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Abstract

In deze bijdrage zal door meester Rik van Waasbergen en Meester Sander Metzelaar 

aan de hand van het arrest van 15 juni 2021 van het gerechtshof Den Haag worden 

ingegaan op het onderscheid tussen de rechtspositie van de vervoerder en die van de 

expediteur. Hierbij staat centraal welke gezichtspunten de Nederlandse rechtspraak 

hanteert om te beslissen of er sprake is van een vervoerovereenkomst dan wel van een 

expeditieovereenkomst. In het tweede deel van deze bijdrage zal door meester Dirk 

Noels worden stilgestaan bij het vergelijkbare vraagstuk naar Belgisch recht.

Deel 1: Nederlands recht

1 Inleiding

1.1 De activiteiten van een (papieren) vervoerder en die van een expediteur in de uitvoering 

van de door hen aangegane overeenkomsten kunnen in de praktijk nagenoeg hetzelfde zijn� 

Toch hebben de expediteur en de vervoerder zeer verschillende juridische posities� Doordat 

er juridisch een wereld van verschil bestaat en de juridische gevolgen van de hoedanigheid 

van vervoerder dan wel van expediteur voor de betrokkenen groot kunnen zijn, wordt er in 

Nederland vaak over de vraag geprocedeerd of een partij is opgetreden als expediteur dan wel 

als vervoerder�
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1.2 Ook in een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 15 juni 20211 stond deze 

vraag centraal� Omdat het gerechtshof Den Haag in dit arrest een minicollege geeft over de 

vraag “expeditie of vervoer”, is dit een mooie aanleiding om in dit artikel te beschrijven hoe de 

Nederlandse rechtspraak met dit vraagstuk omgaat�

1.3 Door het grensoverschrijdende karakter van het vervoerrecht kunnen bedrijven 

mogelijk zowel naar Nederlands recht als naar Belgisch recht met dit vraagstuk te maken 

krijgen� Bijvoorbeeld omdat zij zowel een vestiging in Rotterdam als in Antwerpen hebben� 

Meester Dirk Noels zal daarom hetzelfde vraagstuk vanuit Belgisch juridisch perspectief 

bezien�

2 De vervoerder en de expediteur in boek 8 BW

2.1 Zoals de naam al aangeeft: de vervoerder “vervoert”� Krachtens artikel 8:20 van het (Ne-

derlands) Burgerlijk Wetboek (“BW”) is een vervoerovereenkomst, ongeacht de vervoersmo-

daliteit, een overeenkomst waarbij een vervoerder zich ten opzichte van zijn opdrachtgever 

verplicht om goederen van A naar B te vervoeren�

2.2 Een expediteur “doet vervoeren”� Krachtens artikel 8:60 BW is het “doen vervoeren van 

goederen”: “de overeenkomst, waarbij de ene partij (de expediteur) zich jegens haar wederpartij 

(de opdrachtgever) verbindt tot het te haren behoeve met een vervoerder sluiten van een of meer 

overeenkomsten van vervoer van door deze wederpartij ter beschikking te stellen zaken, dan 

wel tot het te haren behoeve maken van een beding in een of meer zodanige vervoerovereen-

komsten”�

2.3 Een expediteur kan de overeenkomst met de vervoerder aangaan zowel in eigen naam als 

uit naam van zijn opdrachtgever�2 De expediteur vervoert dus niet zelf en is niet als uitvoerende 

betrokken bij het vervoer� Artikel 8:61 BW bepaalt daarom dat als een expediteur, althans een 

partij die met zijn opdrachtgever een expeditieovereenkomst heeft gesloten, zelf het vervoer 

uitvoert, deze pseudo-expediteur ook zelf zal worden aangemerkt als vervoerder�

2.4 Wanneer een logistiek dienstverlener met zijn opdrachtgever een vervoerovereenkomst 

heeft gesloten en deze uitbesteedt aan een derde, dan is hij een “papieren”- of hoofdvervoerder 

en de tweede vervoerder de “feitelijke” vervoerder of ondervervoerder� Het is in de logistieke 

praktijk bepaald niet ongebruikelijk dat er ketens van vervoerders ontstaan, die ieder op hun 

beurt het feitelijk vervoer uitbesteden aan een ondervervoerder� Het komt ook voor dat expedi-

teurs onderdeel van zo’n keten uitmaken�

1 Hof Den Haag 15 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1422�
2 Tekst & Commentaar (“T&C”) BW, commentaar op artikel 8:60 BW�
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2.5 Een “papieren” vervoerder en een expediteur hebben dus met elkaar gemeen dat zij bei-

den zelf niet feitelijk vervoeren, maar een opdracht tot vervoer geven aan een feitelijk vervoer-

der� Hoewel er dus in de feitelijke uitvoering van de (contractuele) verplichting geen verschil 

zit, is de juridische positie van de expediteur en die van de papieren vervoerder zeer verschil-

lend, omdat zij een ander soort overeenkomst met hun opdrachtgever hebben gesloten�

3	 De	aansprakelijkheidspositie	van	de	vervoerder

3.1 Het relevante verschil tussen de hoedanigheid van expediteur dan wel die van “papieren” 

vervoerder betreft met name de verschillende voor hen geldende aansprakelijkheidsregimes 

voor tijdens het vervoer ontstane schade aan of verlies van de vervoerde goederen� De vervoer-

der heeft als hoofdverplichting om de goederen in dezelfde staat af te leveren als waarin hij deze 

voor het vervoer heeft ontvangen� Een vervoerder is daarmee in principe aansprakelijk voor 

tijdens het vervoer ontstane schade aan of verlies van de goederen� Deze aansprakelijkheid 

geldt ook voor de “papieren” vervoerder, niettegenstaande dat hij feitelijk niet zelf vervoert�

3.2 Bij binnenlands vervoer geldt deze aansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet� 

Algemeen geldt deze aansprakelijkheid op grond van de “vangnetbepaling” van artikel 8:21 

BW� In boek 8 BW zijn per vervoermodaliteit op dat principe gebaseerde, specifieke bepalingen 

opgenomen� Bij internationaal vervoer geldt deze aansprakelijkheid op grond van de verdragen 

die van toepassing zijn op de verschillende vervoersmodaliteiten� Bijvoorbeeld de artikelen 3 en 

4 Hague-Visby Rules bij internationaal zeevervoer onder cognossement of artikel 17 CMR bij 

internationaal goederenvervoer over de weg� Deze dwingendrechtelijke vervoerdersaanspra-

kelijkheid kan de vervoerder niet uitsluiten of verder beperken dan volgens de Nederlandse 

wet of de van toepassing zijnde verdragen� Afgezien van de mogelijkheden die de voornoemde 

dwingendrechtelijke aansprakelijkheidsregimes bieden om vervoerdersaansprakelijkheid uit 

te sluiten of te beperken, is de (papieren) vervoerder risico-aansprakelijk voor schade aan of 

verlies van de vervoerde goederen ontstaan tijden het transport� Een vervoerder is daarom 

aangewezen op de verweren die het dwingendrechtelijke vervoerrecht hem biedt�

3.3 Een voorbeeld van een dergelijk verweer in het geval van internationaal goederenvervoer 

over de weg is een beroep op overmacht op grond van artikel 17, lid 2 CMR� Een vergelijkbaar 

verweer staat de vervoerder ter beschikking bij goederenvervoer over de weg binnen Nederland 

via een beroep op artikel 8:1098, lid 1 BW of artikel 10, lid 1 van de veel gehanteerde Algemene 

Vervoerscondities 2002 (“AVC”)�

3.4 Echter, de Nederlandse rechtspraak stelt zeer hoge eisen aan een dergelijk beroep op over-

macht� Een beroep van de vervoerder op overmacht kan slechts slagen wanneer een vervoerder 

aantoont dat hij alle in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van een zorgvuldig vervoer-

der — daaronder begrepen de personen van wier hulp hij bij de uitvoering van de overeen-

komst gebruikmaakt — te vergen maatregelen heeft genomen om het verlies of de schade te 
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voorkomen�3 Dit criterium levert voor een vervoerder een zeer hoge drempel op om zich op 

overmacht te kunnen beroepen� Een dergelijk beroep wordt dan ook zelden aangenomen� Ove-

rigens, als vervoerdersovermacht niet wordt aangenomen, kan de vervoerder zich in principe 

natuurlijk nog wel beroepen op de aansprakelijkheidslimieten die veelvuldig in het vervoer-

recht voorkomen� Bijvoorbeeld de limiet van 8,33 SDR per kilo van artikel 23, lid 3 CMR�

4	 De	aansprakelijkheidspositie	van	de	expediteur

4.1 Een belangrijk verschil van het wettelijk aansprakelijkheidsregime van een expediteur 

zoals uiteengezet in titel 2, afdeling 3, boek 8 BW met dat van een vervoerder is dat het van 

regelend recht is� De expediteur is, in tegenstelling tot de vervoerder, niet dwingendrechtelijk 

gebonden aan een aansprakelijkheidsregime en kan zijn aansprakelijkheid contractueel be-

perken�

4.2 Een expediteur doet dit bijvoorbeeld door het van toepassing verklaren van de Neder-

landse Expeditievoorwaarden (Fenex)�4 Ingevolge artikel 11, lid 2 van de Nederlandse Expedi-

tievoorwaarden is de expediteur niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever 

bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van de expediteur of diens onder-

geschikten� Voorts is de aansprakelijkheid van de expediteur op grond van artikel 11, lid 3 van 

de Nederlandse Expeditievoorwaarden in alle gevallen beperkt tot 10�000 SDR per gebeurte-

nis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak� Met inachtneming van 

voornoemde limiet zal in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in 

de overeenkomst begrepen zaken de aansprakelijkheid verder zijn beperkt tot 4 SDR per kg 

beschadigd, in waarde verminderd of verloren gegaan brutogewicht�

4.3 Hoewel het vaste jurisprudentie5 is dat ook een vervoerder de Nederlandse Expeditie-

voorwaarden op zijn werkzaamheden van toepassing kan verklaren, kan een vervoerder zich 

niet op de voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen beroepen, omdat deze in strijd zijn met 

dwingend vervoerrecht� Een dergelijk aansprakelijkheidbeperkend beding in een vervoerover-

eenkomst zou daarom nietig zijn�

4.4 Daarnaast is een belangrijk verschil tussen de expediteur en de vervoerder dat de expedi-

teur slechts verantwoordelijk is voor het doen vervoeren (het “regelen” van het vervoer) en niet 

voor de uitvoering van het vervoer zelf� De aard van de expeditieovereenkomst brengt met zich 

3 HR 17 april 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2632, S&S 1998, 75 (Oegema/Amev) en recenter herhaald in: HR 
10 augustus 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW6747, S&S 2012, 120 (Maat/Traxys c�s�)�

4 Te vinden op: www�fenex�nl/voorwaarden�
5 Rechtbank Rotterdam 11 juni 2003, ECLI:NL:RBROT:2003:AR7141, S&S 2004, 114 (VAT/Van Uden);
 Rechtbank Rotterdam 14 januari 2004, ECLI:NL:RBROT:2004:AR7135, S&S 2004, 115 (GMS/Peterson);
 Hof ’s-Hertogenbosch 8 juni 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AQ5639, S&S 2005, 23 (Bremtex/Ritra Cargo 

Holland);
 Rechtbank Haarlem 19 maart 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD2992, S&S 2010, 17 (Datema/Northcom)�
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mee dat de expediteur niet instaat voor de juiste uitvoering van het transport�6 De expediteur 

is daarom in principe niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van lading tijdens het ver-

voer als gevolg van fouten of pech van de door hem ingeschakelde vervoerder� De expediteur 

is slechts aansprakelijk voor tijdens de vervoerperiode ontstane schade aan of verlies van de 

goederen wanneer die schade of dat verlies aan hem kan worden verweten� Een dergelijk verwijt 

zou kunnen worden gemaakt als de expediteur fouten maakt in het geven van de opdracht aan 

de vervoerder, of fouten maakt in douanehandelingen welke als onderdeel van het doen vervoe-

ren tot het takenpakket van de expediteur behoren�

4.5 Illustratief voor de bovenstaande aansprakelijkheidspositie van de expediteur zijn de 

arresten van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 30 juli 2013 (Transport Partners/Felsbourg 

en van ‘t Hof)7 en 15 april 2014 (Pernod Ricard)�8 De casus van het eerste arrest kort samen-

gevat: de Nederlandse autoliefhebber Felsbourg & Van ‘t Hoff had in California een Porsche 

Speedster uit 1953 gekocht� Voor het vervoer van de old timer naar Steenbergen, Nederland 

schakelden zij Transport Partners BV (“TP BV”) in� TP BV trad daarbij op als expediteur en gaf 

op haar beurt een opdracht tot vervoer van de Porsche aan haar Amerikaanse zustervennoot-

schap Transport Partners Inc (“TP Inc”)� TP Inc� schakelde voor het Amerikaanse wegvervoer 

gedeelte van de Porsche EZ Hauling Autotransport (“EZ Hauling”) in� EZ Hauling schakelde 

op haar beurt Auto Carolina Transport Inc� in via het onlinevrachtuitwisselingsplatform Cen-

tral Dispatch� Namens deze via Central Dispatch ingeschakelde wegvervoerder meldde zich 

ene “Marco” om de Porsche te vervoeren� “Marco” bleek helaas een oplichter te zijn die er met 

de Porsche vandoor is gegaan�

4.6 Er was hier sprake van het steeds vaker voorkomende probleem van identiteitsfraude� 

Daarbij doet een crimineel zich voor als de feitelijk vervoerder door frauduleus gebruik te 

maken van de gegevens van deze vervoerder� De crimineel neemt onder deze valse identiteit de 

lading in ontvangst en levert deze niet af� Vaak opereren deze criminelen, net als “Marco”, op 

vrachtuitwisselingsplatforms zoals Teleroute, Central Dispatch of Timocom�

4.7 Een expediteur is in beginsel niet aansprakelijk voor schade of verlies tijdens het vervoer, 

tenzij hij niet heeft voldaan aan zijn verbintenis tot het betrachten van redelijke zorg bij het 

doen vervoeren, oftewel het sluiten van een adequate vervoerovereenkomst ten behoeve van 

zijn principaal met een betrouwbare vervoerder� Ook moet er een causaal verband bestaan 

tussen die toerekenbare tekortkoming en de schade� Felsbourg & Van ’t Hoff stelden daarom 

dat TP BV (indirect) een vervoerovereenkomst had gesloten, althans heeft doen sluiten, met 

“Marco”� Aangezien “Marco” evident geen geschikte vervoerder was, zou TP BV daarom tekort 

zijn geschoten bij het betrachten van redelijke zorg bij het “doen vervoeren” van de Porsche�

6 Ter illustratie: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 maart 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:1336 R�O� 4�11�
7 Hof ‘s-Hertogenbosch 30  juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:3411, S&S 2014, 139 (Transport Partners/

Felsbourg en van ‘t Hof)�
8 Hof ‘s-Hertogenbosch 15 april 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1068, S&S 2014, 116 (Pernod Ricard)�
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4.8 Aan de hand van de uitleg van de overeenkomst tussen TP en TP Inc� kwam het 

gerechtshof ’s-Hertogenbosch echter tot het oordeel dat TP BV met haar zusterbedrijf TP 

Inc� geen onderexpeditie maar een vervoerovereenkomst had gesloten� Het gerechtshof oor-

deelde dat een expediteur slechts aansprakelijk is voor het op deugdelijke wijze sluiten van 

een vervoerovereenkomst en dat de expediteur niet hoeft in te staan voor de uitvoering van 

de vervoersverplichtingen� Door het sluiten van de vervoerovereenkomst met TP Inc� heeft 

TP BV dus voldaan aan haar verplichtingen uit de expeditieovereenkomst met Felsbourg & 

Van ‘t Hoff en was zij niet aansprakelijk voor het feit dat het later in de vervoerdersketen fout 

is gegaan�

4.9 In het als tweede genoemde arrest van 15  april 2014 van het gerechtshof ’s-Hertogen-

bosch kwamen de aansprakelijkheidsrisico’s en de risico’s van identiteitsfraude van dergelijke 

vrachtuitwisselingsplatforms zoals Teleroute, Central Dispatch of Timocom, nogmaals aan 

bod� De casus van dit arrest was dat drankproducent Pernod Ricard Verhoeven Expediteurs 

had ingeschakeld om het vervoer van een lading drank van Spanje naar Nederland te regelen� 

Verhoeven schakelde op haar beurt Schavemaker als vervoerder in� Schavemaker schakelde via 

Teleroute Roger Transport als feitelijk vervoerder in� Roger Transport, althans iemand die zich 

met valse papieren voordeed als chauffeur voor Roger Transport, heeft de lading in Spanje wel 

keurig opgehaald, maar is er met de drank vandoor gegaan, in plaats van deze af te leveren op 

het afleveradres�

4.10 Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft hierover geoordeeld: “De risico’s van het gebruik 

van een dergelijk digitaal vrachtuitwisselingssysteem zijn voor rekening van degene die zich daar-

van heeft bediend. Dit geldt temeer nu Schavemaker zonder enige controle op of verificatie van 

de aan haar verstrekte gegevens van degene met wie zij via Teleroute contact kreeg — de daders 

— aan dezen zodanige gegevens heeft verstrekt dat zij hen in de gelegenheid stelde de lading te 

verduisteren. Schavemaker is daarom jegens haar opdrachtgever en de geadresseerde aanspra-

kelijk. Immers uit de feiten blijkt dat Schavemaker Roger Transport niet alleen niet kende, maar 

zelfs geen enkele navraag naar of bij dit bedrijf heeft gedaan, toen met haar telefonisch contact 

was opgenomen door de daders (die zich voordeden als Roger Transport).

Dit klemt temeer nu het contact dat Schavemaker met de daders heeft gehad, bestaat uit 

slechts één telefoontje en één schriftelijk bericht. Schavemaker ontving dit schriftelijke bericht — 

het hof constateert dat in de processtukken zowel over fax als over e-mail wordt gesproken — op 

28 maart 2009 van een haar volkomen onbekende partij. Indien dit inderdaad het stuk is dat 

als prod. 2 cva Pernod Ricard c.s. is overgelegd, dan zouden bij nauwkeurige lezing daarvan 

enige vraagtekens bij Schavemaker hebben moeten rijzen (waarbij het hof onder meer doelt op 

de vreemd aandoende domeinnaam van het vermelde e-mailadres en de door Pernod Ricard c.s. 

genoemde gelijkenis tussen het btw-nummer en het telefoonnummer).”9

9 Hof ‘s-Hertogenbosch 15 april 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1068, S&S 2014, 116 (Pernod Ricard)� r�o� 4�5�2 
en 4�5�3�
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4.11 In dit arrest komt het verschil in aansprakelijkheidsposities van de expediteur en de 

vervoerder duidelijk naar voren, omdat het hof oordeelt dat het bovenstaande “ … betekent dat 

de opzet van de daders op de voet van art. 3 jo art. 29 CMR wordt toegerekend aan Schavemaker 

[lees de vervoerder] als ware het haar eigen opzet. Schavemaker is jegens haar opdrachtgever 

en jegens de geadresseerde onbeperkt aansprakelijk voor de door de handelingen van de daders 

ontstane schade.”

4.12 In zowel het arrest Transport Partners/ Felsbourg & Van ‘t Hoff als in het arrest Pernod 

Ricard wordt duidelijk dat de expediteur een beduidend gunstiger aansprakelijkheidspositie 

heeft dan de vervoerder en dat dit in situaties van identiteitsfraude voor de betreffende logistiek 

dienstverlener qua “exposure” een groot voordeel kan zijn� Immers, zowel Verhoeven Expedi-

teurs als Transport Partners BV ontspringt de dans, omdat zij als expediteur zijn opgetreden 

en in principe deugdelijke vervoerovereenkomsten hebben gesloten� Tegelijkertijd zijn in beide 

zaken de betrokken vervoerders volledig aansprakelijk voor de ontstane schade, doordat de 

opzet van de daders van de verduistering van de ladingen op de grond van artikel 29 jo. arti-

kel 3 CMR volledig aan de contractuele (papieren) vervoerder wordt toegerekend als ware het 

diens eigen opzet� Dit heeft tot gevolg dat de contractuele vervoerders onbeperkt aansprakelijk 

waren en zich niet meer op de aansprakelijkheidslimieten, zoals de limiet van 8,33 SDR per kilo 

van artikel 23, lid 3 CMR, konden beroepen�

4.13 Het bovenstaande neemt overigens niet weg dat het denkbaar is dat ook een expediteur 

aansprakelijk kan zijn als hij via een vrachtuitwisselingsplatform opdracht geeft aan een mala-

fide vervoerder� Immers, wanneer de expediteur dat doet zonder deugdelijk onderzoek naar de 

betrouwbaarheid en de identiteit van de door hem ingeschakelde vervoerder, komt hij tekort 

in het uitvoeren van zijn opdracht om ten behoeve van zijn principaal een deugdelijke vervoer-

overeenkomst met een geschikte vervoerder te sluiten�

5	 Verjaringstermijnen	bij	vervoer	en	bij	expeditie

5.1 Een derde belangrijk verschil tussen expeditie en vervoer is dat vorderingen gegrond 

op een vervoerovereenkomst voor de meeste vervoersmodaliteiten naar Nederlands recht op 

grond van artikel 8:1711 BW na 1 jaar verjaren� Een vergelijkbare korte verjaringstermijn geld 

ook voor internationaal goederenvervoer over de weg op grond van artikel 32, lid 1 CMR�10 

Vorderingen gegrond op een expeditieovereenkomst, van zowel de opdrachtgever als van 

de expediteur, verjaren in principe op grond van artikel 8:1740 BW na negen maanden� De 

achterliggende gedachte is dat de expediteur die te maken krijgt met een vordering van zijn 

10 Uitzondering zijn vorderingen gegrond op een vervoerovereenkomst voor het vervoer van goederen door 
de lucht, welke op grond van artikel  8:185 BW na 2 jaar vervallen en bepaalde specifieke vorderingen 
gegrond op een overeenkomst tot goederenvervoer over spoorwegen welke op grond van artikel 8:1727 na 
2 jaar verjaren�
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opdrachtgever een termijn van ten minste drie maanden heeft om verhaal te nemen op de 

vervoerder die door de expediteur is geïnstrueerd tot het vervoer�

5.2 Kortom, de expediteur heeft in vergelijking met een (papieren) vervoerder bij het tijdens 

het vervoer ontstaan van schade aan of verlies van lading een beduidend betere rechtspositie, 

doordat hij slechts aansprakelijk gehouden kan worden voor schade veroorzaakt door hemzelf 

(of door zijn werknemers of hulppersonen) gemaakte fouten� Daarnaast is de positie van de 

expediteur gunstiger omdat hij de mogelijkheid heeft om zijn aansprakelijkheid contractueel 

te beperken en omdat eventuele vorderingen tegen de expediteur een kortere verjaringstermijn 

kennen�

6 De expediteur “moet zeggen wat hij doet, en moet doen wat hij zegt”

6.1 Zowel een expediteur als een papieren vervoerder gaat met de opdrachtgever de ver-

plichting aan tot het door een ander laten vervoeren van de goederen en voeren dat vervoer 

niet zélf uit� Slechts op basis van de inhoud van de met de opdrachtgever gesloten overeen-

komst en niet op basis van de wijze van uitvoering van de prestatie van die overeenkomst kan 

worden vastgesteld of men van doen heeft met een expeditie- dan wel met een vervoerover-

eenkomst� Om deze reden heeft de Nederlandse wetgever ervoor gekozen geen vaste kaders 

te geven voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van een expeditie- of van een 

vervoerovereenkomst�11

6.2 Omdat het beantwoorden van de vraag of er sprake is van expeditie dan wel vervoer 

afhangt van de uitleg van de inhoud van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, is 

het vaste jurisprudentie dat hiervoor de bij Nederlandse juristen welbekende Haviltex-formule 

wordt gebruikt�12 Die Haviltex-formule luidt als volgt: “De vraag hoe in een schriftelijk contract 

de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aange-

vuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van 

de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de 

zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen 

mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwach-

ten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en 

welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht�”13

11 Kamerstukken II 1981/82, 17 477, nr� 3, p� 6 MvT en Parl. Gesch� BW Boek 8 1992, p� 109-111, MvT 14049�
12 HR 13  maart 1981, NJ 1981/635, ECLI:NL:HR:1981:AG4158 (Haviltex)� Ter illustratie voor expeditie: 

Rb� Rotterdam 10  november 2010; ECLI:NL:RBROT:2010:BO6309 (Basamro-Shipping, NMT Projects 
International), S&S 2011, 55; Hof Amsterdam 6 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2624, S&S 2021, 12; 
en het in dit artikel centraal staande arrest Hof Den Haag 15 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1422, S&S 
2021, 95�

13 HR 13 maart 1981, NJ 1981/635, ECLI:NL:HR:1981:AG4158 (Haviltex) R�O� 2�
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6.3 Gelet op die maatstaf is bij een expeditieovereenkomst de cruciale vraag: had de 

opdrachtgever redelijkerwijs moeten begrijpen dat hij een expeditieovereenkomst in plaats 

van een vervoerovereenkomst met de logistiek dienstverlener sloot? In de relatie tussen 

opdrachtgever en expediteur is het daarom belangrijk dat de expediteur “moet zeggen wat 

hij doet, en moet doen wat hij zegt”�14 Een logistiek dienstverlener kan zich pas op de hoe-

danigheid van expediteur beroepen als hij uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan 

zijn opdrachtgever duidelijk heeft aangegeven als expediteur op te treden�15 Daarnaast moet 

een expediteur ook daadwerkelijk “doen vervoeren”, en niet zelf vervoeren� Hierbij is het 

vaste jurisprudentie dat de partij die stelt als expediteur te zijn opgetreden zulks dient te 

bewijzen�16

6.4 Voor de beoordeling of er sprake is van een expeditie- danwel een vervoerovereenkomst 

kunnen volgens de jurisprudentie de volgende aspecten relevant zijn: de wijze van facturering 

en de opgevoerde kostenposten17; de inschrijving van de contracterende partij als expediteur 

althans als vervoerder in het Handelsregister18; het gebruik van bepaalde documenten19; de 

vroegere verhouding tussen partijen20; en het hanteren van de Nederlandse Expeditievoor-

waarden door de expediteur althans de vervoerder�21, 22 In de parlementaire geschiedenis wordt 

voorts genoemd dat berekening van een vrachtsom ineens (lump sum) een aanwijzing kan zijn 

dat de vermeende expediteur zichzelf als vervoerder ziet�23

6.5 Voorts zijn de gedragingen van de expediteur althans de vervoerder24 en de tussen par-

tijen gebezigde terminologie25 van belang� Immers, een expediteur “moet zeggen wat hij doet, 

14 Gevleugelde woorden uit: K�F� Haak, “De expediteur: een grensgeval”, oratie Rotterdam, W�E�J� Tjeenk 
Willink, 1992, p� 8�

15 Hof ‘s-Gravenhage 19  maart 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AJ2674, S&S 1992, 108; Hof Den Haag 
10  februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:350, S&S 2015/102, r�o, 5; Hof Den Bosch 25  oktober 2016, 
ECLI:NL:GHSHE:2016:4752; Hof Den Haag 25 februari 1997, ECLI:NL:GHSGR:1997:4K3719, S&S 1997, 
108�

16 Hof ‘s-Gravenhage 4 augustus 1993, ECLI:NL:GHSGR:1993:AJ2796, S&S 1994, 21; en Hof ‘s-Gravenhage 
19 maart 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AJ2674, S&S 1992, 108�

17 Hof ‘s-Hertogenbosch 17 december 1990, ECLI:NL:GHSHE:1990:AJ2559, S&S 1991, 77; en Hof ‘s-Herto-
genbosch 8 juni 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AQ5639�

18 Hof ‘s-Gravenhage 18  september 1990, ECLI:NL:GHSGR:1990:AJ2606, S&S 1992, 4; Hof ‘s-Hertogen-
bosch 17 december 1990, ECLI:NL:GHSHE:1990:AJ2559, S&S 1991, 77; Hof ‘s-Gravenhage 24 maart 2009, 
ECLI:NL:GHSGR:2009:BH8064, S&S 2010, 18 (Handelsveem/Basamro)�

19 Hof ‘s-Gravenhage 24 februari 1984, ECLI:NL:GHSGR:1984:AJ1884, S&S 1984, 112�
20 Hof ‘s-Gravenhage 18 september 1990, ECLI:NL:GHSGR:1990:AJ2606, S&S 1992, 4�
21 Hof ‘s-Hertogenbosch 8 juni 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AQ5639, S&S 2005, 23�
22 Dit overzicht van relevante omstandigheden, welke ook in recentere jurisprudentie worden gehanteerd, is 

ontleend aan:
 E�J�M� van Beukering, De expeditieovereenkomst, (Dissertatie� Privaatrecht, Faculteit de 

Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen), Arnhem, Gouda Quint, 1992, p� 71 e�v�
23 Kamerstukken II 1981/82, 17 477, nr� 3, p� 6 MvT�
24 Rb� Arnhem 28  juni 1984, ECLI:NL:RBARN:1984:AJ1906, S&S 1985, 18; Hof ‘s-Hertogenbosch 20  juni 

2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2803, S&S 2017, 107�
25 Hof ‘s-Hertogenbosch 17  december 1990, ECLI:NL:GHSHE:1990:AJ2559, S&S 1991, 77; en Hof 

Amsterdam 10 januari 1991, ECLI:NL:GHAMS:1991:AL6925, S&S 1991, 55; Rb� Rotterdam 25 januari 2017 
ECLI:NL:RBROT:2017:646�
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en moet doen wat hij zegt”� Een belangrijk aspect is dat een opdrachtnemer die in het kader van 

een transportopdracht als (niet meer dan) expediteur wil optreden, zich bij het aangaan van de 

overeenkomst duidelijk als zodanig moet presenteren en zich in zijn gedrag en communicatie 

naar de opdrachtgever toe ook zo dient te gedragen� Doet een logistieke dienstverlener dat niet, 

dan moet in beginsel worden aangenomen dat met hem geen expeditie- maar een vervoerover-

eenkomst is gesloten�26

6.6 Let wel, alle voornoemde punten zijn slechts aanwijzingen die op zichzelf een overeen-

komst nog niet tot een expeditieovereenkomst, of andersom, tot een vervoerovereenkomst 

maken� Dit is uiteindelijk ter beoordeling van de rechter en afhankelijk van alle omstandighe-

den van het geval�

7 Het arrest van het gerechtshof Den Haag 15 juni 2021, 

ECLI:NL:GHDHA:2021:1422

7.1 Ook in het arrest van 15 juni 2021 werd onder meer aan de hand van de bovenstaande 

aspecten door het gerechtshof Den Haag stilgestaan bij de vraag: vervoer of expeditie? Het 

arrest is illustratief voor de wijze waarop de Nederlandse rechtspraak omgaat met dat vraag-

stuk�

De casus

7.2 Dit arrest is gewezen in de procedure tussen VCK en Marlo� VCK is een logistiek dienst-

verlener die voor haar klanten de logistieke afhandeling en het (door)vervoer van in Rotter-

dam per schip aangekomen zonnepanelen regelde� Tussen VCK en Marlo, eveneens een logis-

tiek dienstverlener, bestond een langdurige samenwerking�

7.3 Marlo verrichtte het vervoer niet zelf� Zij schakelde daarvoor wegvervoerders in� In maart 

2018 heeft VCK in het kader van deze samenwerking Marlo ingeschakeld voor het wegtrans-

port van vier ladingen zonnepanelen vanuit Rotterdam naar Tübingen, Duitsland�

7.4 Voor drie van de vier ladingen heeft Marlo het transport geregeld via haar bekende ver-

voerders met wie zij veel samenwerkte� Voor de vierde lading lukte dat niet tijdig� Voor dat 

transport schakelde zij daarom, via het internetplatform Timocom, het bedrijf “Zure d�o�o�” 

in als feitelijk vervoerder� Deze vierde zending zonnepanelen is vervolgens verduisterd door 

deze feitelijk vervoerder, althans iemand die zich op het laadadres als chauffeur van deze ver-

voerder voordeed� Er was daarbij sprake van de eerder besproken problematiek van identi-

teitsfraude�

26 Hof ‘s-Hertogenbosch 20 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2803, S&S 2017, 107, R�O� 7�2�3�
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7.5 VCK heeft Marlo in rechte betrokken en op grond van het CMR-aansprakelijkheidsre-

gime gevorderd dat de rechtbank Rotterdam in de aangespannen (bodem)procedure27 voor 

recht verklaart dat (i) Marlo jegens VCK aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het 

verlies van de zending zonnepanelen en (ii) dat Marlo wordt veroordeeld tot vergoeding van 

die schade�

7.6 De rechtbank heeft zich in haar vonnis in het door Marlo opgeworpen bevoegdheidsinci-

dent onbevoegd verklaard om kennis te nemen van deze vorderingen van VCK� Marlo stelde in 

dit incident dat tussen partijen een arbitraal beding (Fenex-arbitrage) was overeengekomen in 

artikel 23 van de door Marlo van toepassing verklaarde Nederlandse Expeditievoorwaarden� 

Naar het oordeel van de rechtbank kon Marlo zich op dat arbitragebeding beroepen, ongeacht 

of de contractuele relatie tussen partijen diende te worden aangemerkt als een expeditie- dan 

wel als een internationale wegvervoerovereenkomst�

7.7 Tegen dit onbevoegdheidsoordeel heeft VCK hoger beroep ingesteld� VCK stelde dat 

Marlo zich alleen op het arbitraal beding in de Nederlandse Expeditievoorwaarden kon beroe-

pen indien zij als expediteur was opgetreden en dat Marlo in het onderhavige geval als vervoer-

der diende te worden aangemerkt� VCK voerde hier, kort gezegd, voor aan dat het onlogisch 

is om de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing te verklaren op iets anders dan 

expeditie in de zin van artikel 8:60 BW� De dwingendrechtelijke bepalingen van het CMR zou-

den daarom het hanteren van de Nederlandse Expeditievoorwaarden en het daarin opgeno-

men arbitragebeding uitsluiten� Althans, volgens VCK kon niet zomaar worden aangenomen 

dat zij akkoord was gegaan met de toepasselijkheid van de Nederlandse Expeditievoorwaarden 

op andere dienstverlening dan expeditie in de zin van artikel 8:60 BW�

7.8 Marlo stelde daartegenover dat in de jurisprudentie28 meermaals is bepaald dat de bepa-

lingen van het CMR niet de toepasselijkheid van alle bepalingen van de Nederlandse Expe-

ditievoorwaarden uitsluiten� Immers, het CMR houdt de mogelijkheid open dat naast het 

CMR-Verdrag andere contractuele bepalingen gelden, mits deze niet in strijd zijn met de bepa-

lingen van het CMR (artikel 4 CMR)� De mogelijkheid om de Nederlandse Expeditievoorwaar-

den en daarmee het daarin opgenomen arbitragebeding eveneens van toepassing te kunnen 

verklaren op internationale wegvervoerovereenkomsten volgt, zo stelde Marlo, uit het bepaalde 

in artikel 1 van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, waarin een ruim toepassingsgebied 

voor deze voorwaarden omschreven staat� Daarnaast, zo beargumenteerde Marlo, bepaalt arti-

kel 23, lid 729 van de Nederlandse Expeditievoorwaarden dat de arbiters in een Fenex-arbitra-

geprocedure uitdrukkelijk gehouden zijn om de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen, 

waaronder de bepalingen van internationale vervoersverdragen, in acht te nemen� Hiermee 

27 Rb� Rotterdam 22 januari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:440, S&S 2020, 21�
28 Zie voetnoot 5�
29 Uit de versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden uit 2004� In de huidige versie is dit artikel 23 lid 5 

van de Nederlandse Expeditievoorwaarden�
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wordt voldaan aan het vereiste van artikel 33 CMR, waardoor het hanteren van het arbitrage-

beding in de Nederlandse Expeditievoorwaarden door een vervoerder met de bepalingen van 

het CMR verenigbaar is�

7.9 Voorts was volgens Marlo sprake van expeditie waarop de Nederlandse Expeditievoor-

waarden, en het arbitraal beding daarin, in ieder geval van toepassing waren� Omdat de toepas-

selijkheid van het arbitragebeding op expeditiediensten in confesso was, heeft het gerechtshof 

de toepasselijkheid van de Nederlandse Expeditievoorwaarden eerst beoordeeld aan de hand 

van het vraagstuk “expeditie of vervoer”�

Relevante elementen die wijzen op expeditie respectievelijk op vervoer

7.10 Het gerechtshof heeft deze vraag aan de hand van de voornoemde Haviltex-maatstaf 

beantwoord� In lijn met de eerdergenoemde jurisprudentie oordeelde het gerechtshof dat bij 

toepassing van die maatstaf onder meer van belang is dat Marlo bij de aanvang van de samen-

werking met VCK onder haar aandacht heeft gebracht dat zij als expediteur zou optreden� 

Om dit te bepalen achtte het gerechtshof de navolgende elementen in de communicatie tussen 

Marlo en VCK relevant�

7.11 Marlo heeft in 2012, na het ontvangen van de eerste opdracht van VCK, een formulier 

aan VCK gestuurd, waarin onder meer stond vermeld:

– “Middels deze weg wil het team van Marlo Expeditie B.V. U nogmaals danken voor de eerste 

expeditie order die U bij onze firma heeft ondergebracht.”

– “Graag zullen wij uw expeditieopdrachten verzorgen en het transport regelen.”

– “De Nederlandse Expeditievoorwaarden (Fenex-condities), […] inclusief de daarin 

opgenomen arbitrageclausule (artikel  23 Fenex-condities), zijn van toepassing op al onze 

werkzaamheden.”

– “Nogmaals, hartelijk dank voor uw expeditieopdracht.”

7.12 Onderaan dat formulier stond in kleine letters in de Engelse taal (nogmaals) dat de 

Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief het arbitraal beding, van toepassing zijn op alle 

activiteiten van Marlo� Dit formulier is door een medewerker van VCK ondertekend en aan 

Marlo teruggestuurd�

7.13 Na de ondertekening van het formulier in 2012 heeft Marlo ruim 2�400 opdrachten 

voor VCK uitgevoerd� Naar aanleiding van een groot aantal van deze opdrachten heeft Marlo 

opdrachtbevestigingen naar VCK gestuurd in welke bevestiging, voor zover relevant, was opge-

nomen: “Expeditiebevestiging”, “wij laten in opdracht van u vervoeren” en “Wij laten voor u 

vervoeren”� De automatische handtekeningen van de e-mails van Marlo bevatten steevast de 

mededeling dat de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief het arbitraal beding, van toe-

passing zijn op alle activiteiten van Marlo� Overigens hanteerde VCK zelf ook de Nederlandse 
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Expeditievoorwaarden� Ook bevatten alle facturen van Marlo voor de aan VCK geleverde dien-

sten onder andere de tekst “Wij hebben in uw opdracht laten vervoeren” en “Expeditiekosten 

zoals overeengekomen”, terwijl in de e-mails van Marlo waarmee deze facturen waren gestuurd 

stelselmatig de mededeling stond “Wij hebben in uw opdracht laten vervoeren. In bijlage de 

factuur voorzien van de expeditiekosten zoals overeengekomen”�

7.14 Voorts was relevant dat in het Handelsregister bij de inschrijving van Marlo als activi-

teiten staat vermeld: “Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)” en “Expeditiebedrijf”�

7.15 Tot slot was volgens het gerechtshof van belang dat Marlo de naam van degene die het 

vervoer verrichtte op de exemplaren van de vrachtbrieven die zij met haar facturen aan VCK 

stuurde afplakte of onleesbaar maakte� Dit deed zij om te bemoeilijken dat VCK op basis van 

die informatie in het vervolg rechtstreeks met die vervoerder zou contracteren�30 Het afplakken 

gebeurde met een sticker met de naam van Marlo en daaronder de aanduiding “as forwarder 

only”�

7.16 VCK bracht hiertegen in dat het formulier waarmee Marlo en VCK hun samenwerking 

zes jaar eerder waren aangegaan slechts diende om de facturatiegegevens van VCK aan Marlo 

te verschaffen� VCK stelde dat zij bij het aangaan van de samenwerking Marlo niet als expedi-

teur, maar als vervoerder wilde inschakelen en dat het formulier uit 2012 niet op het tegendeel 

kon wijzen�

7.17 Naast het bovenstaande argument voerde VCK ook de volgende punten aan om de hoe-

danigheid van Marlo als vervoerder te onderbouwen:

– de naam van Marlo stond als reclame-uiting op de voertuigen van een ondervervoerder� 

Marlo zou zich dus als vervoerder presenteren;

– de omschrijving van Marlo’s bedrijfsactiviteiten in het handelsregister omvat tevens 

“goederenvervoer over de weg”;

– Marlo bracht voor haar activiteiten een “ lump sum”-vrachttarief in rekening; en last but 

not least

– de opdracht voor het onderhavige (schade)transport duidde taalkundig op een opdracht tot 

vervoer� Het ging volgens VCK om de interpretatie van de bewoordingen van die opdracht�

Het oordeel van het gerechtshof

7.18 Naar het oordeel van het gerechtshof legde de door VCK aangevoerde omstandigheden 

ter onderbouwing van de door VCK gestelde hoedanigheid van Marlo als vervoerder onvol-

doende gewicht in de schaal�

30 Natuurlijk stonden die namen wel leesbaar op de op het aflaadadres achtergebleven exemplaren van de 
vrachtbrieven�
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7.19 Volgens het gerechtshof had Marlo geen rekening moeten houden met een interpretatie 

van het in punt 7�11 samengevatte formulier uit 2012, daar dit slechts betrekking zou hebben op 

de opdrachten die uitdrukkelijk expeditieopdrachten waren en niet ook op vervoeropdrachten� 

Wat volgens het gerechtshof wel duidelijk uit het formulier uit 2012 volgde, was de toepasselijk-

heid van de Nederlandse Expeditievoorwaarden en het arbitraal beding daarin� Marlo mocht 

er volgens het hof in redelijkheid op vertrouwen dat met het verkregen schriftelijke akkoord 

met dat formulier, overeenstemming was bereikt over het daarin opgenomen arbitraal beding�

7.20 Waar Marlo volgens het hof ook op mocht vertrouwen is dat zij met VCK was overeen-

gekomen dat zij de aan haar (Marlo) opgedragen diensten als expediteur zou uitvoeren� Deze 

aanduiding was in het formulier tot driemaal toe herhaald en kon mede daardoor in redelijk-

heid door VCK niet worden gemist� Althans, Marlo mocht ervan uitgaan dat een opdrachtge-

ver die zelf ook expediteurswerkzaamheden verricht en de Nederlandse expediteursvoorwaar-

den hanteert, dit zou hebben begrepen�

7.21 Marlo heeft ook na het ondertekenen van het formulier in 2012 consequent herhaald – in 

haar schriftelijke opdrachtbevestigingen, facturen, alsook in andere correspondentie – dat de 

door haar te verlenen en verleende diensten expediteursdiensten waren, onder toepasselijkheid 

van de Nederlandse Expeditievoorwaarden�

7.22 Tot aan het onderhavige dispuut had VCK op geen enkel moment aan Marlo duidelijk 

laten blijken dat zij het hier niet mee eens was� Het had volgens het gerechtshof op de weg van 

VCK gelegen om, als zij het niet eens was met de duiding van Marlo als expediteur, dit uit-

drukkelijk aan de orde te stellen� Dit had VCK bijvoorbeeld kunnen doen als reactie op Marlo’s 

verwijzingen naar haar hoedanigheid van expediteur in haar facturen en haar opdrachtbeves-

tigingen�

7.23 Het gerechtshof oordeelde dat, aangezien “de expediteur moet zeggen wat hij doet en 

doen wat hij zegt”, in dit specifieke geval moest worden geconstateerd dat Marlo daaraan had 

voldaan� Bij aanvang van de relatie heeft Marlo via het formulier duidelijk kenbaar gemaakt 

dat zij de opdrachten van VCK als expeditieopdrachten aanvaardde en als zodanig zou uit-

voeren� Ook heeft Marlo in haar opdrachtbevestigingen en correspondentie zichzelf als expe-

diteur gepresenteerd� VCK heeft daar nimmer bezwaar tegen gemaakt� Voor de uitvoering van 

de opdrachten, oftewel het feitelijke vervoer, heeft Marlo steeds derden als feitelijk vervoerder 

ingeschakeld� Na uitvoering van de opdrachten bracht Marlo steeds “expeditiekosten” in reke-

ning voor het “in uw opdracht laten vervoeren” van de zendingen� Deze facturen zijn door VCK 

zonder opmerkingen over die omschrijving betaald�

7.24 Omdat het gerechtshof op grond van het positieve antwoord op de vraag “is hier sprake 

van expeditie?” het vonnis van de rechtbank bekrachtigde, en zichzelf dus onbevoegd ver-

klaarde, werd niet toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de aansprakelijkheidspo-

sitie van Marlo� Dat oordeel was voorbehouden aan de Fenex-arbiters in een bodemprocedure, 

this Jurisquare copy is licenced to Quadrant Advocaten



bf65f5ca-cc3b-46e3-ba81-adb7ed3c878a

Het onderscheid “vervoer of expeditie”

I N T E R S E N T I A  –  I H T  22/2 147

die uiteindelijk niet door VCK aanhangig is gemaakt� Bij deze stand van zaken behoefde de 

vraag of het door Marlo ingeroepen arbitraal beding ook gelding heeft in geval van vervoer 

naar het oordeel van het gerechtshof ook geen beantwoording�

8 Conclusie

8.1 Het oordeel dat er tussen VCK en Marlo sprake is van een expeditieovereenkomst, zou 

in een eventueel aanhangig te maken arbitrageprocedure grote impact hebben op de aanspra-

kelijkheidspositie van Marlo� Immers, wanneer Marlo als papieren vervoerder zou zijn aan-

gemerkt, zou zij vanwege de diefstal door – in dat geval – haar ondervervoerder op grond van 

artikel 3 en artikel 29 CMR onbeperkt aansprakelijk zijn voor het verlies van de lading zonne-

panelen ter waarde van 85�000 EUR� Nu zij door het gerechtshof in een uitvoerig gemotiveerd 

arrest als expediteur is aangemerkt, is haar aansprakelijkheid op basis van de Nederlandse 

Expeditievoorwaarden in principe beperkt tot circa 4�800 EUR (4�000 SDR)�31

8.2 Het arrest van het gerechtshof is daarmee een mooi voorbeeld van hoe de hoedanigheid 

van expediteur, en de daarbij behorende contractvrijheid van de expediteur om zijn aanspra-

kelijkheid te beperken, van grote invloed kan zijn op de rechtspositie van de partijen bij een 

logistiek contract en op de “exposure” van de logistiek dienstverlener in geval van verlies van 

of schade aan de lading�

8.3 De les van dit arrest van het gerechtshof Den Haag is dat het voor de logistiek dienstver-

lener die “slechts” als expediteur wil optreden raadzaam is om zich zo duidelijk mogelijk als 

expediteur te profileren en dat de logistiek dienstverlener ook uitdrukkelijk zodanig naar zijn 

opdrachtgevers toe naar buiten moet treden� Door dit te doen kan hij zich in geval van schade 

aan of verlies van de lading op de gunstiger rechtspositie van een expediteur beroepen� Daar-

naast is het voor die logistiek dienstverlener aan te raden ook in zijn overige correspondentie 

met zijn opdrachtgevers duidelijk tot uitdrukking te brengen dat hij als expediteur optreedt� 

Met andere woorden; er bestaat geen “te duidelijk”� Door uitdrukkelijk op deze wijze te com-

municeren en te contracteren moet de opdrachtgever van de expediteur redelijkerwijs kunnen 

begrijpen dat hij een expeditieovereenkomst in plaats van een vervoerovereenkomst met de 

logistiek dienstverlener sluit� Dit zal dan, mocht het tot een procedure komen, ook in de Neder-

landse rechtspraak op grond van deze communicatie worden beoordeeld�

8.4 Voor de opdrachtgevers tot vervoer is het van belang om zich minst genomen bewust 

te zijn van het verschil tussen een vervoer- en een expeditieovereenkomst� VCK wordt in het 

arrest van het gerechtshof er immers op gewezen dat zij niet eerder een discussiepunt van heeft 

gemaakt van het feit dat Marlo zich als expediteur presenteerde� Nu zij het onderscheid tussen 

31 In de in deze zaak centraal staande versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden uit 2004 was de 
aansprakelijkheid van de expediteur beperkt tot 4�000 SDR� In de meest recente versie van de Nederlandse 
Expeditievoorwaarden uit 2018 is deze aansprakelijkheidslimiet opgetrokken tot 10�000 SDR�
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expediteur en vervoerder niet eerder bij Marlo heeft aangekaart, moet VCK (achteraf) accep-

teren dat Marlo zich in principe op de contractuele beperking van haar aansprakelijkheid als 

expediteur kan beroepen�

Deel 2. Het Belgische recht

9 Inleiding

9.1. Bij deze rechtsvergelijkende studie dient goed voor ogen gehouden dat een Belgische “ex-

pediteur” in de eerste plaats een “commissionair” is� Het Belgische commissiecontract is zo-

wat het schoolvoorbeeld van middellijke vertegenwoordiging�32 Onder een commissiecontract 

verbindt een (natuurlijke of rechts-)persoon (“commissionair”) zich namelijk tegen vergoeding 

(“commissie”) tot het stellen, in eigen naam, maar voor rekening van een andere (natuurlijke of 

rechts-)persoon (“opdrachtgever”)33, van één of meerdere welbepaalde rechtshandelingen van 

commerciële aard, die verband houden met de verhandeling van goederen�34 Artikel 12 van de 

wet van 5 mei 1872 betreffende het handelspand35 geeft van deze rechtsfiguur volgende eerder 

summiere omschrijving: “Commissionair is hij die op zijn eigen naam of onder een maatschap-

pelijke naam handelt voor rekening van een opdrachtgever.” De rechtspraak en de rechtsleer 

vulden deze wetsbepaling aan en haalden hun inspiratie in hoofdzaak bij de lastgeving en de 

handelsgebruiken�36

32 I� Samoy, Middelijke vertegenwoordiging, Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in eigen 
naam voor andermans rekening, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, 192, nr� 283 (verder: “middelijke 
vertegenwoordiging”)�

33 Of soms ook wel “committent” of “principaal” genaamd�
34 M� Namur, Le Code de Commerce belge revisé, 2e uitgave, I, nrs�  68 en 322; Pand.B�, tw� Commission 

(contrat de), nr�  1; C� Beltjens, Droit commercial, 272, Brussel/Parijs, s.d�, nr�  2; L� Fredericq, Traité 
de droit commercial belge, I, Gent, Fecheyr, 1946, nr� 162; L� Fredericq en S� Fredericq, Handboek van 
Belgisch Handelsrecht, Brussel, Bruylant, 1976, 263, nr� 228; J� Van Ryn en J� Heenen, Principes de droit 
commercial, IV, Brussel, Bruylant, 1988, 7, nr� 4; Les Novelles, Droit Commercial, I, t�w� Commission, 515, 
nr� 1; RPDB, Compl� III, tw� Commission, nr� 1; J� Libouton, L’intermédiaire de transport en droit belge, 
nr� 5; W� Van Gerven, H� Cousy en J� Stuyck, Handels- en economisch recht, deel I, vol� B, Beginselen 
van Belgisch Privaatrecht, t� XIII, Brussel, Story-Scientia, 1989, 455; D� Noels, De tussenpersonen in 
het transportrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 1, nr�  1; K� De Bock, “De commissieovereenkomst” in 
X, Handelstussenpersonen 1999, Diegem, Ced�Samsom, 1999, 487; I� Samoy, Middellijke vertegenwoordi-
ging, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, 194, nr� 286; D� Noels, De commissionair-expediteur in reeks 
Bibliotheek Handelsrecht Larcier, Gent, Larcier, 2006, 1, nr� 2; D� Noels, Transportrecht. De tussenperso-
nen in reeks Recht en praktijk, nr� 96, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2018, 1, nr� 2, B� Tilleman, E� 
Dursin, E� Terryn, C� Heeb en P� Naeyaert, “Overzicht van rechtspraak – Bijzondere overeenkomsten: 
Tussenpersonen (1999-2009)”, t�w� Commissie, TPR 2010, 764, nr� 202; A� Poelmans, “Overzicht van recht-
spraak (1976-2012): Vervoersrecht: De overeenkomst van verzending van goederen of expeditie”, TPR 2013, 
1612, nr� 1; Cass� 6  juni 1967, Pas� 1967, I, 1187; Arr.Cass� 1967, 1220; Kh� Nijvel 20 augustus 1981, BRH 
1982, 455; D� Noels, “De commissieovereenkomst” in X, Bestendig Handboek Distributierecht, III�3-1 e�v�, 
nr� 5020 e�v�; A� Poelmans (ed�), “Overzicht van rechtspraak�Vervoersrecht (2013-2020)”, TPR 2021, 732, 
nr� 1� Voor een historische situering van de figuur van de commissionair, zie I� Samoy, Middelijke vertegen-
woordiging, 213 e�v�, nr� 317, 213 e�v�

35 BS 7 mei 1872�
36 Bv� Antwerpen 27 april 1998, BVZ-ABDM 1998/1, 118: “Een commissieovereenkomst (wordt) over het alge-

meen (aanzien) als een contract waarbij een persoon zich, tegen vergoeding, verbindt om in eigen naam maar 
voor rekening van een ander over te gaan tot het stellen van één of meerdere rechtshandelingen van commer-
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9.2. Net als in Nederland levert het juridisch onderscheiden van een commissionair-vervoer-

der van een (commissionair-)expediteur in de praktijk ook in België stof tot discussie� Hierover 

bestaat dan ook een abondante casuïstiek� Het onzorgvuldige woordgebruik van de Belgische 

wetgever37 en de onduidelijkheid die expediteurs vaak zelf creëren, het beroep dat vervoerders 

bij schadeclaims te pas en te onpas (trachten te) maken op het “lichtere” aansprakelijkheids-

regime van de expediteur, maar ook de (economische) evolutie van de sector zelf38, maken dat 

deze kwestie vaak aan de orde is in transportgeschillen�

9.3. Het Belgisch handelsrecht kent geen definitie van de expediteur of commissionair-ver-

voerder� Daarom zal men in de rechtspraak39 vaak de omschrijving van artikel 1, 3° van de wet 

van 26 juni 1967 aantreffen� Echter, daarbij worden doorgaans twee zaken over het hoofd gezien� 

In de eerste plaats dat de wet van 26 juni 1967 enkel de administratiefrechtelijke toegangsvoor-

waarden tot het beroep van tussenpersoon in het goederenvervoer regelt� Zodoende heeft deze 

wet slechts een relatief toepassingsgebied en is deze uit de eigen aard zonder invloed op het 

privaatrechtelijke of verbintenisrechtelijke vlak, d�w�z� op de verhouding tussen expediteur en 

principaal en/of de derde-medecontractant� Verder, en belangrijker, de definitie van expediteur 

in artikel 1, 3° van deze wet is jammerlijk onjuist en verwarring stichtend� Volgens artikel 1 van 

de wet van 26 juni 1967 is: “ … 3° commissionair-expediteur bij het vervoer, elke natuurlijke of 

rechtspersoon die, tegen vergoeding, de verbintenis aangaat goederen te doen vervoeren in eigen 

naam maar voor rekening van zijn committent, en een of meer met dat vervoer samenhangende 

verrichtingen, zoals het in ontvangst nemen, het bezorgen aan derden-vervoerders, het opslaan, 

de verzekering en het in- of uitklaren, uit te voeren of te doen uitvoeren”� Zoals verder nog te 

bespreken40, verbindt een Belgische commissionair-expediteur zich ertoe om goederen te ver-

zenden in plaats van ze te (doen) vervoeren�41 Meer nog, diegene die zich ertoe verbindt goede-

ciële aard. De commissieovereenkomst is een verrichting ‘sui generis’, eigen aan het handelsrecht, waarvan 
de regels op de eerste plaats ingevuld worden door de handelsgebruiken en alleen in de gevallen waarin de 
commissieovereenkomst een zekere gelijkenis vertoont met de lastgeving teruggegrepen kan worden naar de 
wetsbepalingen die de lastgeving beheersen.”

37 Zie: D� Noels, Transportrecht. De tussenpersonen, 7-8, nr� 15�
38 Nu verzendcommissionairs zich in de praktijk steeds meer bezighouden met zgn� “logistieke dienstver-

lening” komen zij zo noodzakelijkerwijs o�m� op het terrein van opslag- en vervoersverbintenissen� Ook 
gaan zij zgn� “expediteurscognossementen” uitgeven en zich naar het voorbeeld van hun buitenlandse col-
lega’s inschakelen in de logistieke keten als zgn� “papieren vervoerders”� Daarnaast is het beroep van com-
missionair-expediteur zelf aan voortdurende verandering onderhevig, waarbij de juridische realiteit zich 
noodgedwongen aan de economische praktijk moet aanpassen en daarbij vaak achteroploopt� Doorgaans 
hebben deze “nieuwe” variaties en domeinuitbreiding van de expediteursfunctie voor juridisch gevolg dat 
de commissionair een voor hem strenger aansprakelijkheidsregime opneemt, dat hij zijn bescherming door 
het expediteursvoorrecht verliest en dat hij het statuut van “expediteur” (en dus commissionair) verlaat om 
“contractueel vervoerder”/“commissionair-vervoerder” te worden� In de mate dat de verzendcommissio-
nairs zich hiervan bewust zijn en de gevolgen aanvaarden, is hier uiteraard niets mis mee en kan aange-
paste aansprakelijkheidsverzekering doorgaans volstaan�

39 Bv� Cass� 27 januari 1995, TBH 1995, 232; Kh� Kortrijk 13 juli 1978, TBH 1979, 301; Kh� Luik 13 december 
1977, RHA 1977-78, 268�

40 Zie randnr� 5�1 e�v�
41 Cass� 5 mei 1936, Pas�, 1936, I, 408; Jur.Anv� 1937, 80; Cass� 8 februari 1990, Arr.Cass� 1989-90, 750; RW 

1990-91, 361; zie ook D� Noels, o.c., 23-35, nrs� 35-42�

this Jurisquare copy is licenced to Quadrant Advocaten



bf65f5ca-cc3b-46e3-ba81-adb7ed3c878a

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht

1 5 0  I N T E R S E N T I A  –  I H T  22/2

ren te (doen) vervoeren, is nu net een commissionair-vervoerder42 en die laatste heeft een heel 

ander verbintenisrechtelijk en aansprakelijkheidsregime� Al in 1977 merkte Libouton in dit 

verband terecht op dat “ … cette définition est de nature à créer des confusions avec le commissio-

naire de transport”�43 De wetgever liet nadien de kans liggen om zijn “vergissing” recht te zetten 

en nam gemakshalve en zonder al te veel inhoudelijke beschouwing in de wet van 3 mei 1999 

betreffende het vervoer over de weg44 de definitie uit artikel 1, 3° van de wet van 26 juni 1967 

opnieuw over� De latere wet van 15 juli 201345 regelt verder de voorwaarden om het beroep van 

o�m� expediteur uit te oefenen en definieert in artikel 5, 12° een “commissionair-expediteur” 

opnieuw als “elke natuurlijke of rechtspersoon die, tegen vergoeding, de verbintenis aangaat goe-

deren te doen vervoeren in eigen naam maar voor rekening van zijn committent, en één of meer 

met dat vervoer samenhangende verrichtingen, zoals in het ontvangst nemen, het bezorgen aan 

derden-vervoerders, het opslaan, de verzekering en het in- of uitklaren, uit te voeren of te doen 

uitvoeren”� Bij gebrek aan beter zal de (Belgische) rechtspraktijk zich dus vaak inspireren op 

deze (gebrekkige) administratiefrechtelijke definitie die echter zelf de grondslag van de ver-

warring is en die de heersende “Babylonische spraakverwarring” in zich draagt�

9.4. De (Belgische) “commissionair-expediteur” kan o�i� best omschreven worden als “elke 

natuurlijke of rechtspersoon die tegen vergoeding een commissieovereenkomst aangaat waar-

bij hij zich, in eigen naam maar voor rekening van zijn opdrachtgever, ertoe verbindt om de 

rechtshandelingen te stellen die noodzakelijk zijn om goederen te verzenden of te doen verzen-

den en om één of meer met die verzending samenhangende handelingen uit te voeren of te doen 

uitvoeren, zoals het in ontvangst nemen, het bezorgen aan derden-vervoerders, het opslaan, het 

zorg dragen voor de verzekering en het in- en uitklaren van door derden vervoerde koopwaar”�46

42 En dus geen expediteur�
43 J� Libouton, L’intermédiaire de transport en droit belge, Rouen, 1977, 95, nr� 12; opnieuw gaat ook deze 

definitie bijdragen tot de heersende begripsverwarring� O�i� ten onrechte stellen nadien G� Block en D� 
Van Haverbeke, “Le commissionaire-expéditeur belge”, TBH, 2001, 431, nr� 5 dat de wet van 3 mei 1999 
betreffende het vervoer van zaken over de weg voor het eerst een definitie zou bevatten over de contractuele 
verhoudingen van commissionair-expediteur, welke de rechtbanken en hoven nu zouden moeten volgen� 
Echter, ook de wet van 1999 gaat in hoofdzaak over administratief recht en o�m� vervangt deze voor het 
baanvervoer (ten dele) de wet van 25 augustus 1891 door het CMR-Verdrag (zie: A� Coolen, “Transport de 
choses par route: une nouvelle loi”, TBH 1999, 308)� Voorts zien G� Block en D� Van Haverbeke o�i� over 
het hoofd dat de wet handelt over landvervoer, terwijl de activiteit van de commissionair-expediteur zich 
uiteraard niet tot louter landvervoer beperkt�

44 Wet 3 mei 1999 over het vervoer van zaken over de weg, BS, 30 juni 1999, art� 2, 14; deze begripsomschrij-
ving is een letterlijke overname van de definitie vermeld in de wet 26  juni 1967 over het statuut van de 
tussenpersonen op het gebied van goederenvervoer, BS, 27 september 1967, art� 1, 3�

45 Wet 15  juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de verorde-
ning (EG) nr� 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om het beroep van 
wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende 
uitvoering van de verordening (EG) nr� 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 
2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goede-
renvervoer over de weg (BS 18 februari 2014, inwerkingtreding 1 september 2014)�

46 D� Noels, Transportrecht. De tussenpersonen, 8, nr� 16�
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9.5. De (Belgische) “commissionair-vervoerder” valt zo te beschouwen als “de tussenpersoon 

die zich tegen vergoeding inlaat met het vervoeren of doen vervoeren van goederen, en die dit 

transport in eigen naam door derden doet uitvoeren. Hij gaat ten aanzien van zijn opdrachtgever 

de persoonlijke verbintenis aan om de koopwaar te vervoeren, ook al laat hij dit uiteindelijk aan 

één of meerdere derden over�”47 Zoals steeds gevat, merkte Libouton in dit verband op dat bij 

uitgaande koopwaar een commissionair-vervoerder zich verbindt tot het doen aankomen van 

goederen en een expediteur louter tot het doen vertrekken ervan�48

9.6. In België bepaalt het sub hoofding 13 besproken juridische kernbegrip “verzending” het 

fundamentele onderscheid tussen een expediteur en een vervoerder� Een (commissionair-)

vervoerder moet niet alleen een derde-medecontractant/vervoerder zoeken en hiermee een 

vervoerovereenkomst sluiten, maar tegenover zijn opdrachtgever staat hij zelf in voor het ver-

voer� Een “commissionair-vervoerder” is daarom dan ook geen “echte” commissionair maar 

wel een “contractuele” vervoerder, d�w�z� een handelaar die zelf of door derden de vervoer-

overeenkomst49 uitvoert of doet uitvoeren� Men spreekt daarom ook in België wel eens over 

een “papieren vervoerder”� Ook wanneer een commissionair-vervoerder niet zelf vervoert en 

hij hiervoor derden/onderaannemers aanduidt, neemt hij vervoerdersverantwoordelijkheid op 

die dan beoordeeld wordt volgens de (deels dwingende) regels van de betreffende vervoerover-

eenkomst�

9.7. De totale assimilatie van de commissionair-vervoerder met de vervoerder slaat in België 

bijgevolg op alle aspecten van de vervoerovereenkomst, d�w�z� zowel het aansprakelijkheidsre-

gime als de verjaringstermijnen, de voorbehouden bij aflevering enz� als de zekerheidsrechten� 

Hierna bespreken we deze aspecten, meer bepaald (1) het aansprakelijkheidsregime, (2) de ver-

jaringsregeling en (3) het commissionairsvoorrecht�

10	 De	aansprakelijkheidspositie	van	de	commissionair-vervoerder	en	van	de	
expediteur

10.1 Hoewel een commissionair-vervoerder in de praktijk doorgaans niet zelf vervoert en 

hij daarvoor derden-onderaannemers inschakelt, neemt hij wel vervoerdersverantwoorde-

lijkheid op� De (grotendeels dwingende) wetsbepalingen van de betreffende vervoerovereen-

komst determineren hier van ouds zijn aansprakelijkheid� Immers, de artikelen 2, 3, 4, 5 en 

7, 1e lid van de (voormalige) wet van 25 augustus 1891 betreffende de vervoerovereenkomst 

stelden de rechten en de plichten van de commissionair-vervoerder bij landvervoer al volledig 

47 RPDB, Compl� III, tw. Commission, nr� 30; J� Libouton, L’intermédiaire de transport en droit belge, nr� 1; 
Brussel 23 juni 1966, RW 1966-67 42, Eur.Vervoerr� 1969, 1006; RHA 1972, 315; Brussel 23 februari 1967, 
Eur.Vervoerr� 1969, 141�

48 J� Libouton, o.c., Antwerpen, Colloque ABDM/BVZ-AFDN, 2000, 144, nr� 11�
49 D�i� dan de in casu met het commissiecontract beoogde overeenkomst�
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gelijk met deze van de vervoerder� Deze assimilatie ziet men later bevestigd in artikel 38, § 5 

van de wet van 5 mei 1999 betreffende het vervoer over land�50

10.2 De wet van 25 augustus 1891 en artikel 38, § 5 van de wet van 5 mei 1999 betreffende het 

vervoer over land hebben enkel betrekking op landtransport, in principe dus slechts baan- en 

spoorvervoer� Voor deze transportmodaliteiten is er een wettelijke grondslag voor de gelijk-

schakeling tussen commissionair-vervoerder en vervoerder: hier gelden de beginselen van de 

wet van 25 augustus 1891 en, sinds het in werking treden van de wet van 5 mei 1999 betreffende 

het vervoer over land, bij baanvervoer de dwingende bepalingen van het CMR-Verdrag�51

10.3 Ook voor het vervoer over de binnenwateren wordt deze assimilatie doorgaans aan-

vaard�52

10.4 Bij zeevervoer liggen de zaken enigszins anders: geen enkele wetsbepaling over zee-

vervoer stelt dergelijke assimilatie van een (zee)vervoerder en een commissionair-vervoerder 

voorop� In een arrest van 8  februari 1990 overweegt het Hof van Cassatie in een maritiem 

geschil wel dat een commissionair-vervoerder ten opzichte van zijn opdrachtgever de per-

soonlijke verbintenis aangaat om goederen te vervoeren� Zo aanvaardt het Hof dat hij tegen-

over zijn opdrachtgever dezelfde verbintenissen aangaat als de eigenlijke (zee)vervoerder en 

zodoende kan een commissionair-vervoerder ook in maritieme aangelegenheden zich beroe-

pen op dezelfde verweermiddelen als de zeevervoerder, in casu onder meer de eenjarige verja-

ringstermijn van (het inmiddels opgeheven) artikel 266, § 3 Zeewet�53 Uit het voorgaande kan 

o�i� worden afgeleid dat het Hof van Cassatie de commissionair-vervoerder op het gebied van 

zeevervoer als een “contractueel” vervoerder beschouwt en zo dus impliciet ook bij zeevervoer 

de gelijkschakeling tussen de beide rechtsfiguren aanvaardt�54

10.5 Het aansprakelijkheidsregime van de expediteur ligt in België dan weer helemaal 

anders� De Belgische expediteur is in de eerste plaats een “commissionair”55 en dus moet er 

hier een onderscheid gemaakt worden tussen zijn resultaats- en zijn middelenverbintenissen 

in de zgn� “interne” rechtsverhouding tot de principaal� In principe neemt een commissionair 

daar enkel middelenverbintenissen op en beperkt zijn contractueel engagement zich tot het 

50 RPDB, l.c�, nr� 30; J� Libouton, o.c�, nr� 1; Brussel 23 juni 1966, RW 1966-67 42, Eur.Vervoerr� 1969, 1006; 
RHA 1972, 315; Brussel 23 februari 1967, Eur.Vervoerr� 1969, 141�

51 Verdrag betreffende de Overeenkomst tot internationaal Vervoer van Goederen over de Weg (CMR), opge-
maakt te Genève op 19 mei 1956, goedgekeurd bij wet van 4 september 1962 (BS 8 november 1962, gew� 
Protocol van Genève van 5 juli 1978, goedgekeurd bij wet van 25 april 1983 (BS 20 oktober 1983)�

52 Evenwel zonder al te veel motivering; vgl�: Kh� Antwerpen 11  december 1972, RHA 1973, 159; L� Van 
Bladel, “Le Contrat de Transport par eaux intérieures”, I, nr� 200; contra: Y� Merchiers, “Overzicht van 
rechtspraak”, TPR 1992, 884, nr� 65; men merke hierbij op dat de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrach-
ting voor een belangrijk gedeelte haar inspiratie haalt in de wet van 25 augustus 1891 betreffende de ver-
voerovereenkomst�

53 Cass� 8 februari 1990, Arr.Cass� 1989-90, 750, nr� 353; RHA 1992,25�
54 Contra: J� Libouton, ”Hommage offert à Jacques Heenen“, 268, nrs� 14-16�
55 Zie randnr� 1�1� e�v�
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sluiten van de beoogde overeenkomst(en) met de derden-medecontractanten en tot het nako-

men tegenover de derde-medecontractant van de voor rekening van de principaal aangegane 

verbintenissen� Slechts in twee gevallen neemt een commissionair een resultaatsverbintenis 

op� Meer bepaald wanneer hij zich er ten aanzien van zijn opdrachtgever toe verbindt om de 

beoogde rechtshandeling in overeenstemming met imperatieve commissie-instructies uit te 

voeren én ook wanneer zijn opdracht het bewaren van hem toevertrouwde goederen inhoudt� 

Wanneer de commissionair dan de door het commissiecontract beoogde overeenkomst niet 

uitvoert, of wanneer hij de dwingende instructies van zijn opdrachtgever miskent of wanneer 

hij in gebreke blijft om de goederen waarover hij de bewaring uitoefende terug te geven, kan hij 

alleen aan verantwoordelijkheid ontsnappen door het bewijs van overmacht�56 Voor het ove-

rige zijn – behalve expliciet andersluidende afspraak tussen de contractpartijen – alle andere 

verbintenissen uit het commissiecontract voor de commissionair middelenverbintenissen� Hier 

geldt in principe artikel 1137, alinea 2 (oud) Burgerlijk Wetboek�57 Zo staat de commissionair 

als schuldenaar in voor elke fout die niet zou begaan zijn door de bonus pater familias, zijnde de 

normale voorzichtige en zorgvuldige handelspersoon, geplaatst in dezelfde concrete omstan-

digheden� Dit heeft voor gevolg dat de opdrachtgever het concrete bewijs van de door de com-

missionair bedreven fout moet leveren58, hetzij dat de commissionair aan één of meerdere van 

de eerder aangehaalde verbintenissen tekortschoot, hetzij dat hij met een kennelijk onbekwame 

of onvermogende derde-medecontractant contracteerde (culpa in eligendo)59 én bovendien dat 

hierdoor voor de principaal schade is ontstaan� Behalve in het geval van culpa in eligendo staat 

de expediteur niet in voor de aan de derde-medecontractant te wijten contractuele wanpresta-

tie of voor het niet-uitvoeren van de beoogde overeenkomst�60 Van de voorgaande regel kunnen 

de partijen bij het commissiecontract wel afwijken via bijvoorbeeld een delcrederebeding�61

10.6 Als commissionair rust dus op een expediteur in hoofdzaak een inspanningsverbintenis 

in verband met de goederenverzending� Dit betekent dat hij, voor rekening van zijn opdracht-

gever, derden-medecontractanten gaat zoeken met wie hij dan in overeenstemming met de 

ontvangen instructies de door de opdrachtgever beoogde overeenkomst van vervoer, opslag 

enz� zal sluiten, steeds in eigen naam� Daarbij is hij verantwoordelijk is voor het geven van 

correcte instructies aan deze derde(n) en voor de controle op de uitvoering van de beoogde 

overeenkomst� Hij staat onder meer in voor een verkeerde verscheping of kennelijk foutieve 

bestemming die het gevolg is van zijn onduidelijke instructie aan de derde� Een expediteur is 

56 RPDB, Compl� III, l.c�, nr� 109; hoewel er betwisting bestaat over de vraag of op de commissionair-expedi-
teur een resultaatsverbintenis rust tot teruggave van de hem toevertrouwde goederen�

57 Art� 1137 al� 2 BW: “Deze verplichting [om voor het behoud van de zaak te zorgen, nvdr�] is meer of minder 
uitgestrekt wat betreft bepaalde contracten, wanneer de gevolgen te dien opzichte worden vastgesteld in de 
titels die daarop betrekking hebben�”

58 36 RPDB, Compl� III, l.c�, nr� 110 en de daar aangehaalde rechtspraak�
59 37 I� Deweerdt, “De commissionair-expediteur in het Belgisch maritieme recht”, Eur.Vervoerr� 1993, 526, 

nr� 20; I� Samoy, o.c., nr� 384, p� 253�
60 38 RPDB, Compl� III, l.c�, nr� 11; J� Libouton, o.c�, nr� 38�
61 Zie: I� Samoy, o.c., nr� 385 e�v�, p� 254 e�v�
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dan weer niet aansprakelijk voor de uitvoeringsfouten begaan door de door hem gekozen ver-

voerder, voor vertragings- of transportschade�

10.7 De expediteur moet als commissionair de aanvaarde commissieopdracht uitvoeren vol-

gens de hem gegeven instructies en de gebruiken in de sector� Hij moet daarbij ageren vanuit 

het principaalbelang én als “zorgzame handelaar”, dus zoals elke andere voorzichtige com-

missionair in de gegeven omstandigheden gangbaar zou hebben gehandeld� In contracten 

onder bezwarende titel geldt voor de schuldenaar in beginsel dezelfde zorgvuldigheidsnorm, 

namelijk de culpa levis in abstracto62 (art� 1137 BW)� Dit abstracte beoordelingscriterium laat 

uiteraard ruimte voor contractuele en jurisprudentiële invulling waarbij rekening gehouden 

wordt met de professionele activiteit of specialisatie en de concrete omstandigheden van de 

contractuitvoering�

10.8 Ten aanzien van zijn opdrachtgever is de commissionair in de interne verhouding in 

ieder geval verantwoordelijk zoals een bezoldigde lasthebber� De wet is hier duidelijk en dit 

vloeit onder meer voort uit artikel 13 van de wet van 5 mei 1982 betreffende het handelspand 

dat expliciet verwijst naar de figuur van de lastgeving uit het Burgerlijk Wetboek� De beoorde-

ling van de commissionairsverantwoordelijkheid is echter strenger dan deze van de (onbezol-

digde) lasthebber omdat een commissionair zich voor zijn bemiddeling laat vergoeden, omdat 

hij bij het stellen van de rechtshandelingen voor rekening van een principaal beroepsmatig 

optreedt én omdat hij zich opstelt als “specialist” op het gebied van de beoogde overeenkomst�63

11	 Verjaringstermijnen	bij	vervoer	en	bij	expeditie

11.1 Een tweede belangrijk verschil tussen expeditie en vervoer betreft de verjaring� Vor-

deringen uit een vervoer verjaren voor de meeste vervoersmodaliteiten in de regel na 1 jaar� 

Vorderingen uit zeevervoer onder bevrachtingsovereenkomst verjaren door verloop van 2 jaar 

na het feit waaruit de vordering is ontstaan of na de beëindiging van de overeenkomst, naar-

gelang welk tijdstip het vroegste valt�64

11.2 Vorderingen uit een expeditieovereenkomst, van zowel de opdrachtgever als van de 

expediteur, verjaren in principe volgens het gemeen recht, d�w�z� na 10 jaar (art� 2262bis, § 1, lid 

1 BW)�65 Contractuele afspraken tussen principaal en expediteur kunnen niettemin een kor-

tere termijn bepalen� Deze speelt o�m� wanneer partijen de Algemene Belgische Expeditievoor-

waarden overeengekomen zijn� De in deze voorwaarden (artikel 37)66 opgenomen korte ver-

62 Kh� Antwerpen 12 december 1932, Jur.Anv� 1932, 488; Gent 24  januari 1959, Pas. 1959, II, 277; Jur.Anv� 
1959, 216; RW 1959-60, 1996�

63 L� Fredericq, o.c., I, nrs� 165 en 177; RPDB, Compl� III, l.c�, nr� 108�
64 Art� 2�6�1�30, 2�6�1�87, 2�6�1�110, 2�6�1�113 of 2�6�2�33 NSWb�
65 Kh� Antwerpen 12 december 2014, A/13/6373, onuitg�
66 Art� 37 AVEB 2005: “Elke vordering in aansprakelijkheid lastens de expediteur is ingevolge verjaring uitge-

doofd wanneer deze niet binnen een termijn van 6 maanden voor de bevoegde rechtbank wordt aanhangig 
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jaringstermijn van 6 maanden wordt doorgaans rechtsgeldig geacht�67 Als uitgangspunt voor 

de tegenstelbaarheid van standaardbedingen geldt in België dat een onderneming die zich ten 

aanzien van een contractpartij beroep wil doen op haar algemene voorwaarden, moet bewij-

zen dat de tegenpartij van deze voorwaarden kennis kon nemen en deze aanvaard heeft� Het 

bewijs daarvan is in de eerste plaats een feitenkwestie� In de praktijk gebruikt men daarvoor 

ook bij expeditiecontracten al eens zogenaamde kennisname- en aanvaardingsclausules, door-

gaans in combinatie met elkaar� Dit zijn contractuele clausules die tot doel hebben deze kennis-

name en/of aanvaarding vast te leggen of te bevestigen� Een kennisnamebeding is een beding 

waarin een contractpartij verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden 

van haar tegenpartij� Een kennisnamebeding brengt in feite los van de werkelijkheid een fictie 

van kennisname tot stand� Een aanvaardingsbeding op zijn beurt is een beding waarbij een 

contractpartij verklaart de algemene voorwaarden van haar tegenpartij te hebben aanvaard� 

Een kennisnamebeding creëert als het ware een vermoeden of “fictie” van aanvaarding van de 

algemene voorwaarden�68

12 Het commissionairsvoorrecht

12.1 Het derde verschil tussen expediteur en vervoerder vindt men terug bij de voorrechten� 

Wat de expediteur betreft, voorziet artikel 14 van de wet van 5 mei 1872: “Ieder commissionair 

heeft een voorrecht op de waarde van de hem toegezonden, in bewaring gegeven of in consignatie 

gegeven koopwaren, door de daad zelf van de toezending, de bewaargeving of de consignatie, 

wegens alle leningen, voorschotten of betalingen door hem als commissionair gedaan, hetzij voor 

de verzending van de koopwaren, hetzij gedurende de tijd dat zij in zijn bezit zijn.” De ratio legis 

is erin gelegen om de commissionair ertoe te bewegen om de kosten van de beoogde transactie 

aan zijn opdrachtgever voor te schieten en indirect op die manier de (internationale) handel 

aan te moedigen� De wetgever had in 1872 namelijk het oogmerk om de vorderingen van de 

commissionair veilig te stellen door onder de vorm van de waarde van de goederen in zijn be-

zit aan de commissionair een zekerheid te bieden voor zijn financiële engagementen en risico’s 

bij het commissiecontract� Het uitgebreide commissionairsvoorrecht dat op deze goederen 

rust, is zo een essentieel bestanddeel van de commissieovereenkomst� De wettekst kent aan 

elke “commissionair”, met uitzondering van de commissionair-vervoerder, het voorrecht van 

artikel 14 van de wet van 5 mei 1872 toe� Dit geldt dus ook voor de commissionair-expediteur69, 

die zich als “commissionair” verbindt�

gemaakt. De verjaring loopt vanaf de dag, volgend op de dag waarop de goederen werden afgeleverd of had-
den moeten zijn afgeleverd, dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag, volgend op de dag waarop het feit dat 
tot de vordering aanleiding geeft, zich heeft voorgedaan.”

67 Zie voor niet-gepubliceerde rechtspraak: A� Poelmans, l.c�, TPR 2021, 995-1001, nr� 130 e�v�
68 G�L� Ballon en K�-J� Van Dormael, “Creatief met factuurvoorwaarden” in Vlaams Pleitgenootschap 

(ed�), Proactief ondernemingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 26-27; H� De Wulf, E� Terryn en B� 
Keirsbilck, “Overzicht van rechtspraak: handelsrecht en handelspraktijken 2003-2010”, TPR 2011, 973-
974; zie tevens P� Brulez, “Kennisname van algemene voorwaarden door handelaar”, NJW 2017, 541-542�

69 Cass� 5 november 1936, Pas� I, 407 (Brussel 16 mei 1934, Jur.Anv� 1934, 303)�
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12.2 Een commissionair-vervoerder, die in essentie niet meer of niet minder is dan een 

( contractueel) vervoerder, geniet niet van het voorrecht van artikel 14 van de wet van 5 mei 

187270 maar moet het hier stellen met de specifieke voorrechten van de onderscheiden trans-

portmodaliteiten: bijvoorbeeld bij landvervoer71 van het voorrecht van artikel  20, 7° Hypo-

theekwet72, …

13 Het concept “verzending” als onderscheidingscriterium

13.1 In België bestaat er geen “Haviltex-formule” zoals in Nederland, maar ligt de sleutel in 

de pretoriaanse invulling van het juridische concept “verzending”� Het Hof van Cassatie velde 

namelijk op 5 mei 193673 een arrest waarin het voor het eerst als onderscheidingscriterium het 

begrip “verzending” toepast� De betwisting in die zaak handelde over het commissionairsvoor-

recht van artikel 14 van de wet van 5 mei 1872� De curator van de gefailleerde opdrachtgever 

stelde dat de eiser in cassatie geen expediteur maar wel een commissionair-vervoerder was en dat 

deze daarom geen beroep kon doen op het commissionairsvoorrecht� Het Hof van Cassatie oor-

deelde dat de tussenpersoon zich had ingelaten “niet met het vervoeren van de goederen van haar 

medecontractant maar eenvoudigweg met deze te verzenden, met deze als lasthebster van haar 

cliënte aan derden te overhandigen dewelke zich ertoe hadden verbonden deze te vervoeren van de 

ene plaats naar de andere”, én dat de eiser in cassatie zich daarom als commissionair-expediteur 

had verbonden�74 Sedertdien hanteren ook de lagere rechtbanken en rechtsleer “verzending” als 

criterium75, al is de in concreto-toepassing ervan in de praktijk niet steeds eenduidig gebleken�76

13.2 Vanuit louter juridisch-theoretisch oogpunt is het besproken onderscheid vervoer-

der/expediteur helder� Een commissionair-expediteur is een professionele tussenpersoon die 

70 Maar wel van het voorrecht van artikel 20, 7° van de Hypotheekwet bij landvervoer, van het voorrecht van 
artikel 60 van de wet van 5 mei 1936 bij binnenscheepvaart en van artikel 125 van de Zeevaartwet in geval 
van zeevervoer� Zie aangehaalde rechtspraak in RPDB, Compl. III, l.c., nr� 167; L� Delwaide en J� Blockx, 
o.c.,1035-1036, nr� 42; D� Noels, o.c., 5, nr� 10; Kh� Antwerpen 5 mei 1999 (AR 95/06300), onuitg�

71 Zie aangehaalde rechtspraak in RPDB, Compl. III, l.c., nr� 167; L� Delwaide en J� Blockx, o.c., 1035-1036, 
nr� 42�

72 Art� 20, 7° Hyp�W�: “De schuldvorderingen, op bepaalde goederen bevoorrecht, zijn: (…) “7° de vrachtkosten 
en bijkomende kosten, op het vervoerde goed, zolang de vervoerder dit onder zich heeft, en gedurende vieren-
twintig uren die volgen op de aflevering aan de eigenaar of aan de geadresseerde, mits dezen in het bezit ervan 
gebleven zijn; (…)”

73 Cass� 5 mei 1936, Pas� 1936, I, 408; Jur.Anv� 1937, 70 en Jur.Comm.B� 1938, 43�
74 J� Van Ryn en J� Heenen, Principes de droit commercial, IV nr� 18 en ook J� Libouton, L’intermédiaire de 

transport en droit belge, nr� 11 bekritiseren dit arrest in de mate dat het Hof van Cassatie hierin besluit dat 
een commissionair als “lasthebber” handelt�

75 Zie: RPDB, Compl� III, tw.“Commission, nr� 33 en de daar aangehaalde rechtspraak; adde: Gent 26 januari 
1959, RGAR 1959, 6537; Jur.Anv� 1959, 216; Brussel 23 juni 1966, Eur.Vervoerr� 1967, 1006; Kh� Antwerpen 
27 februari 1967, Eur.Vervoerr� 1968, 1214; Kh� Antwerpen 29 mei 1971, RHA 1971, 88; Brussel 2 februari 
1968, RHA 1968, 133; Brussel 4 december 1969, RHA 1969, 440; Kh� Gent 14 mei 1975, onuitg�; Antwerpen 
20 april 1983, Eur.Vervoerr. 1983, 424; RHA. 1983-84, 264�

76 Voor een uitgebreidere bespreking, zie: D� Noels, Transportrecht. De tussenpersonen, 27 e�v�, nr� 54 e�v�; 
eveneens kan de lezer verder en aanvullend voor een uitgebreide casuïstiek nuttig verwezen worden naar 
A� Poelmans, l.c�, TPR 2021, 795 e�v�, nrs� 32 e�v�
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bemiddelt tussen de ladingbelanghebbende en de vervoerder� Hij organiseert en draagt zorg 

voor de “verzending” van de goederen van beginpunt tot eindbestemming, maar hij verbindt 

zich niet persoonlijk tot vervoeren en hij aanvaardt geen aansprakelijkheid als vervoerder� Een 

expediteur ageert als een commissionair in de handelsrechtelijke zin van het woord, dus wel-

iswaar in eigen naam, maar voor rekening van zijn opdrachtgever� Een (commissionair-)ver-

voerder daarentegen handelt in eigen naam én voor eigen rekening en is zelfs helemaal geen 

“commissionair” sensu iure, maar een vervoerder�

13.3 Het onderscheid tussen beide rechtsfiguren moet in de praktijk blijken uit een geheel 

van indiciën, waarbij de bewijslast vaak bij de tussenpersoon komt te liggen� Zo wordt er dan 

gekeken naar de inhoud van de opdracht(bevestiging) en/of gaat men de partijenintentie bepa-

len a�d�h�v� de feitelijke elementen (contractuitvoering, documenten, correspondentie,  …)� 

Leidt dit alles niet tot een eenduidige conclusie, dan wordt er erg vaak tot vervoerscommissie 

i�p�v� verzendcommissie besloten77 (met alle gevolgen qua aansprakelijkheid, verjaring en voor-

recht die hiervoor besproken werden)�

13.4 Ligt er een geschrift voor zoals een instructie, offerte of opdrachtbevestiging, dan zal 

men eerst nagaan of er daarin over “verzending” dan wel van “vervoer” gesproken wordt en op 

welke rechtshandelingen dit geschrift slaat (bv� goederenbehandeling, douaneverrichtingen)� 

Is zulk geschrift niet voorhanden, dan zal een onderzoek volgen van de aan de contractslui-

ting voorafgaande negotiaties en correspondentie en van de inhoud van de feitelijk door de 

tussenpersoon gestelde handelingen bij het uitvoeren van zijn opdracht� De tussenpersoon die 

zich als enkel expediteur wil verbinden doet er dus goed aan om vooraf aan het sluiten van 

de commissieovereenkomst zijn opdrachtgever duidelijk te wijzen op de door hem beoogde 

rechtshoedanigheid�78 De rechtspraak vertoont hier namelijk de neiging om, in geval van twijfel 

of onduidelijkheid, de hoedanigheid van “commissionair-vervoerder” te weerhouden�79

13.5 Waren de contractpartijen tijdens de onderhandelingsfase in hun frasering niet duidelijk 

of heeft de tussenpersoon simpelweg een onduidelijke of dubbelzinnige opdracht ontvangen, 

dan volgt er een in concreto-onderzoek van de tussen partijen beoogde rechtshandeling(en) om 

77 Ibid� als voetnoot 41�
78 Brussel 24 januari 1969, Eur.Vervoerr� 1969, 937; Brussel 24 januari 1969, Eur.Vervoerr� 1969, 943; Brussel 

23  december 1971, Eur.Vervoerr� 1972, 865; Brussel 19  oktober 1972, Eur.Vervoerr�, 1973, 503; Kh� Gent 
31 januari 1978, RGAR 1979, 10080; Kh� Tongeren 29 juni 1979, BRH 1980, 253; Brussel 30 maart 1982, 
RGAR 1983, 10689; Antwerpen 9  juni 1982, RHA 1981-82, 242; Antwerpen 15  december 1982, RHA 
1983-84, 57; Kh� Brussel 23 november 1983, RHA 1983-84, 380; Brussel 7 mei 1984, RHA 1988, 105; Kh� 
Brussel 11 februari 1988, TBH 1988, 879 (Transportnummer); Kh� Brussel 10 augustus 1989, TBH 1990, 637 
(Transportnummer); Brussel 11 oktober 1989, RHA 1991, 50; Kh� Antwerpen 26 februari 2001, BVZ-ABDM 
2001/1B, 35, 97/AR/11742, onuitg�

79 J� Van Ryn en J� Heenen, Principes de droit commercial, IV, nr� 18; F� Ponet en E� Willems, “De overeen-
komst van internationaal wegvervoer – CMR� Overzicht van rechtspraak (1986-1991)”, TBH 1992, nr� 7; 
Kh� Antwerpen 15 december 1982, RHA 1983-84, 57; Brussel 30 maart 1982, RGAR 1983, 10689; Brussel 
23 april 1983, TBH 1987, 145; Kh� Luik 27 juni 1985, Eur.Vervoerr. 1985, 572; Kh� Brussel 10 augustus 1989, 
TBH 1990, 637; Brussel 11 oktober 1989, RHA 1991, 50; Luik 21 mei 1996, JLMB 1997, 886; Kh� Antwerpen 
3 juni 1997, RHA 1998, 271�
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zo te zien of de kenmerkende verbintenis bestaat uit “verzending” dan wel “vervoer”�80 In deze 

zoektocht naar de meest kenmerkende prestatie neigt de rechtspraak doorgaans eerder naar 

expeditie�81

13.6 Wanneer er helemaal geen geschrift over de inhoud van de opdracht bestaat, kijkt men 

naar de uitvoering van de beoogde overeenkomst, d�w�z� naar de in tempore non suspecto door 

de tussenpersoon gestelde rechtshandelingen en door de tussenpersoon opgestelde documen-

ten� In een arrest van 27 januari 1995 bracht het Hof van Cassatie immers in herinnering dat 

een bodemrechter over de hoedanigheid van de tussenpersoon mag oordelen op grond van 

een onderzoek van de manier waarop de tussenpersoon de opdracht aanvaard en uitgevoerd 

heeft�82 Eerdere opdrachten zijn daarbij in principe niet determinerend: het is namelijk niet 

omdat de ene contractpartij voor de andere gedurende een wel of niet langere periode in de ene 

of de andere hoedanigheid is opgetreden, dat hieruit a priori moet worden afgeleid dat deze 

zich voor een nieuwe overeenkomst (niet) in een andere hoedanigheid zou kunnen verbin-

den�83 Anderzijds kan een principaal, die regelmatig opdrachten aan een tussenpersoon heeft 

gegeven, eenmaal er zich dan een schadegeval voordoet natuurlijk geen onwetendheid komen 

te veinzen� De rechtspraak gaat dus soms voorgaande opdrachten wél als bijkomend c.q� secun-

dair element mee in overweging om dan samen met een reeks andere gelijklopende aanwij-

zingen te besluiten tot de hoedanigheid van expediteur dan wel commissionair-vervoerder�84

13.7 Dat de tussenpersoon zelf over geen eigen vervoersmiddelen (vrachtwagens, binnen-

schepen, containers enz�) beschikt, is hier als beoordelingscriterium zonder belang, zelfs als de 

principaal dit blijkt te weten�85 Immers ook wie geen eigen vervoersmiddelen bezit, kan zich er 

contractueel toe verbinden om goederen te (doen) vervoeren�

13.8 Ook de terminologie in de correspondentie tussen de partijen tijdens de contractuitvoe-

ring heeft vaak slechts een relatieve waarde en is niet noodzakelijk doorslaggevend� Rechters 

schuiven doorgaans termen zoals “ fret, réservation, embarquement”86, “transports, agence”87 of 

“the ship owners, our owner friends, our rates, our freight, we have a sailing opportunity, your 

80 Toch stelt men vast dat voorheen bij afwezigheid van een duidelijke opdracht de rechtbanken dit onderzoek 
nog al te vaak bleken uit de weg te gaan door simpelweg vervoerdersaansprakelijkheid te weerhouden� Nu 
men vandaag de dag ziet dat expediteurs zich met complexere en vaak multimodale operaties inlaten, lijkt 
opnieuw een inhoudelijk onderzoek van de geleverde en gefactureerde prestaties te (moeten) gebeuren�

81 Kh� Luik 13 december 1977, RHA 1977-78, 268�
82 Cass� 27 januari 1995, Arr.Cass� 1995, 93; Bull� 1995, 92; Eur.Vervoerr� 1996, 694; Pas� 1995, I, 92; RHA 1995, 

99; RW 1994-95, 1268; TBH 1995, 232, noot M� Godfroid�
83 J� Libouton, “Les transports routiers internationaux – Chronique de jurisprudence (1972-73)”, JT 1974, 

505, nr� 5; Kh� Brussel 15 oktober 1983, TBH 1984, 697 met noot F� Ponet; Brussel 19 oktober 1972, Eur.
Vervoerr� 1973, 503�

84 Brussel 19 oktober 1972, Eur.Vervoerr� 1973, 503; Antwerpen 20 april 1983, RHA 1983-84, 264�
85 Brussel 23 februari 1967, Eur.Vervoerr� 1969, 141; Brussel 19 oktober 1972, Eur.Vervoerr� 1973, 503; Kh� Gent 

14 mei 1975, onuitg�
86 Brussel 23 juni 1966, RW 1966-67, 42; Eur.Vervoerr� 1967, 1006; RHA 1972, 315�
87 Kh� Antwerpen 27 februari 1967, Eur.Vervoerr� 1968, 1244, hervormd door Brussel 24 januari 1969, Eur.

Vervoerr� 1972, 573; BRH 1972 648�
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steamer”88 en dergelijke terzijde wanneer uit andere elementen blijkt dat in werkelijkheid de 

contractpartijen de hoedanigheid van expediteur resp� commissionair-vervoerder op het oog 

hadden, dan wel dat deze bewoordingen niet te rijmen vallen met de manier waarop de over-

eenkomst uitgevoerd werd� Dit geldt eveneens voor vermeldingen op het briefpapier of in de 

maatschappelijke naam van de tussenpersoon�89 De indruk dringt zich hier wel op dat wanneer 

de rechtspraak de gebezigde terminologie dan wel in overweging neemt, dit gebeurt als een 

bijkomstig beoordelingselement in samenhang met andere aanwijzingen, om zo tot het bestaan 

van de hoedanigheid van commissionair-vervoerder te besluiten�

13.9 De hiervoor aangehaalde elementen – m�n� de terminologie van de partijen, voorgaande 

verrichtingen, geen eigen vervoersmiddelen en/of de vermeldingen op briefpapier, c.q� de maat-

schappelijke benaming – zijn dus doorgaans bijkomstige en secundaire elementen die de rech-

terlijke analyse van de manier van contractuitvoering nuttig kunnen aanvullen�

13.10 Voor een onderzoek naar de besproken rechtsfiguren in een situatie waarbij er geen 

geschreven opdracht voorhanden is, zal men dus in de eerste plaats uitgaan van de wijze van 

uitvoeren van de door de tussenpersoon opgenomen verbintenissen90, en meer bepaald, de door 

de tussenpersoon in concreto geleverde prestaties� Dit onderzoek moet dan zowel inhoudelijk 

(d�i� de vraag: “welke rechtshandelingen werden er gesteld?”) als formeel (d�i� de vraag: “welke 

documenten werden uitgesteld en op welke wijze treden de contractanten hierin naar buiten?”) 

gevoerd� Zo zijn een aantal rechtshandelingen duidelijk niet verenigbaar met de hoedanigheid 

van expediteur, terwijl andere juist indicatief zijn voor deze hoedanigheid�

13.11 Voor wat de uitgestelde documenten betreft, wordt wie aan zijn opdrachtgever “vracht” 

factureert vaak geacht als (commissionair-)vervoerder te handelen�91 Hier wordt soms wel eens 

over het hoofd gezien dat de opdracht van een commissionair-expediteur erin kan bestaan 

om enkel goederen in ontvangst te nemen, de zeevracht voor te schieten en vervolgens aan 

de principaal de door hem voorgeschoten vrachtprijs door te rekenen, verhoogd met de com-

missievergoeding, bijvoorbeeld wanneer de koop-verkoopovereenkomst bepaalt dat de ver-

voerskosten voor rekening van de koper zijn� In dat geval zal de commissionair-expediteur 

inderdaad aan zijn principaal voorgeschoten “vracht” in rekening brengen� Men kan moeilijk 

begrijpen hoe het uitvoeren van zulke opdracht dan van deze receptionerende commissio-

nair-expediteur plots een (commissionair-)vervoerder zou kunnen maken�92 Zoals het Hof van 

88 Brussel 6 april 1972, RHA 1972, 324�
89 J� Libouton, “L’intermédiaire de transport en droit belge”, 99, nr� 19; Brussel 25 mei 1972, RHA 1972, 219; 

Kh� Luik 27 juni 1985, Eur.Vervoerr� 1985, 472�
90 Zie onder meer: Antwerpen 13 september 1976, RHA 1975-76, 413�
91 Brussel 24  januari 1969, Eur.Vervoerr� 1969, 643; Kh� Brussel 12  februari 1977, Eur.Vervoerr�, 1978, 285; 

Kh� Gent 31  januari 1978, RGAR 1979, nr� 10�025; Kh� Kortrijk 13  juli 1978, TBH 1979, 301; Antwerpen 
10 november 1981, RHA 1983-84, 177; Antwerpen 9  juni 1982, RHA 1981-82,242; Gent 3 februari 1989, 
IVLZ 1989, 285 en de aangehaalde rechtspraak in F� Ponet, “Hoedanigheid commissionair-expediteur – 
commissionair-vervoerder”, noot onder Kh� Brussel 13 oktober 1983, TBH 1984, 697�

92 Zie tevens: J� Libouton, “Le commissionnaire-expéditeur: un phénix?” in X, Hommage à Jacques Heenen, 
259, nr� 9, noot 27�
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Cassatie het eerder stelde, betekent het loutere feit dat de contractpartijen voor de commissio-

nairsprestaties één enkele globale prijs – dat wil zeggen een “lumpsum”-prijs, met inbegrip van 

het commissieloon – afspraken en deze zo gefactureerd werd, an sich geen onverenigbaarheid 

met de hoedanigheid van “commissionair-expediteur”�93 De rechtspraak ziet in de praktijk nog 

te vaak over het hoofd dat het een commissionair-expediteur niet verboden is om met zijn 

opdrachtgever een “all-in”-prijs – d�w�z� voorschotten, kosten en commissieloon inbegrepen 

– af te spreken�94 Dat de facturatie van de tussenpersoon aan de opdrachtgever niet alleen alle 

naar aanleiding van het uitvoeren van de opdracht voorgeschoten kosten, verhoogd met een 

commissie (“intervention en port et soins”) in rekening brengt, maar ook melding maakt van 

(voorgeschoten) “transportkosten”, en waar het de enkele ontvangst van inkomende lading 

betreft, “zeevracht” vermeldt waarvan zij de terugbetaling vordert, maakt haar daarom nog 

niet tot een (zee)vervoerder�95

Nawoord

Bij een rechtsvergelijkende exercitie is het altijd zoeken naar de overeenkomsten en de ver-

schillen� Bij Nederlands en Belgisch recht gaat het op dit vlak in de eerste plaats om een defi-

nitiekwestie� Het beestje moet een naam hebben�

De Nederlandse expediteur (in enge zin) verplicht zich tot het, al dan niet in zijn naam, ten 

behoeve van zijn principaal met een vervoerder sluiten van een deugdelijke vervoerovereen-

komst� In Nederland wordt dat aangeduid als “doen vervoeren”� De Nederlandse expediteur 

kent aan de Belgische kant van de grens zijn evenknie in de commissionair-expediteur, die zich 

verplicht, in zijn naam ten behoeve van zijn principaal, tot het verzenden van de lading, d�w�z� 

het doen vertrekken van de goederen�

Aan beide zijden van de grens rust op de hulppersoon (expediteur/commissionair-expe-

diteur) “slechts” een inspanningsverbintenis en geen vervoerdersverantwoordelijkheid (“goed 

erin, goed eruit”)� Die verplichting bestaat in het met een capabele vervoerder sluiten van een 

deugdelijke vervoerovereenkomst� Hij moet in België optreden als bonus pater familias, in het 

Nederlands: de opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdracht-

nemer in acht nemen�96

De vervoerdersverantwoordelijkheid van “goed erin, goed eruit” rust wel op de Neder-

landse figuur van contractuele of papieren vervoerder, die in België wordt aangeduid als com-

missionair-vervoerder�

Wanneer de vervoerder zelf vervoert, is in geval van een ladingschade het vaststellen van 

zijn hoedanigheid eenvoudig� Dit is natuurlijk lastiger bij het ten noorden van de landsgrens 

vaststellen van de hoedanigheid van expediteur dan wel die van contractueel (papieren) ver-

93 Cass� 21 juni 1968, Arr.Cass� 1968, 1285; Pas� 1968, I, 1212; RHA 1972, 309�
94 Aanvullend, voor recentere uitspraken, zie: A� Poelmans, “Overzicht van rechtspraak (1976-2012)”, TPR 

2013, 1659-1677�
95 Antwerpen 9 februari 1998, 4e kamer, inzake 1994/AR/2661, onuitg�
96 Zie art� 7:401 BW�
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voerder en ten zuiden van die landsgrens het vaststellen van de hoedanigheid van commissio-

nair-expediteur en/of die van commissionair-vervoerder�

In Nederland wordt voor die interpretatie van de hoedanigheid van de logistieke dienstver-

lener als expediteur dan wel als vervoerder de Haviltex-formule gehanteerd, zeer kort samenge-

vat als “wat konden partijen redelijkerwijs over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen 

afleiden”� Daarbij spelen alle omstandigheden van het geval een rol en geldt als hoofdregel dat 

“de expediteur moet zeggen wat hij doet en doen wat hij zegt”� Laat hij daarover onduidelijkheid 

bestaan, dan wordt dat in principe ten nadele van hem uitgelegd�

In België is die interpretatie ook van alle omstandigheden van het geval afhankelijk, maar 

geldt dat in geval van een onduidelijke of dubbelzinnige opdracht de rechtspraak een feitenon-

derzoek doet om te bepalen of er sprake is van “verzending” of van “vervoer” en dan vaak neigt 

naar verzending en dus naar commissionair-expeditie�

Kortom, waar de Nederlandse expediteur “moet zeggen wat hij doet, en moet doen wat hij 

zegt”, wordt de hoedanigheid van de commissionair-expediteur in België voornamelijk bepaald 

door de kenmerkende prestatie van het verzenden� De Belgische commissionair-expediteur 

hoeft minder te “zeggen” en moet vooral “doen”�
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