeluik staan wij stil bij de verdeling van 

rechten en plichten die vanuit de overheid op verschillende 

ketenpartners zijn gelegd, de verschuiving hierin en de 

gevolgen daarvan.

2.  Ketenaansprakelijkheid versus 
ketenverantwoordelijkheid

Voor de leesbaarheid herhalen wij kort wat wij in dit tweeluik 

onder deze twee begrippen verstaan. Dit is van belang, 

omdat deze begrippen vaak ten onrechte door elkaar worden 

gebruikt en juist het verschil tussen deze begrippen centraal 

staat in deze bijdragen.

Ketenaansprakelijkheid is – kort gezegd – de aansprakelijk

heid van een of meerdere ketenpartners voor schade 

veroorzaakt door gedragingen of gebeurtenissen binnen de 

(vervoers)keten. 

Met ketenverantwoordelijkheid doelen wij op de 

verantwoordelijkheid van een of meer ketenpartners voor de 

naleving van wetten en regels waarop de overheid toezicht 

houdt. Deze verantwoordelijkheid is in de eerste plaats 

gericht tot de overheid maar wordt – zoals uit deze bijdrage 

zal blijken – steeds meer ook tot het belang gemaakt van 

ketenpartners zelf. Hiermee wordt ketenverantwoordelijkheid 

tot de medeverantwoordelijkheid. Alle individuele bedrijven 

in een keten vinden zich verantwoordelijk voor de 

veiligheidsprestatie van de bedrijven waarmee zij zaken doen. 

De ketenverantwoordelijkheid vindt dus zijn grondslag in 

vrijwilligheid.

Ketenverantwoordelijkheid is (helaas) nog lang niet de 

standaard. Hoe ketenpartners hun werk doen en hoe zij 

omspringen met veiligheidsaspecten, is vaak niet iets waar 

andere ketenpartners hun prioriteit hebben liggen. Dat is 

niet alleen bij het vervoer en opslaan van gevaarlijke stoffen, 

maar bijvoorbeeld ook in geheel andere branches, zoals de 

kledingindustrie. Toch is de laatste jaren een ‘drang’ merkbaar 

waarbij bepaalde bedrijven de veiligheidsprestatie van hun 

ketenpartners ook tot hun eigen (mede)verantwoordelijkheid 

hebben gemaakt. Om er achter te komen waar deze 

tendens volgens ons vandaan komt, bekijken wij hierna de 

veranderingen die hebben plaatsgevonden in de wet en 

regelgeving.

3. Verschuivingen in wet- en regelgeving
Op 1 augustus 1996 is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

(hierna: “Wvgs 1996”) in werking getreden. Volgens artikel 2, 

lid Wvgs 1996 was die wet van toepassing op: 

a. het vervoeren van gevaarlijke stoffen met een 

vervoermiddel over land, per spoor en over de 

binnenwateren; 

b. het ten vervoer met een vervoermiddel over land, per spoor 

en over de binnenwateren aanbieden en aannemen van 

gevaarlijke stoffen; 

c. het met een vervoermiddel over land, per spoor en over de 

binnen– wateren binnen en buiten Nederlands grondgebied 

brengen van gevaarlijke stoffen; 

d. het laten staan en het laten liggen van een vervoermiddel, 

waarin of waarop zich gevaarlijke stoffen of resten daarvan 

bevinden; 

e. het beladen van een vervoermiddel met gevaarlijke stoffen 

en het lossen van die stoffen daaruit.
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Gezien de toepasselijkheid van de Wvgs 1996, lag de 

verantwoordelijkheid voor de naleving van de regels uit deze wet 

voor het overgrote gedeelte bij de afzender en de vervoerder. 

De Wvgs 1996 is met ingang van 10 mei 2006 op een aantal 

belangrijke punten gewijzigd (hierna: “Wvgs 2006”). Zo zijn 

ook de adressanten van de wet gewijzigd. In aanvulling op 

de bestaande handelingen, vallen de volgende handelingen 

– en daarmee de partijen die deze werkzaamheden uitvoeren – 

vanaf dat moment wel onder de Wvgs 2006:

d. het ten behoeve van het vervoer beladen van een container of 

vervoermiddel met gevaarlijke stoffen en het lossen van die 

stoffen daaruit;

e. het nederleggen van gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer 

daaruit;

f. het verpakken van gevaarlijke stoffen ten behoeve van het 

vervoer daarvan daaruit;

g. het ten behoeve van het vervoer vullen van een daarvoor 

bestemde container, tank, verpakking of vervoermiddel met 

gevaarlijke stoffen en het lossen van die stoffen daaruit;

h. het exploiteren van een container, tank, verpakking of 

vervoermiddel ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke 

stoffen;

i. het ontvangen van gevaarlijke stoffen tijdens of aansluitend 

op het vervoer;

j. de overige met het vervoer van gevaarlijke stoffen 

rechtstreeks samenhangende handelingen, waaronder de 

beveiliging van de vervoersketen, voor zover daaromtrent bij 

of krachtens algemene maatregel van bestuur als bedoeld 

in artikel 3, regels zijn gesteld.

Tijdens de herstructurering van de Wvgs die in 2006 pl aatsvond, 

is dus het aantal normadressaten uitgebreid. Hiermee wordt 

gedoeld op de betrokkenen die bepaalde veiligheidsplichten 

hebben op grond van deze wet. Deze uitbreiding komt 

rechtstreeks voort uit een wijziging van de onderliggende 

internationale verdragen.

In de jaren voorafgaand aan de aanpassingen van de Wvgs, is een 

verregaande harmonisatieslag gepleegd waarbij de internationale 

voorschriften voor de verschillende vervoersmodaliteiten 

op een lijn gebracht zijn. Daarbij is aangesloten bij de 

“Model Regulations” van de Economische en Sociale Raad 

(ECOSOC) van de Verenigde Naties (Oranje boek, 11e editie 

van de VNaanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke 

goederen). Dit heeft in 2001 geleid tot een herstructurering 

van zowel het ADR als het RID. In 2003 is het ADNR gevolgd. 

De herstructurering houdt in dat de structuren van de diverse 

voorschriften voor de verschillende vervoersmodaliteiten met 

elkaar worden geharmoniseerd. Daarbij zijn de bepalingen van 

een nieuwe nummering voorzien. Verder zijn de voorschriften 

logischer ingedeeld en tevens zijn in een tabel per stof 

relevante voorschriften voor die stof opgenomen. Ook is bij deze 

hormanisatie het aantal normadressaten uitgebreid.1

Zoals gezegd lag de verantwoordelijkheid vóór de 

herstructurering voor de naleving van de verschillende 

verplichtingen bij de afzender en de vervoerder. Na de 

herstructurering – dus na de wetswijziging in 2006  is dit niet 

langer uitsluitend het geval. In veel gevallen is nauwkeurig 

omschreven bij wie de verantwoordelijkheid voor de naleving van 

bepaalde verplichtingen van de (internationale) vervoersregeling 

ligt. Daarbij gaat het om meer adressaten dan op grond van de 

wet uit 1996 konden worden aangesproken. Voor een deel zijn 

deze adressaten, zoals de belader, de verpakker, de vuller en de 

exploitant, expliciet vermeld in bijvoorbeeld deel 1 van het ADR. 

Voor een ander deel liggen adressaten impliciet besloten in die 

internationale vervoersregelgeving. Bijvoorbeeld de fabrikant 

van een motorvoertuig voor wat betreft de typegoedkeuring. 

De reikwijdte van artikel 2 van de Wvgs 1996 was onvoldoende 

om te kunnen voldoen aan de nieuwe reikwijdte van de 

volkenrechtelijke en Europeesrechtelijke verplichtingen.

Zoals hiervoor benoemd, waren vooral de afzender (degene 

die gevaarlijke stoffen ten vervoer aanbiedt) en de vervoerder 

verantwoordelijk voor de naleving van de gestelde internationale 

vervoersvoorschriften. Dit gold ook als bijvoorbeeld een 

ondeugdelijke verpakking in een vervoermiddel werd 

aangetroffen. In dat geval richtte het optreden van een 

inspecterend ambtenaar zich met name tegen de afzender of de 

vervoerder. Volgens de nieuw gestructureerde (internationale) 

vervoersregelgeving is het mogelijk bijvoorbeeld de onderneming 

die de gevaarlijke goederen verpakt aan te spreken op een 

ondeugdelijke verpakking.2

4. Verschuiving in verantwoordelijkheden
De gevolgen van de wetswijzing uit 2006 bestaan uit twee 

delen. Aan de ene kant worden meer partijen geraakt door de 

Wvgs. Maar aan de andere kant wordt de vervoerder niet meer 

aangesproken op handelingen waarop hij zelf geen invloed 

kan uitoefenen. De verantwoordelijkheid wordt nu expliciet 

neergelegd bij degene die de betrokken handelingen in de 

vervoersketen verricht. 

Deze verandering strookt enerzijds meer met het principe om de 

verantwoordelijkheid te leggen bij degenen die de handelingen 

daadwerkelijk verrichten. Aan de andere kant komt het de 

handhaafbaarheid van de regelgeving niet ten goede. Dit omdat 

veel handelingen voor het aanvangen van het daadwerkelijke 

1 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 328, nr. 3, p. 3 (MvT).
2 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 328, nr. 3, p. 3 (MvT).
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transport worden verricht en dus in het buitenland plaatsvinden. 

Vanuit de gedachte risico’s te beperken, is het zinvol deze 

mensen expliciet aan te spreken. Wanneer in het begin van 

de vervoersketen zorgvuldig met de gevaarlijke stoffen wordt 

omgegaan, wordt de kans op een ongeval of incident later 

immers evenredig minder.3 Nationaal is het punt van handhaving 

vanzelfsprekend veel minder een probleem.

Met deze verschuiving zijn verantwoordelijkheden meer komen 

te rusten op partijen aan de aanbodzijde van markten van 

producten en diensten. De toedeling van verantwoordelijkheden, 

zoals vastgelegd in het ADR, is exclusief van karakter. Dat 

betekent dat andere partijen dan de geadresseerde niet 

verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving, 

tenzij een land gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid 

de verantwoordelijkheid over te hevelen naar (een) andere 

betrokkene(n). Van deze bevoegdheid heeft Nederland geen 

gebruik gemaakt.3

5.  Één van de gevolgen: 
Ketenverantwoordelijkheid

De (inter)nationale tendens in de wetten en regels voor vervoer 

van gevaarlijke stoffen, is steeds meer gericht op het specifiek 

aanspreken van partijen voor bepaalde handelingen binnen de 

keten. Van de ene kant is dit begrijpelijk. De partij die de regels 

aan zijn laars lapt, moet hierop worden aangesproken. Binnen 

de internationale context waar het vervoer van gevaarlijke 

stoffen vaak plaatsvindt, is het echter de vraag of dit een vloek 

is, of een zegen. Want gaat deze (meer) gefragmenteerde 

verantwoordelijkheid niet ten koste van de handhaafbaarheid?

Tegen de achtergrond van de veranderende regels, begrijpen 

wij het verlangen van ketenpartners om samen te werken 

met andere partners die hun eigen taken serieus nemen. 

Ook al is iedere ketenpartner op grond van de wet meer en 

meer verantwoordelijk geworden voor zijn eigen ‘taak’, het 

overkoepelende belang blijft uiteraard bestaan, namelijk het op 

een juiste en veilige manier vervoeren van gevaarlijke stoffen 

van A naar B. Als één ketenpartner verzaakt, hebben in de meeste 

gevallen alle partners hier hinder van, of nog erger, lijden zij 

schade of zijn zij zelf (contractueel) aansprakelijk. 

Dat particuliere initiatieven als ‘Veiligheid Voorop5’ zich in de 

afgelopen jaren steeds meer presenteren, is volgens ons dan 

ook begrijpelijk. Juist omdat de partners strikt genomen minder 

verantwoordelijk voor elkaar zijn geworden dan bij de invoering 

van de Wvgs.

6. Afsluiting
De wijzigingen in internationale verdragen – die zijn doorgevoerd 

in de Wvgs – hebben tot gevolg gehad dat meer partijen 

(exclusief) verantwoordelijk zijn geworden voor de naleving 

van de regels die op hun eigen deel van de vervoersketen 

zien. Deze wijziging is een vruchtbare bodem gebleken voor 

initiatieven waarbij ketenpartners afspreken onverplicht 

medeverantwoordelijk te zijn voor de naleving van deze regels. 

Dit om de veiligheid binnen de keten naar een hoger plan te tillen. 

De ‘ketenverantwoordelijkheid’ is geboren.

Wij vinden deze ontwikkeling getuigen van een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel bij bedrijven die zich hierbij 

aansluiten. Aan de andere kant zijn wij ook kritisch over deze 

ontwikkeling. Niet zo zeer dat deze op gang is gekomen, maar 

wel dat het blijkbaar nodig is dat dit soort initiatieven nodig zijn 

om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen (nog) 

beter te waarborgen. Het klinkt misschien wat ouderwets, maar 

als het om zaken gaat waar de veiligheid van werknemers en 

andere personen centraal staat – zoals in dit geval – dan zou de 

(internationale) gemeenschap daar meer op moeten toezien. De 

medeverantwoordelijkheid op basis van vrijwilligheid, zou wat 

ons betreft plaats moeten maken voor medeverantwoordelijkheid 

die beter is verankerd in de internationale verdragen. 

Naar onze mening is dat een mooie uitdaging voor de 

volgende herstructurering van de (internationale) regels 

voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Tot die tijd blijft 

ketenverantwoordelijkheid het beste alternatief.

3 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 328, nr. 3, p. 6 (MvT).
4 Arie den Breejen, Gedeelde verantwoordelijkheid in de keten, Gevaarlijke Lading , juni 2016, p. 13.
5 www.veiligheidvoorop.nu
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Douanerecht

Het vertrouwensbeginsel in het douanerecht

In het CDW was een beroep op het vertrouwensbeginsel niet toegelaten, omdat rechters artikel 

220 van het CDW als een uitputtende regeling beschouwen. Onder het DWU is waarschijnlijk wel 

plaats voor een beroep op het vertrouwensbeginsel. In dit artikel uitleg over de werking van het 

vertrouwensbeginsel in het douanerecht.

1. Inleiding 
Het vertrouwensbeginsel lijkt een tamelijk vanzelfsprekend 

beginsel, namelijk de overheid moet betrouwbaar zijn, en dus 

moet de burger kunnen vertrouwen op toezeggingen van die 

overheid. In het douanerecht is de praktische toepassing van 

dat vertrouwensbeginsel vaak lastiger dan het lijkt. In deze 

bijdrage aan Weg & Wagen zal ik de toepassing van het 

vertrouwensbeginsel in het douanerecht uiteenzetten, enkele 

eigenaardigheden benoemen en ingaan op de gevolgen van de 

invoering van het DWU.

Wat is eigenlijk het vertrouwensbeginsel? Het vertrouwens

beginsel is een algemene norm die is gebaseerd op, zoals 

gezegd, de algemene opvatting dat burgers moeten kunnen 

vertrouwen dat de overheid expliciete, maar soms ook 

impliciete, goedkeuringen of toezeggingen nakomt . In 

het algemeen geldt dat de burger mag vertrouwen op een 

consistent handelende overheid. Het vertrouwensbeginsel 

geldt niet alleen als norm in het Nederlandse bestuursrecht, 

maar zeker ook in Europese bestuursrecht. Het Hof van 

Justitie heeft dat mooi verwoord door te stellen dat het 

vertrouwensbeginsel deel uitmaakt van de gehele rechtsorde 

van de Unie, en uit dien hoofde niet alleen in acht moet 

worden genomen door de instellingen van de Unie, maar 

óók door de lidstaten zelf bij de uitoefening van de hun 

door de regelgeving van de Unie verleende bevoegdheden. 

Uit vaste rechtspraak blijkt dat elke marktdeelnemer bij 

wie een nationale autoriteit gegronde verwachtingen heeft 

gewekt, zich op het vertrouwensbeginsel kan beroepen. 

(Zie bijvoorbeeld het arrest van het HvJ in de zaak Veloserviss 

van 10 december 2015 nr. C427/14).

Toegepast op het douanerecht kunt u daarbij denken aan 

bijvoorbeeld het geval waarin een controleambtenaar, die 

toezeggingen doet, of een concreet standpunt inneemt over 

de indeling van goederen in het douanetarief. Als later blijkt 

dat de beoordeling onjuist was, en een hoger bedrag aan 

invoerrecht verschuldigd blijkt te zijn, komt de vraag op of de 

douane alsnog dat hogere invoerrecht kan navorderen of dat 

de importeur buiten schot blijft omdat hij mocht vertrouwen 

op de juistheid van die eerdere beoordeling.

2. Toepassing in het douanerecht
In het douanerecht is het vertrouwensbeginsel in de wet 

toegepast. Namelijk voor zover het gaat om navordering van 

invoerrechten. In artikel 220, lid 2b van het Communautair 

Douanewetboek (“CDW”) is bepaald dat niet tot navordering 

wordt overgegaan als het wettelijk verschuldigde bedrag 

aan rechten niet was geboekt omdat de douane zich heeft 

vergist, mits de importeur juiste en volledige informatie heeft 

verstrekt aan de douane, en de importeur niet wist dat de 

douane zich vergiste of had kunnen ontdekken dat de douane 

zich vergiste, en bovendien bij het doen van aangifte aan 

alle douanevoorschriften is voldaan. Uit de jurisprudentie 

blijkt dat dit een uitputtende regeling is en rechters daarom 

bij navordering niet ook nog mogen toetsen aan het 

ongeschreven vertrouwensbeginsel. 

Inmiddels is het CDW vervangen door het DWU 

(Douanewetboek van de Unie) maar voordat ik daar aan toe 

kom, zal ik eerst nader ingaan op de voorwaarden voor een 

succesvol beroep op een gewettigd vertrouwen. 

3. De praktijk – vergissingen tellen
Om aanspraak te kunnen maken op een gerechtvaardigd 

vertrouwen moet dus aan de volgende vier voorwaarden zijn 

voldaan:

1. De douane kan alleen vertrouwen opwekken met een 

actieve gedraging, 

2. waarbij de aangever juiste en volledige informatie aan de 

douane heeft verstrekt, en

3. de aangever bovendien niet wist en ook niet kon weten dat 

de douane zich vergiste, en

4. hij te goeder trouwe was, en alle bepalingen uit de 

douanewetgeving correct zijn nageleefd. 

In een voor de praktijk belangrijke uitspraak over toepassing 

van deze vereisten van 20 juni 2014 (12/05525) oordeelde 

de Hoge Raad dat ’actieve gedraging’ niet noodzakelijkerwijs 

één specifieke handeling hoeft te zijn, maar dat gewettigd 

vertrouwen ook kan zijn opgewekt door het achtereenvolgens 

plaatsvinden van diverse ‘actieve gedragingen’ die, hoewel 
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afzonderlijk beschouwd onvoldoende grondslag bieden, maar in 

(onderlinge) samenhang beschouwd wél voldoende grondslag 

bieden voor een gewettigd vertrouwen. Zo kan een actieve 

gedraging ook bestaan uit het jarenlang aanvaarden van een 

substantieel aantal douaneaangiften, terwijl die douaneaangiften 

alle voor de toepassing van de desbetreffende regeling vereiste 

feitelijke gegevens bevatten en deze gegevens juist waren in 

die zin dat bij een latere controle geen nieuwe gegevens aan het 

licht kwamen. Bij een geschil over opgewekt vertrouwen, is het 

daarom belangrijk om zo veel mogelijk grote én kleine details 

te verzamelen omdat mogelijk alleen alle gedragingen samen, 

voldoende grondslag bieden voor een geslaagd beroep op een 

gewettigd vertrouwen. 

Nog een voorbeeld. Stel dat een aangifte ten invoer wordt gedaan, 

waarbij de goederen worden aangegeven onder een goederen

code met 0% invoerrecht. De aangifte wordt geselecteerd door 

aangiftebehandeling waarna de aangever de handelsbescheiden 

moet overleggen. De verificatie van de aangifte wordt een paar 

weken later conform beëindigd. Mag de aangever dan voor alle 

daaropvolgende aangiften vertrouwen op die beoordeling? 

Het antwoord daarop is nee. De Hoge Raad oordeelde namelijk 

ook dat een vergissing bij één enkele aangifte, die alleen maar 

is gecontroleerd aan de hand van handelsdocumenten, voor een 

beroepsaangever niet tot gevolg heeft dat de importeur zich met 

betrekking tot de daaropvolgende aangiften ook kan beroepen 

op een gewettigd vertrouwen. Voor een succesvol beroep op een 

gewettigd vertrouwen zal dus ten minste twee keer eenzelfde 

vergissing moeten zijn gemaakt. Bijna een jaar later oordeelde 

de Hoge Raad dat dit niet alleen geldt voor controles aan de hand 

van de bescheiden, maar ook bij fysieke controles (Hoge Raad 

29 mei 2015 nr. 14/00105). 

Ik ben van mening dat het tellen van vergissingen alleen geldt 

voor vergissingen bij controle aan de hand van bescheiden 

overleggen, en kennelijk ook bij fyco’s, maar dat bij andere 

vormen van controles, één vergissing nog steeds voldoende kan 

zijn voor een succesvol beroep op een in rechte te beschermen 

vertrouwen. 

4.  Grenzen aan het gewettigd vertrouwen: 
kenbaarheidsvereiste en informatie-
verstrekking

Ik kom regelmatig tegen dat importeurs met de douanetelefoon 

hebben gebeld en daar informatie hebben verkregen. Als die 

beoordeling later niet goed blijkt te zijn, dan levert dat niet een 

gewettigd vertrouwen op, omdat via de douanetelefoon verkregen 

informatie geen toezegging over toepassingen van douanerecht 

omvat. 

Een importeur kan ook geen aanspraak maken op gewettigd 

vertrouwen als hij eigenlijk wel wist, of had kunnen weten dat 

de douane een vergissing maakte. Dat wordt aangeduid als het 

kenbaarheidsvereiste. In de praktijk staat juist deze voorwaarde 

aan rechtsbescherming op grond van opgewekt vertrouwen in 

de weg.

4.1 Het kenbaarheidsvereiste
Allereerst omdat de kennis en kunde van de douaneagent aan 

de importeur wordt toegerekend, zodat steeds in alle gevallen 

moet worden getoetst aan de hand van de kennis en kunde die 

bij de douane agent aanwezig is. Hoe bepaalt u vervolgens of de 

douaneagent eigenlijk wel had kunnen weten dat de douane zich 

vergiste? De jurisprudentie geeft daar naar mijn mening geen 

goede richtsnoeren voor. In de jurisprudentie is namelijk gezegd 

dat de rechter daarbij alle relevante aspecten mee moet wegen, 

zoals de ingewikkeldheid van de regeling, de beroepservaring 

en bijvoorbeeld de tijd gedurende welke de autoriteiten zich zijn 

blijven vergissen. Naar mijn mening wreekt zich daarbij altijd 

dat achteraf bezien keuzes, informatie en beoordelingen geheel 

kunnen worden overzien en daarom veel eenvoudiger voorkómen 

als op het moment zelf. In de praktijk wordt er natuurlijk heel veel 

en snel vertrouwd op beoordelingen door de douane, maar het feit 

dat douaneagenten ook geacht worden zeer deskundig te zijn, 

maakt het in de praktijk vaak lastig om een succesvol beroep op 

artikel 220(2) te doen. 

4.2 Informatieverstrekking 
Een andere belangrijke grens aan het gewettigd vertrouwen is 

dat de importeur juiste en volledige informatie moet hebben 

verstrekt, en dat betekent voor de praktijk vooral dat de 

goederenomschrijving juist en volledig moet zijn geweest. 

Een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad op dat punt van 

12 augustus 2016 (14/03191) gaat over een geval waarbij als 

handelsbenaming alleen maar de bewoordingen van de tariefpost 

werd vernoemd. In de praktijk komt dat heel veel voor. Het 

gerechtshof had geoordeeld dat de postomschrijving niet kon 

worden aangemerkt als een gebruikelijke handelsbenaming aan 

de hand waarvan de goederen kunnen worden geïdentificeerd 

en onmiddellijk en met zekerheid kunnen worden ingedeeld, 

en zodoende dat niet aan de voorwaarden van artikel 220(2)

b was voldaan. De Hoge Raad echter stelde dat een aangever 

in het algemeen niet kan worden tegengeworpen dat hij bij de 

omschrijving van de goederen in vak 31 van een invoeraangifte 

heeft gekozen voor de bewoordingen van een door hem 

voorgestane tariefpost(onderverdeling). Volgens de Hoge Raad 

moet de omschrijving in de aangifte dus per geval worden 

getoetst, maar ik raad aan om altijd de handelsbenaming te 

kiezen om discussies hieromtrent te voorkomen. Overigens heeft 

de douane recentelijk alle aangevers schriftelijk aangespoord om 
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de goederen zorgvuldig(er) te omschrijven in de aangiften ten 

invoer. 

5.  Wanneer eindigt de bescherming op grond van 
gewettigd vertrouwen

Als de douane eenmaal een standpunt heeft ingenomen en 

daarmee een gewettigd vertrouwen heeft gewekt, dan blijft 

de douane natuurlijk niet voor altijd gebonden aan die eerdere 

(naderhand bezien) onjuiste beoordeling. Immers, iedereen kan 

zich bedenken of van mening veranderen, en dat geldt ook voor 

een bestuursorgaan. Dat recht op bescherming van het gewettigd 

vertrouwen eindigt daarom op het moment dat dat de douane een 

ander standpunt inneemt. Alleen bij een Bindende Tarief Inlichting 

(BTI) kan in sommige gevallen nog 6 maanden gebruik worden 

gemaakt van de “oude” beoordeling, maar in alle andere gevallen 

eindigt het gewettigd vertrouwen direct. 

6. Onder het dwu
Medio vorig jaar is het CDW vervangen door het Douanewetboek 

van de Unie (DWU) en één van de wijzigingen betreft het 

vervallen van de bepaling dat navordering achterwege blijft 

wanneer sprake is van een gewettigd vertrouwen. In het DWU 

is slechts bepaald dat invoerrechten op verzoek zullen worden 

teruggegeven als rechten door een vergissing van de douane niet 

zijn geheven, en belanghebbende niet had kunnen ontdekken dat 

de douane zich vergiste en overigens te goeder trouw handelde. 

Dat is verwoord in het nieuwe artikel 119 DWU. Wat direct opvalt 

is dat het DWU niet meer als aparte voorwaarde eist dat aan 

alle douanevoorschriften moet zijn voldaan (overigens met 

uitzondering van de gevallen waarin aanspraak wordt gemaakt 

op een tariefcontingent of een tariefpreferentie). 

Onder het DWU zijn invoerrechten, die met een UTB worden 

nagevorderd, dus wél wettelijk verschuldigd maar kan een 

importeur een verzoek indienen tot kwijtschelding of teruggaaf 

van die nagevorderde bedragen. Zo bezien lijkt het niet meer 

mogelijk om op grond van een vergissing bezwaar te maken 

tegen de UTB, maar zou alleen bezwaar kunnen worden gemaakt 

tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding of 

teruggaaf. Ik weet nog niet hoe de douane hier mee om gaat, 

maar het zal voor de praktijk van belang zijn om goed in de 

gaten te houden tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt. 

Bovendien meen ik dat deze nieuwe systematiek – een 

gewettigd vertrouwen staat niet meer aan navordering in de weg, 

maar geeft alleen recht op kwijtschelding – geen uitputtende 

regeling is, en daarom ook tot gevolg heeft dat onder het 

DWU weer wél plaats is voor toetsing aan het ongeschreven 

vertrouwensbeginsel. Dat zou naar mijn mening een gunstige 

ontwikkeling zijn.
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Douanerecht

Controle Aanpak Belastingdienst maakt 

belastingplichtige tot verantwoordelijke

Douane en Belastingdienst geven meer inzicht in hun handelwijze bij controles door de Controle 

Aanpak Belastingdienst openbaar te maken. Wat moet het belastingplichtige bedrijfsleven 

doen om compliant te zijn. En op welke wijze wordt de belastingplichtige gecontroleerd?

1. Van verticaal naar horizontaal toezicht
De Belastingdienst douane heeft grote stappen gemaakt 

in de manier waarop gecontroleerd wordt op de juistheid 

en volledigheid van douaneaangiftes. Nog maar enkele 

decennia geleden werden administratieve controles door een 

ambtenaar handmatig beëindigd door het plaatsen van een 

natte stempel op een douanedocument. Met de introductie 

van het horizontaal toezicht is een nieuw controlesysteem 

geïntroduceerd dat is gebaseerd op statistische 

kansberekening modellen en op informatie uit eigen controles 

of controles door derden, die te vergelijken zijn met de 

manier waarop een accountant de financiële administratie 

controleert. 

2. Van slagboom…
Dat vroegere proces was uitermate bewerkelijk maar ook 

overzichtelijk. De ambtenaar keek wie er aan het douaneloket 

stond en vroeg aan je of alles klopte. Hij/zij keek je nog een 

keer indringend aan bij een bevestigend antwoord, waarna 

vervolgens steekproefsgewijs documenten met elkaar werden 

vergeleken en soms werden nagerekend. Als men dan een 

rekenfoutje constateerde werd het document niet gestempeld 

en kon je onverrichter zake terug naar kantoor om een nieuw 

document te maken. Dit alles met het schaamrood op de 

kaken. Want de rij wachtenden aan het loket was destijds 

in spitsuren te vergelijken met de huidige wachtrijen bij 

de Efteling. Echter, meestal werd het setje documenten 

teruggeven aan de expediteur en wenste men elkaar een 

prettige avond of klonk er een ‘tot straks!’ voor de volgende 

lading setjes documenten om in te dienen. Vergelijkbare 

wachtrijen als aan het loket vormden zich ook aan de fysieke 

landgrens, met niet te overziene vertragingen tot gevolg. Een 

onhoudbaar systeem van controle in een alsmaar groeiende 

wereldhandel derhalve.

3. …naar accountant 
Eerder berichtten wij via dit medium al over de 

automatiserings slag die de Douane heeft gemaakt de 

afgelopen decennia met het artikel: “De digitale aangifte-

praktijk, een digitale papierwinkel?”1. Met het elektronisch 

insturen van de aangiftes in de systemen Sagitta en NCTS 

werd naast de aangiften zelf ook de individuele controle 

geautomatiseerd; niet gezuiverde documenten werden uit de 

geautomatiseerde systemen gefilterd en de Uitnodigingen 

tot Betaling (UTB’s) elektronisch verstuurd. Tegelijkertijd 

werden er steeds meer aanvullende aangiftes, zoals de GPA, 

geautomatiseerd ingediend, wat de mogelijkheid bood om de 

aangeleverde gegevens met elkaar te vergelijken en daarmee 

een trend te ontdekken, in plaats van de controle te richten op 

individuele goederentransacties. De automatisering van ERP

systemen maakt deze controles mede mogelijk.

Sinds de introductie van de Authorised Economic Operator 

is het uitgangspunt dat een goed evenwicht moet worden 

gevonden tussen controle en handelsfacilitatie. Niet langer 

de controle op individuele goederentransacties, maar de 

evaluatie van de waarborgen en veiligheidsprocedures in 

algemene zin dus. 

Met de komst van horizontaal toezicht heeft de 

Belastingdienst in de controle een norm vastgesteld, die 

inzicht moet geven in de wijze waarop deze dienst de controle 

van een aangifte of een set van aangiften uitvoert. Met de 

publicatie van die norm in de vorm van een model geeft de 

Douane bedrijven de mogelijkheid een kijkje in de keuken te 

nemen. Het model gaat uit van vertrouwen op de kwaliteit van 

de interne beheersing, eventueel versterkt door extra controle 

in de vorm van externe deskundigen, met daaraan verbonden 

de voorwaarde dat deze controles door derden toereikend 

zijn uitgevoerd. Hierbij is mijns inziens onvoldoende rekening 

gehouden met de noodzaak van fysieke controles, die altijd 

nodig blijven om de stopfunctie die de douane heeft op niet

fiscaal gebied, te waarborgen.

In het Handhavingsplan van de douane wordt verwezen naar 

het “eindbeeld horizontaal toezicht” zoals dit is opgesteld in 

het Samenwerkingsverband Douane Bedrijfsleven:

“Overheidscontroles door Douane en andere overheden in 

het grensoverschrijdend goederenverkeer zijn gebaseerd 

op bedrijfseigen controlemechanismen, certificeringen, 

1 Weg en Wagen nr.77, november 2015

Jan Willem van Gijzen

Adviseur douane en 

internationale handel

Trade Facilitation B.V.
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kwaliteits en veiligheidssystemen binnen bedrijven, groepen van 

bedrijven, branches en ketens, waardoor goederen van veilige en 

integere bedrijven de grens ongehinderd kunnen passeren.” 

4. CAB
De Belastingdienst en Douane hebben een protocol ontwikkeld. 

Het protocol geeft aan, op welke wijze deze diensten 

administratieve controles zullen uitvoeren. De Controle Aanpak 

Belastingdienst (CAB) ziet op zowel verticale als op horizontale 

controles voor alle belastingplichtigen, dus niet alleen voor die 

van Douane. De Belastingdienst hecht daarbij waarde aan het feit 

dat kennis van de CAB voor externe betrokkenen bij het fiscale 

toezicht van belang is.

Bij controles in het kader van horizontaal toezicht gaat het om 

doelmatigheid en doeltreffendheid in het toezicht, met een 

aanvaardbare aangifte als resultaat. Met andere woorden: 

toezicht op maat, ondersteund door de CAB. Daarbij worden er 

twee uitgangspunten gehanteerd, namelijk dat:

• de te controleren informatie, die toereikend moet zijn, is 

vast te stellen door middel van een ‘risicoanalysemodel’, 

welke wordt toegepast door systeem of organisatie gerichte 

controles op de AO/IB2 en 

• deze informatie kan door derden verzameld zijn. Dit tweede 

uitgangspunt wordt in een ‘schillenmodel’ geduid.

Maar hoe zorg je er nou voor dat de informatie die wordt 

gecontroleerd kwantitatief toereikend is en dat de informatie door 

derden aangeleverd kwalitatief toereikend is? 

De risicoanalyse zorgt voor een juiste balans in de noodzakelijke 

informatie en de controles op basis van steekproeven; Het 

schillenmodel reduceert vervolgens het aantal controles, 

waarbij eigen oordeel gewenst blijft; Het transactiemodel toetst 

de feitelijk bestaande situatie aan die van de norm, ofwel de 

gewenste situatie en tenslotte is Good Corporate Governance een 

vereiste, waarbij een bedrijf goed, efficiënt en verantwoord geleid 

wordt geacht.

4.1 Risicoanalysemodel als waarborg
De controles gebaseerd op het risicoanalysemodel gaan uit 

van steekproeven. Dat kan alleen als vastgesteld is dat een 

gegevensgerichte controle überhaupt mogelijk is. Om dit na te 

gaan moet worden geconstateerd dat er voldoende gegevens 

zijn vastgelegd, deze bewaard en beschikbaar zijn en de AO/

IB voldoende op orde is. Een steekproef maakt controles 

transparant. Het zorgt voor een evenredige toezichtlast en 

een doelmatige en treffende controle, zodat precies genoeg 

gecontroleerd wordt om een verantwoorde conclusie te 

rechtvaardigen. 

4.2 Schillenmodel 
Het risicoanalysemodel wordt gebruikt om het aantal 

controlewerkzaamheden te reduceren. Bijvoorbeeld dat er 

geen controle hoeft te worden verricht als die al door derden is 

uitgevoerd. Het inventariseren hoe deze informatie te gebruiken 

gebeurt binnen de CAB door middel van een schillenmodel. 

Schematisch ziet dat model er zo uit:

Met het primaire proces wordt de Administratieve Organisatie 

(AO) van het bedrijf bedoeld. De schil daaromheen is die van 

de Interne Controle, zijnde de Beheersmaatregelen (IB). De 

Standaard Fiscale Controle is de reguliere boekencontrole die 

wordt uitgevoerd door de verschillende Belastingdiensten en de 

externe controle wordt uitgevoerd door derde partijen. De Fiscale 

HTcontrole is de controle in het kader van Horizontaal Toezicht, 

welke dus ziet op controle dwars door de lagen van de schillen. 

Het uitgangspunt daarbij is dat de gecontroleerde(ondernemer/

bedrijf) AO/IB maatregelen heeft genomen om de kwaliteit 

van de informatie te waarborgen. Dit is de interne controle 

schil. De externe controle kan zekerheid over de kwaliteit van 

de informatie toevoegen. Wel is het zo dat de controlerend 

ambtenaar zich altijd zelfstandig een oordeel zal vormen over 

deze kwaliteit.

2 AO/IB Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen: Een AO-beschrijving beschrijft de registratie en verwerking van administratieve gegevens en geeft overzicht en 
inzicht omtrent de bedrijfsprocessen en benodigde middelen. De IB bestaat uit: 
• het interne beheersingssysteem zelf: welke maatregelen zijn getroffen om de organisatie als geheel aan te sturen? 
• de inhoud van het beheersingssysteem: de kwaliteit van de diverse beheersmaatregelen die zeker moeten stellen dat doelen en normen worden gerealiseerd.
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4.2.1 Externe controles
De vraag is natuurlijk waar de verantwoordelijkheid van de 

externen ophoudt en het vertrouwen van de Belastingdienst 

begint. Kan men blind vertrouwen op de Interne Controle en de 

werkzaamheden van de externe audit, terwijl daar geen norm 

voor gehanteerd wordt? Het schillenmodel veronderstelt dat de 

organisatie zelf middels Interne Controle en de externen middels 

audits, werk verrichten om te borgen dat een aanvaardbare 

aangifte en tijdige betaling plaatsvinden, maar is die 

veronderstelling gerechtvaardigd?

4.3 Transactiemodel
De registratie van transacties is noodzakelijk om controle 

mogelijk te maken. Het transactiemodel maakt de relatie tussen 

de transacties en de cijfers in de fiscale aangifte inzichtelijk en is 

in twee richtingen te lezen: van boven naar beneden, volgens een 

AO/IB, en van beneden naar boven, volgens een externe controle. 

De Interne Controles van de Administratieve Organisatie 

moeten ervoor zorgen dat de informatie betrouwbaar is, zodat 

externe controle ook mogelijk is. Die externe controle ziet op 

volledigheid van de vastlegging van de transacties en de soorten 

gegevens(controlespoor) en de juistheid van de vastgelegde 

gegevens over de transacties. Het laatste doel van de externe 

controle is toetsing aan de relevante wet en regelgeving 

(compliance). Het uitgangspunt hierbij is toetsing van de feitelijk 

bestaande situatie, ook wel ‘Ist’ genoemd, aan die van de norm, 

ofwel de gewenste situatie, ook wel ‘Soll’ genoemd.

4.4 Good Corporate Governance
Good Corporate Governance, ofwel behoorlijk ondernemings

bestuur waarbij een bedrijf goed, efficiënt en verantwoord 

geleid moet worden en verantwoording over het gevoerde beleid 

richting belanghebbenden moet worden afgelegd, vereist meer 

dan interne beheersmaatregelen op alleen financieel gebied. Ook 

maatregelen op gebied van veiligheid en goederen afhandeling 

zijn noodzakelijk binnen het kader van Corporate Governance, 

hetgeen betekent dat het hebben van een AO/IB alleen niet meer 

afdoende is om dat te bewerkstelligen.

Het raamwerk van een AO/IB, ook wel een Business Control 

Framework genoemd, vormt samen met beheersmaatregelen 

op gebied van fiscaliteit, zijnde het Tax Control Framework en die 

op gebied van douane, zijnde het Customs Control Framework, 

de basis voor afgifte van een vergunning Authorised Economic 

Operator. Deze AEOvergunning wordt steeds belangrijker in het 

internationale handelsverkeer en is feitelijk een keurmerk voor 

erkende marktdeelnemers. Maar AEO ziet ook op Veiligheid en 

daar wringt nu juist de schoen met administratieve controles 

achteraf. 

5. Onbezoldigd ambtenaar
Er is overigens wel enige sprake van een spanningsveld 

tussen bedrijfsleven en overheid als het gaat om uit te voeren 

controlewerkzaamheden. De overheid trekt zich terug omdat 

ze vindt dat binnen het horizontaal en verticaal toezicht kan 

worden gebruikgemaakt van door de belastingplichtige en 

derden zelf aangeleverde controlegegevens, ‘met het oog 

op werklast en kostenreductie’. Maar dat betekent wel een 

inspanningsverplichting aan de kant van de belastingplichtige en 

dat zien we rechtstreeks terug in de CAB. Integere partners in de 

keten zullen immers compliant willen zijn en dat in veel gevallen 

ook grotendeels al zijn, maar om die zekerheid achteraf te 

kunnen laten toetsen zal dus extra geïnvesteerd moeten worden 

in de eigen administratieve organisatie.

De ‘handhavingsregie’, waarbij de beperkt beschikbare 

capaciteiten en competenties zo efficiënt en effectief mogelijk 

worden ingezet door te vertrouwen op externe accountants

controles en het uitvoeren van steekproevenbinnen

steekproeven, betekent voor de overheid in elk geval dat 

aanzienlijke kosten worden bespaard. Voor het bedrijfsleven 

betekent het echter een lastenverzwaring. Niet alleen zullen de 

bedrijven de Interne Controle beter op orde moeten krijgen om 

deze methode van controle mogelijk te maken, maar bovenal 

zal het inhuren van externe auditors zwaar wegen op de post 

‘onbezoldigd ambtenaar’. 

6. Douane praktijk: AGS4 
Zoals bekend heeft de douane gefaseerd een nieuw 

aangiftesysteem in gebruik genomen, gebaseerd op het Wereld 

Douane Organisatie (WDO) Data Model versie 3. Dit systeem 

heet AGS en het vervangt het oude Sagitta. De implementatie 

van AGS3 Uitvoer is feitelijk net afgerond. Over de invulling 

en invoering van AGS4 is nog weinig bekend. Wat wel bekend 

is, is dat AGS4 gaat over het elektronisch(digitaal) melden en 

aangiften doen voor overige zaken, zoals kennisgeving/melding 
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en GPA (Geautomatiseerde Periodieke Aangifte) voor het deel 

’aanvullende aangifte’. 

Wat daarbij wezenlijk anders gaat worden zijn de rapportages 

over voorgenomen financiële transacties. Dat maakt dat er 

een spagaat ontstaat tussen de beoogde AEO Veiligheid op de 

goederenbeweging en de controle achteraf op de administratie 

van de transactie door accountants. Een spagaat tussen de 

benodigde actieve houding van de Belastingdienst met haar 

minimale bezetting in afwachting van of een bedrijf een 

omissie gaat melden, al dan niet via haar accountant. Ook de 

betrouwbaarheid van de accountant wordt daarbij op de proef 

gesteld.

De CAB wordt al een tijdje gebruikt en het vangnet van AGS4 

komt eraan en daar lijkt geen ontsnappen aan. Controles vooraf, 

dus voorgenomen transacties zullen worden gecontroleerd, 

waardoor in wezen weer ingegrepen wordt in het logistieke 

proces, maar de slagboom met die natte stempel is nu verworden 

tot een traceerbaar record. Het beleid van het eerder aangehaalde 

“eindbeeld horizontaal toezicht” lijkt hiermee ook aangetast, zelfs 

voor veilige en integere bedrijven. Immers compliance begeeft 

zich in het veld van bedrijfsactiviteiten die wel beschreven 

zijn, maar de dynamiek van het bedrijfsleven is zodanig, dat 

er altijd een gedeelte onbeschreven of nog niet 100% onder 

controle is en de vraag is hoe de CAB daarmee kan omgaan? Een 

goede tussentijdse scan levert altijd nog meer op dan een audit 

achteraf. Eigen interpretatie en kennis maken de kwaliteit en 

daarop kan effectief gecontroleerd worden. 

7. Biedt de CAB voldoende waarborg? 
Je kunt je dus afvragen of er door de invoering van horizontaal 

toezicht eigenlijk geen sprake is van schijnefficiency en 

lastenverschuiving binnen de keten, los van de gekozen 

methodiek. Het gebruik van de CAB zou deze vorm van toezicht 

weliswaar moeten faciliteren en daarmee de controlelasten 

verlichten, maar de vraag is of dat ook werkelijk zo is en voor 

wie dat dan geldt. Daarnaast kun je je afvragen of de kwaliteit 

van informatie en door derden uitgevoerde controles daarop 

betrouwbaar genoeg zijn en of de Belastingdienst dit mag 

veronderstellen of zelf feitelijk moet vaststellen, want dat zijn 

twee verschillende dingen. Het verticale toezicht mag dan minder 

werkdruk en kostenefficiënt zijn voor Belastingdienst en Douane, 

de kans op frauduleuze handelingen lijkt door horizontaal 

toezicht in de hand te worden gewerkt en het is maar de vraag of 

de samenleving daar beter van wordt. Daar waar de loketbeambte 

voorheen afging op zijn ‘gevoel’ en vertrouwen op het fysieke 

proces, zal steeds meer worden geleund op het primaire 

administratieve proces van organisaties en controleinformatie 

daarover aangeleverd door derden. Kortom, van slagboom naar 

accountant...

http://www.sva.nl/wegenwagen


39

Weg en Wagen is het gratis e-magazine van de Stichting Vervoeradres. Actuele, juridische informatie met betrekking tot de logistiek.  
Abonneren: www.sva.nl/wegenwagen 

WEG EN WAGEN | Maart 2017 | Jaargang 31 | Nummer 81

Bestel nu een van onze handige brochures!

Transport onder schorsing van accijns
In deze brochure zetten wij voor u deze en vele andere zaken rondom EMCS op een rij. De brochure start 
met een uitleg over de oorsprong van accijns en de achtergrond van de vernieuwde accijnswetgeving. 
Vervolgens leert u een aantal belangrijke begrippen en staan we stil bij de werking van het EMCS en de  
veranderingen die het gevolg zijn van EMCS. Achterin de brochure vindt u een handige checklist, evenals 
een overzicht van brancheorganisaties op het gebied van o.a. productie en handel van accijnsgoederen.
 
Uitvoer van goederen buiten de Europese Unie
Met het uitvoeren van goederen vanuit Nederland naar landen buiten de Europese Unie, dient u als  
exporteur aan een aantal verplichtingen te voldoen. Zo moeten de uitgaande goederen elektronisch  
worden aangegeven bij de Nederlandse douane. In deze brochure zetten wij voor u allerlei zaken rondom  
de douaneregeling ‘uitvoer’ op een rij. De brochure start met een uitleg over de oorsprong van de douane 
en gaat vervolgens in op het uitvoeren en de achtergrond van de vernieuwde wet geving. Ook leert u een 
aantal belangrijke begrippen en staan we stil bij de werking van het aangifteproces van uitvoer en het 
Export Control System.

Bestel nu een van onze handige brochures!
Transport onder schorsing van accijns en Uitvoer van goederen buiten de Europese Unie

Transport onder schorsing 
van accijns
Wat betekent de invoering van het EMCS voor u?

Uitvoer van goederen 
buiten de Europese Unie
Werking van het aangifteproces 
Uitvoer en het Export Control System

Postbus 24023, 2490 AA  Den Haag  E info@beurtvaartadres.nl  I www.beurtvaartadres.nl   T 088 55 22 100   F 088 55 22 103
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De Stichting vervoeradres faciliteert de logistieke keten met tweezijdige, breed geaccepteerde  

algemene voorwaarden (zoals de AVC). Centraal hierbij staan evenwichtige risicoverdeling, 

brancheacceptatie en duidelijkheid over de rechtspositie van zowel afzender (verlader),  

logistieke dienstverlener als geadresseerde. De Stichting onderhoudt internationale  

contacten, gericht op het verbeteren van de rechtspositie van de partijen in de logistieke 

keten (zoals geformuleerd in het CMR-verdrag).

Informatie of advies?

• Wij beantwoorden uw vragen over het gebruik van de 

logistieke algemene voorwaarden;

• U kunt zich ook laten adviseren door de ondernemers

organisatie EVO of Transport en Logistiek Nederland

In samenwerking met Beurtvaartadres

De mission statement van de Stichting vervoeradres sluit 

aan bij die van de onderneming Beurtvaartadres.

Beurtvaartadres faciliteert de logistieke keten bij het 

onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over 

logistieke transacties, om de totale transactiekosten te 

verlagen. Hiertoe stelt zij kennis, oplossingen en producten 

beschikbaar. Beurtvaartadres streeft nadrukkelijk naar 

duurzame en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening 

en wil het bewustzijn met haar MVObeleid overbrengen aan 

medewerkers, afnemers en leveranciers.

Beurtvaartadres is onafhankelijk en handelt namens de 

ondernemersorganisaties EVO, Goederenvervoer Nederland, 

Nederlandsch Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek 

Nederland.

ISSN-nummer: 0920-6191

www.evo.nl www.tln.nl

http://www.tln.nl
http://www.evo.nl
http://www.binnenvaart.nl
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