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Voorwoord 

Het zakenverkeer is gebaat bij duidelijkheid. Afspraken tussen zakenpartners moeten dus 

goed worden vastgelegd. De snelste methode van vastlegging is door het gebruik van zoveel 

mogelijk standaard regels en formulieren. 

Voor uw internationale vervoerovereenkomsten is een standaardvrachtbrief ontwikkeld, geheel 

in de lijn van de International Road and Transport Union (IRU). Deze vrachtbrief wordt 

internationaal geaccepteerd door bedrijven, overheid, verzekeraars en gerechtelijke instanties. 

U kunt hem herkennen aan de vaste, genummerde vakindeling en de verschillende kleuren - 

rood voor de afzender, blauw voor de geadresseerde en groen/zwart voor de vervoerder. 

Voor binnenlands vervoer heeft de Stichting vervoeradres samen met EVO, TLN, GVN en NBB 

een vrachtbrief ontwikkeld. Dit is in Nederland de meest gebruikte vrachtbrief. Herkenbaar aan 

de chamois kleur en aan de drie bladen: 

Blad 1: Vrachtnota (B1) / Bewijs van ontvangst (B2) (voor afzender)

Blad 2: Administratiebewijs (C1) / Bewijs van aflevering (A2) (voor vervoerder)

Blad 3: Vrachtbrief (A1) (voor geadresseerde)

Een correct ingevulde vrachtbrief bevat alle gegevens die u nodig heeft om het vervoer en 

de daarbij behorende administratie goed en efficiënt te laten verlopen. De vrachtbrief bewijst 

door wie en wanneer welke hoeveelheid goederen in ontvangst zijn genomen respectievelijk 

afgeleverd. Het is daarmee ook een bewijsmiddel om tijdens het transport ontstane schade of 

vermissing aan te tonen.

Door het gebruik van de AVC/CMR-vrachtbrief maken CMR en Algemene Vervoercondities 

(AVC 2002) onderdeel uit van de tussen partijen geldende afspraken. Deze AVC zijn in overleg 

met belangenorganisaties van logistieke dienstverleners en verladers (opdrachtgevers) 

vastgesteld en worden regelmatig geactualiseerd. In aanvulling op de wet zijn in de AVC de 

rechten, plichten en aansprakelijkheden van afzender, vervoerder en geadresseerde verder 

aangescherpt. 

Met het gebruik van de AVC 2002 in combinatie met standaardvrachtbrieven wordt 

duidelijkheid en zekerheid bereikt in de relatie tussen ladingbelanghebbende en logistieke 

dienstverlener. Gevolg daarvan is dat er eigenlijk relatief weinig juridische conflicten in 

Nederland zijn tussen verlader en vervoerder. 

De Stichting vervoeradres ziet het als haar taak om de relatie tussen ladingbelanghebbende 

en logistieke dienstverlener in een zo breed mogelijk opzicht te steunen. Wij willen onze 

werkzaamheden dan ook graag uitbreiden naar alle logistieke voorwaarden, zodat duidelijkheid 

en zekerheid niet alleen gelden voor vervoer over de weg, maar ook voor andere onderdelen 

van de logistieke keten. Door het steeds tweezijdig vaststellen van algemene voorwaarden 

wordt brede acceptatie mogelijk. Daarmee zal het afsluiten van logistieke contracten 

eenvoudiger en goedkoper worden.

Met de standaardvrachtbrief én de AVC 2002 heeft u een goede startpositie voor elke 

vervoerovereenkomst!

Peter Sierat

Voorzitter Stichting vervoeradres



Inleiding
In deze brochure informeren wij u over het juiste gebruik van de vrachtbrief.

…en belangrijke functie van de vrachtbrief is het vastleggen van afspraken die partijen in 

het kader van de vervoerovereenkomst hebben gemaakt. In hoofdstuk 1 en 2 wordt aan 

u uitgelegd aan welke eisen de vrachtbrief moet voldoen en welke gegevens er ingevuld 

moeten worden in de vrachtbrief. Het nut van een correct ingevulde vrachtbrief beperkt 

zich niet tot het vastleggen van de vervoerovereenkomst. …r speelt bij het gebruik van de 

vrachtbrief nog veel meer, zoals het regelen van de toepasselijke algemene voorwaarden 

en het verkrijgen van een ontvangstbewijs.

…en vrachtbrief is ook van belang bij controles door overheidsinstanties, zoals FIOD, 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), ministerie van Infrastructuur en Milieu en …CD. 

Daarnaast is de vrachtbrief ook onderdeel van de sluitende administratie ten behoeve van 

BTW (0-tarief) en accijnzen.

Samen met verladers- en vervoerdersorganisaties heeft de Stichting vervoeradres een 

standaardvrachtbrief ontwikkeld, die ook door de Stichting wordt uitgegeven. 

De Stichting is in 1946 opgericht om ondersteuning te bieden aan het afwikkelen van 

vervoerovereenkomsten tussen verladers, expediteurs en vervoerders. Naast de 

vrachtbrief geeft de Stichting vervoeradres ook tweezijdige algemene voorwaarden uit. 

Voor de gehele wegvervoerbranche zijn dat de AVC 2002 en voor specifieke vervoer- en 

opslagactiviteiten en fysieke distributie zijn dat deelmarktvoorwaarden. In deze 

algemene voorwaarden zijn de belangen van zowel de verladers als vervoerders 

afgewogen, waardoor zij in de transportmarkt breed worden geaccepteerd. De Stichting 

geeft ook voorlichting over het vervoerrecht en het gebruik van de vrachtbrief 

respectievelijk de AVC of het CMR-Verdrag. 

Achterin deze brochure vindt u een handig overzicht van de vrachtbrieven, die voor een 

specifieke deelmarkt/sector zijn ontwikkeld zoals het vervoer van afval, koeriers, transport 

van auto's of het bergen van gestrande voertuigen. Zo heeft u voor elk transport de juiste 

vrachtbrief.

Meer weten?
…r zijn diverse publicaties verkrijgbaar via onze website: www.sva.nl.

www.sva.nl


1.Wat is het belang van de vrachtbrief? 

Het gebruik van de vrachtbrief is wettelijk verplicht. De vrachtbrief is de schriftelijke vast- 

legging van de overeenkomst tot vervoer van goederen over de weg. In dit hoofdstuk  

besteden wij aandacht aan de functies van de vrachtbrief. In de laatste paragraaf besteden 

we aandacht aan situaties, waarin afgeweken wordt van de standaard situatie. Aan de hand 

van drie situaties bekijken wij, wat de rechtspositie van de bij het vervoer betrokken partijen 

in zo'n geval is.

De vrachtbrief is verplicht
Internationaal is de vrachtbrief voor beroepsgoederenvervoer 

verplicht. In Nederland ligt deze verplichting vast in de Wet 

wegvervoer goederen. 

Wanneer is er sprake van beroepsgoederenvervoer en 

wanneer van eigen vervoer? Beroepsgoederenvervoer houdt 

in dat u een ondernemer bent die zich beroepsmatig 

bezighoudt met het vervoer van goederen voor derden. 

Er is sprake van eigen vervoer, als goederen afkomstig zijn 

van of op weg zijn naar het eigen bedrijf. Eigen vervoer 

wordt voor eigen rekening verricht. De ondernemer moet 

overigens wel bij controle kunnen aantonen, dat het om 

eigen vervoer gaat.

Veel bedrijven kennen een juridische structuur, waarbij er 

meerdere vennootschappen of werkmaatschappijen samen 

één concern vormen. Als de ene werkmaatschappij goederen 

vervoert voor een andere werkmaatschappij binnen dat 

concern (in de zin van fiscale eenheid), dan is in Nederland 

sprake van eigen vervoer en in het buitenland van 

beroepsvervoer.

Een vrachtbrief is niet nodig voor eigen vervoer. Daarnaast is 

de vrachtbrief ook niet verplicht voor binnenlands 

beroepsvervoer met vrachtauto's (eigenlijk bestelbusjes) met 

een laadvermogen onder de 500 kg. Ook is geen vrachtbrief 

vereist voor het binnenlands beroepsvervoer van:

•  Levende dieren;

•  Landbouwproducten van de teeltplaats naar de veiling en 

van tot dit vervoer gebezigde ledige verpakkingsmiddelen 

van de veiling naar de teeltplaats;

•  Inboedels (verhuizingen);

•  Losgestorte goederen (zand, puin, etc.) of

•  Postzendingen (brieven).

In Nederland hoeft de vervoerder geen papieren vrachtbrief 

tijdens het transport bij zich te hebben, als er via een 

elektronisch systeem (de computer) vrachtbriefgegevens zijn 

uitgewisseld tussen afzender en vervoerder. De uitwisseling 

van elektronische gegevens dient dan wel via een 

gestructureerd en genormeerd systeem plaats te vinden. 

Let op!

voor specifieke lading, zoals afvalstoffen en gevaarlijke 

stoffen dient de vervoerder wel een papieren 

begeleidingsbrief tijdens het transport bij zich te hebben.

1.Wat


1.1  De vrachtbrief en de AVC 
Wat is de meerwaarde van een correct ingevulde 

vrachtbrief?

In de vrachtbrief leggen afzender en vervoerder de vervoer-

overeenkomst vast; de vrachtbrief bewijst de (mondeling) 

gesloten overeenkomst. Mits correct ingevuld, blijkt uit de 

vrachtbrief wie de afzender, vervoerder en geadresseerde 

zijn. Als de vrachtbrief echter ontbreekt, kan het lastig zijn om 

bijvoorbeeld in een rechtszaak te bewijzen dat er een 

vervoerovereenkomst is gesloten en wat daarvan de inhoud 

is. Bijvoorbeeld, dat de betrokken partij daadwerkelijk vervoerder 

is en niet bijvoorbeeld expediteur (zie ook hoofdstuk 3).

In de vrachtbrief staan ook andere belangrijke afspraken, 

zoals: Wat is de lading (soort goederen, hoeveelheid, gewicht, 

pallets ruilen ja/nee); Datum van inontvangstneming en 

aflevering; Temperatuur bij geconditioneerd vervoer; 

Remboursinstructies; Enzovoort.

De AVC vermelding op de vrachtbrief
Door op de vrachtbrief te verwijzen naar de AVC 2002 zijn deze 

van toepassing op het in de vrachtbrief vermelde vervoer. 

In een aantal gevallen moet ook de tekst van de algemene 

voorwaarden aan de afzender overhandigd worden 

(zie paragraaf 5.1).

De AVC zijn van toepassing op

•  binnenlands wegvervoer, met gebruikmaking van de  

AVC- of de CMR/AVC-vrachtbrief en

•  grensoverschrijdend wegvervoer, met gebruikmaking van 

de CMR/AVC-vrachtbrief.

Functies van de vrachtbrief
Naar de overheid toe is de vrachtbrief een controle 

instrument. Tussen afzender en vervoerder is de vrachtbrief 

een vastlegging van de vervoerovereenkomst. 

Zo kunnen we vijf functies vaststellen van de vrachtbrief: 

1.  Bewijs van de inhoud van de vervoerovereenkomst; 

2.  Bewijsmiddel voor de vaststelling van aansprakelijkheid; 

3.  Ladinginformatie; 

4.  Controle door overheidsinstanties; 

5.  Onderdeel administratieverplichting t.b.v. fiscus. 

1.  De vrachtbrief is het beste bewijs van de inhoud van de 

vervoerovereenkomst. Bovendien stelt de wet het opmaken 

van een vrachtbrief verplicht! De mondeling (of per email 

of fax) gegeven vervoeropdracht wordt door partijen in de 

vrachtbrief vastgelegd onder verwijzing naar algemene 

voorwaarden: de AVC 2002. De AVC 2002 zijn daarmee van 

toepassing op de vervoerovereenkomst naast en/of in 

aanvulling op de gegeven vervoeropdracht. 

2.  De vrachtbrief is hét bewijsmiddel bij uitstek voor het 

vaststellen van eventuele aansprakelijkheid. Het bewijst de 

inontvangstneming en aflevering door de vervoerder aan 

de geadresseerde en is onmisbaar als bewijsmiddel indien 

de goederen zijn beschadigd of zoekgeraakt. 

3.  Een correct ingevulde vrachtbrief bevat alle informatie die 

nodig is voor het vervoer en de bijbehorende administratie. 

De vrachtbrief vermeldt de afzender, de vervoerder, de 

geadresseerde, het aantal colli en het gewicht, de uiterlijke 

staat van de goederen, bijzondere instructies, rembours, 

enzovoorts.

4.  De vrachtbrief is, samen met vergunningen/diploma's  

e.d. het document waarop (inter) nationale handhavers  

controleren of u gerechtigd bent de goederen te  

transporteren. 

5.  De vrachtbrief is, samen met andere bescheiden, het  

document waarmee bij de fiscus aangetoond kan worden 

dat goederen zijn afgeleverd. Dit is met name van belang 

voor goederen die (tijdelijk) vrij gesteld zijn van BTW of 

Accijns. 



In aanvulling op de wet en het CMR-Verdrag zijn in de AVC 

2002 de rechten, plichten en aansprakelijkheden vastgelegd 

van de bij de vervoerovereenkomst betrokken partijen.

Geregeld worden onderwerpen als instructies, vrachtbetaling, 

rembours, laden, lossen, vertraging, schadevergoeding enz.

Alle partijen weten zo waar zij aan toe zijn en kunnen hun deel 

van het transportrisico onderbrengen op een standaardpolis 

bij een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeraar of een 

goederentransportverzekeraar, zonder dat meer dekking 

wordt ingekocht dan strikt noodzakelijk is.

Bij internationaal transport zijn de AVC aanvullend van 

toepassing op het dwingend van toepassing zijnde 

CMR-Verdrag. Is dit van belang? Ja, want het CMR-Verdrag 

laat een aantal onderwerpen ongeregeld, die in de AVC wél 

zijn geregeld. Zo zijn in het CMR-Verdrag bijvoorbeeld geen 

bepalingen opgenomen met betrekking tot laden en lossen, 

opzegging en controle bij gebrekkige belading/stuwage/

overbelading, afdracht rembours, opslag voor, tijdens en na 

het vervoer, enz. Door de AVC aanvullend op het CMR-Verdrag 

van toepassing te verklaren zijn deze en andere bepalingen 

van de AVC van toepassing op het internationale transport.

Wie geeft de AVC 2002 uit?
De AVC 2002 zijn tot stand gekomen in gemeenschappelijk 

overleg tussen enerzijds de ondernemersorganisaties in het 

beroepsgoederenvervoer - Transport en Logistiek Nederland 

(TLN), Goederenvervoer Nederland en het 

Nederlandsch Binnenvaartbureau - en anderzijds de 

ondernemersorganisatie voor verladers (opdrachtgevers) 

en ontvangers, de …VO. Stichting vervoeradres verzorgt de 

uitgave en verspreiding van de AVC 2002.

CMR-vrachtbrief
In het internationaal vervoer wordt gebruik gemaakt van de 

CMR-vrachtbrief, die is gebaseerd op de regeling in het 

CMR-Verdrag. Dit verdrag is van toepassing op internationaal 

vervoer van goederen op de weg, als het land van 

verzendingen/of het land van aflevering is aangesloten bij het 

CMR-Verdrag. In vrijwel alle landen van …uropa is dit verdrag 

geldig. Het CMR-Verdrag is dwingend recht, dat wil zeggen dat 

hiervan niet afgeweken kan worden in nationale wetgeving 

en ook niet bij contract.

De AVC van toepassing verklaren
De AVC zijn algemene voorwaarden. Deze voorwaarden maken 

deel uit van de vervoerovereenkomst, mits deze voorwaarden 

op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard. 

Zie voor meer informatie hoofdstuk 5.2.

1.2  De bewijskracht van de  
standaardvrachtbrief 
De vrachtbrief als bewijsmiddel, dat schade tijdens het 

transport is ontstaan. 

Goed erin, goed eruit. Dat is het basisprincipe van het vervoer. 

Ontstaat er tijdens het transport schade of een manco, dan 

is de vervoerder hiervoor aansprakelijk - overmacht en bijzondere 

risico's daargelaten. Maar hoe kan worden vastgesteld of de 

schade tijdens het transport is ontstaan? De vervoerder kan 

beweren dat de goederen, bijvoorbeeld kistjes tomaten, al 

beschadigd waren, voordat deze de vrachtwagen zijn ingegaan. 

De afzender op zijn beurt beweert dat er niets mis was met 

de tomaten en de aflader, die per ongeluk een stapeltje kistjes 

had laten omvallen, houdt de mond stijf gesloten. Wie zit er 

nu in de puree? Hoe kan iemand bewijzen dat de schade niet 

voor zijn rekening komt? Met behulp van de standaard 

vrachtbrief. De standaard vrachtbrief is hét bewijsmiddel bij 

uitstek. De bewijspositie van afzender, vervoerder en 

geadresseerde staat of valt met de voorbehouden en 

bemerkingen die worden gemaakt op de vrachtbrief.

Een voorbeeld van de bewijsfunctie van de 
vrachtbrief
Stel een zending bouwmaterialen komt beschadigd aan bij de 

klant (geadresseerde): De afzender moet, om de schade op 

de vervoerder te kunnen verhalen, bewijzen dat de 

bouwmaterialen tijdens het vervoer zijn beschadigd. 

Met andere woorden, de afzender moet aantonen dat hij de 

bouwmaterialen in uiterlijk goede staat aan de vervoerder 

heeft aangeboden. Dat bewijs kan de afzender nagenoeg 

uitsluitend leveren met een schone vrachtbrief. Dat wil 

zeggen, een vrachtbrief waarop de vervoerder bij inontvangst-

neming van de bouwmaterialen geen bemerkingen heeft 

gemaakt omtrent de uiterlijke staat (schade).

Wie moet het bewijs leveren?

Aan de hand van een voorbeeld zal dit toegelicht worden. 

Hierbij moet bedacht worden dat degene die claimt - de eiser - 

bewijs moet leveren ("wie eist, bewijst"). 

Met andere woorden, de claimgerechtigde (de afzender of de 

geadresseerde) moet bewijzen in welke staat de goederen 

zich bevonden en wat het aantal colli was dat de vervoerder in 

ontvangst heeft genomen en vervolgens heeft afgeleverd.

Let op!

In het voorbeeld gaat het om schade aan de goederen, 

hetzelfde geldt voor manco's.



Bewijs door de vervoerder

Als de vervoerder bij inontvangstneming van de bouwmaterialen 

een bemerking maakt op de vrachtbrief omtrent de uiterlijke 

staat, bewijst hij daarmee dat ze beschadigd zijn aangeleverd. 

De afzender mag weliswaar proberen te bewijzen dat de 

bouwmaterialen níet beschadigd waren toen de vervoerder 

ze in ontvangst nam, maar dat blijkt in de praktijk vrijwel 

onmogelijk. Andersom geldt natuurlijk dat de vervoerder, 

die beschadigde bouwmaterialen in ontvangst nam maar 

daarover geen bemerking maakte, vrijwel niet in staat zal zijn 

te bewijzen dat ze beschadigd waren aangeleverd. Hij is dus 

aansprakelijk voor de schade, omdat hij niet door middel van 

de vrachtbrief kan weerleggen dat de schade is opgetreden 

tijdens het vervoer. 

Schriftelijk voorbehoud

Het is dus heel belangrijk dat de vervoerder (zijn chauffeur) 

de zending controleert aan de hand van de gegevens op de 

vrachtbrief en eventuele gebreken op de vrachtbrief 

aantekent. De afzender moet dus toestaan, dat de chauffeur 

een bemerking op de vrachtbrief vermeldt. Achteraf 

mededelen dat de chauffeur wel gezien had dat de 

verpakking nat was en dit nog tegen de afzender heeft 

gezegd, helpt niets. Het moet op de vrachtbrief aangetekend 

worden!

Let op!

Het gaat om uiterlijk zichtbare schade. De vervoerder kan en 

mag niet een doos opensnijden om de innerlijke staat van de 

goederen te controleren.

Bewijs door de geadresseerde

Als de geadresseerde de bouwmaterialen uiterlijk zichtbaar 

beschadigd ontvangt, moet hij een schriftelijk voorbehoud 

(op de vrachtbrief) maken en zo de vervoerder formeel op de 

hoogte stellen van de schade. Dit voorbehoud mag niet een 

algemeen voorbehoud zijn.

Maar bij aflevering aan de geadresseerde kan de schade 

natuurlijk ook onzichtbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de 

goederen zijn ingepakt. Daarom is er een bewijsregeling voor 

uiterlijk zichtbare schade en niet uiterlijk zichtbare schade.

Zichtbare schade 

Zijn de goederen (in dit voorbeeld bouwmaterialen) uiterlijk 

zichtbaar beschadigd (de dozen zijn bijvoorbeeld nat), dan 

moet de geadresseerde direct bij inontvangstneming het 

voorbehoud maken. Doet hij dit niet, dan wordt de vervoerder 

geacht de goederen als omschreven in de vrachtbrief te 

hebben afgeleverd.

Niet-zichtbare schade 

Is de schade niet uiterlijk waarneembaar, dan moet de 

geadresseerde binnen één week na aanneming van de 

goederen de vervoerder hiervan schriftelijk op de hoogte 

brengen. Ook hier geldt weer dat als hij dit niet binnen de 

gestelde termijn doet, de vervoerder geacht wordt de 

bouwmaterialen als omschreven in de vrachtbrief (dus 

onbeschadigd) te hebben afgeleverd. 

Let op!

Ook na de termijn van zeven dagen1 bij niet-zichtbare schade 

kan de geadresseerde claimen dat de bouwmaterialen beschadigd 

zijn aangekomen. …chter, de bewijslast dat de schade tijdens 

het vervoer is ontstaan, ligt nu bij de geadresseerde in plaats 

van bij de vervoerder. Zo wordt het voor de geadresseerde dus 

een stuk moeilijker om zijn claim te innen.

Voor een uitgebreide uitleg over de rechtspositie van de 

geadresseerde adviseren wij u de brochure "Waar tekent u 

voor" te lezen, verkrijgbaar op www.sva.nl bij publicaties.

1  In de CMR is deze termijn zeven dagen, zon- en feestdagen niet inbegrepen. In de AVC is deze termijn één week.

www.sva.nl


2.1 Afzender, vervoerder, geadresseerde

In de leveringsvoorwaarden van de koopovereenkomst 

hebben de koper en de verkoper afgesproken wie er moet 

zorgen voor het vervoer van de goederen. Deze partij (vaak de 

verkoper) wordt de afzender in de vervoerovereenkomst, die 

hij afsluit met een vervoerder. Op dat moment is de 

geadresseerde (meestal de koper) nog geen partij bij de 

vervoerovereenkomst. 

Eerst twee partijen: de afzender en vervoerder
De vervoerovereenkomst is in eerste instantie dus een over-

eenkomst tussen twee partijen: de afzender (verkoper) en de 

vervoerder. Dat betekent dat alle rechten en plichten uit deze 

overeenkomst alleen geldig zijn tussen deze twee partijen. 

Dan een derde partij: de geadresseerde
Pas bij aflevering van de goederen wordt de geadresseerde 

partij bij de vervoerovereenkomst. De geadresseerde wordt de 

derde partij als hij:

•  de goederen in ontvangst neemt en/of;

•  de vrachtbrief ondertekent en eventueel bemerkingen over 

de ontvangen lading erbij schrijft en/of;

•  een schadeclaim indient (als dat nodig is!). 

Correct gezegd is het indienen van een schadeclaim een 

gevolg van het partij worden bij de vervoerovereenkomst. Pas 

als de geadresseerde beschikkingsbevoegd is geworden, mag 

hij een schadeclaim indienen. Hetzelfde geldt voor het geven 

van instructies aan de vervoerder.

Bij aflevering tekent de geadresseerde de vrachtbrief voor 

ontvangst en krijgt hij vervolgens het tweede (blauwe) 

exemplaar van de (CMR-)vrachtbrief van de chauffeur. (In 

geval van een binnenlandse vrachtbrief krijgt de geadresseerde 

blad 3: vrachtbrief (A1) voor de geadresseerde) Hiermee is de 

geadresseerde partij geworden bij de vervoerovereenkomst. 

Vanaf dat moment kan hij rechten en plichten ontlenen aan 

de vervoerovereenkomst. En pas vanaf dat moment mag hij 

tegenover de vervoerder gebruikmaken van de rechten die uit 

de vervoerovereenkomst voortvloeien.

Let op! 

Stel dat een geadresseerde de goederen niet in ontvangst 

kan of wil nemen, bijvoorbeeld omdat de zending bedorven 

is of geheel verloren is gegaan. In dat geval kan hij een 

schadeclaim indienen. Daarmee wordt hij alsnog partij bij de 

vervoerovereenkomst, met alle bijbehorende rechten. 

Voor een uitgebreide uitleg over de rechtspositie van de 

geadresseerde adviseren wij u de brochure "Waar tekent u 

voor" te lezen, verkrijgbaar op www.sva.nl bij publicaties.

2. Welke partijen zijn betrokken bij de vervoerovereenkomst? 

De vervoerovereenkomst wordt gesloten tussen afzender en vervoerder. Bij aflevering  

van de lading wordt de geadresseerde ook partij bij deze overeenkomst. Vul de vrachtbrief 

correct in: een expediteur is geen vervoerder; een aflader is geen afzender.

www.sva.nl


2.2  Vul de vrachtbrief correct in 
Vervoerder of expediteur?

Een vervoerder die een opdracht aanneemt tot vervoer kan 

die opdracht weer uitbesteden aan een ondervervoerder ('een 

charter'). In zo'n situatie kan verwarring optreden, omdat er 

gelijkenis is met de taak van een expediteur. 

Een expediteur is met zijn klant overeengekomen om te doen 

vervoeren. De expediteur geeft een vervoerder opdracht 

tot vervoeren; tussen expediteur en vervoerder bestaat een 

vervoerovereenkomst. 

Expeditie en vervoer zijn activiteiten die vaak in hetzelfde 

bedrijf uitgeoefend worden. Uit de feitelijk situatie is niet altijd 

duidelijk welke rol het bedrijf speelt: expediteur of vervoerder. 

Bij een eventuele schade is de aansprakelijkheid van een 

vervoerder echter veel ruimer dan van een expediteur. 

Het is daarom van belang, dat aan de afzender duidelijk is 

voor welke rol gekozen is. Het bewijs kan geleverd worden 

door afspraken vast te leggen in een expeditieovereenkomst 

respectievelijk vervoerovereenkomst en naar de juiste 

algemene voorwaarden te verwijzen (Nederlandse 

Expeditievoorwaarden dan wel AVC). Uit de overeenkomst 

moet duidelijk blijken, of de opdracht is aangenomen tot 

vervoer of tot doen vervoeren (expeditie).

En vul op de vrachtbrief bij vak (vak 16) de juiste naam als 

vervoerder in!

Een voorbeeld geeft aan hoe ingewikkeld een 
vervoersketen kan zijn
De Wit geeft opdracht aan De Zwart een lading gekoeld vlees 

naar Grosseto (Italië) te brengen. De Zwart, die geen eigen 

wagens heeft, neemt contact op met De Groen. De Groen zal 

het doen. Hij regelt een koeltrailer en vraagt (mondeling) aan 

Van Geel, die altijd voor hem rijdt, met diens trekker de trailer 

naar Italië te rijden. Van Geel rijdt, zoals gebruikelijk, naar 

Milaan, waar hij de trailer parkeert. 

Terracotta, de vaste 'Italië-binnenland-vervoerder' voor 

De Groen haalt de trailer na het weekend op en rijdt ermee 

naar Grosseto, naar de geadresseerde Salsa di Mama. 

Als de deuren van de trailer geopend worden blijkt het vlees 

bedorven, de stank is verschrikkelijk, kortom, het is compleet 

in de salsa gelopen. Voor de vraag wie aansprakelijk is voor de 

schade, moet eerst worden vastgesteld:

Wie is wat?

Op de CMR-vrachtbrief staat De Groen als vervoerder vermeld. 

De vrachtbrief is door Van Geel in het vakje' vervoerder' 

getekend en De Wit en Salsa di Mama staan als afzender

respectievelijk geadresseerde vermeld; zij hebben de vrachtbrief 

ook als zodanig ondertekend in de daarvoor bestemde vakken.

Wanneer De Wit De Zwart aanspreekt zal deze laatste 

aansprakelijkheid afwijzen door te beweren slechts 

expediteur te zijn. Bij onduidelijkheid is het aan de expediteur 

om te bewijzen dat hij inderdaad expediteur is. De Zwart slaagt 

niet in dit bewijs. Op zijn briefpapier presenteert hij zich als 

vervoerder en zijn reclameslogan luidt: "Vervoer door De Zwart 

een pak van uw hart!". De Zwart is dus 'gewoon' vervoerder 

(papieren vervoerder).

De Zwart besteedt het vervoer uit aan De Groen. Er is sprake 

van uitbesteed vervoer (ondervervoer).

De Zwart is tegenover De Groen afzender; De Groen 

(ondervervoerder) is tegenover De Zwart vervoerder.

De Groen schakelt op zijn beurt Van Geel in. Van Geel kan 

worden aangemerkt als ondervervoerder, maar onder 

omstandigheden ook als opvolgend vervoerder. Van Geel 

neemt namelijk de vrachtbrief over (waarin De Groen als 

vervoerder wordt vermeld). 

De Italië-binnenland-vervoerder Terracotta kan worden 

aangemerkt als opvolgend vervoerder.

Hij neemt de trailer én de vrachtbrief over.

Conclusie 

…r kan dus makkelijk verwarring ontstaan over de rol van een 

vervoerspartij. Wees daarom duidelijk over je rol (expediteur/

vervoerder) en zorg dat deze rol ook uit de vrachtbrief blijkt.



De Wit

Grosseto, Italy

Grosseto, Italy

Zwolle, NL, 5 augustus 2011

pakbon nr. 50397, Fytosanitaire cert., Cert.van oorsprong

De Groen

Terracotta

Carne Putrida

Temp. -18 °C
trailer parkeren op parkeerplaats Milaan
op 7 augustus 2011

Zwolle, 5 augustus 2011

De Wit De Geel Grosseto, Italia 
Salsa di Mama

X

07814

 71 st E2 KRAT 0 kg 0 kg
 3 st H1 PALLET 0 kg 0 kg
 60 st Voorvoet m-b E 6470.7 kg  6392.7 kg
 1 st Snipper 80-20 groot 731.5 kg 643.5 kg
 1 st Tartaarvlees 975.5 kg  885.5 kg
 2 st Runder longhaas 50 kg 48.5 kg

   
 64   8227.7 kg     7970.2 kg

Skalcode: NL-Bio-01
Skalnummer: 025077

Cert.van


Afzender of aflader?

In de koopovereenkomst komen koper en verkoper leverings-

voorwaarden overeen. Vaak is de leveringsvoorwaarde een 

Incoterm. Incoterms zijn leveringsvoorwaarden, die door de 

International Chamber of Commerce (ICC) zijn opgesteld. 

De laatste versie van deze Incoterms is gepubliceerd in 2010.

Twee Incoterms leiden in de praktijk nog wel eens tot 

verwarring. Wie is afzender, als EXW of FCA is afgesproken?

Bij EXW (Af Fabriek) levert de verkoper op het moment dat hij 

de goederen ter beschikking stelt van de koper. Dit gebeurt in 

het bedrijfspand van de verkoper of bijvoorbeeld in de 

werkplaats, in de fabriek, in de opslagplaats, enzovoort. 

De koper regelt zelf het vervoer en het inladen. De koper wordt 

afzender in de vervoerovereenkomst en de verkoper wordt 

aflader.

Bij FCA (Vrachtvrij tot Vervoerder) levert de verkoper bij het 

bedrijfspand zodra de goederen zijn geladen op het 

vervoermiddel verschaft door de koper. De koper sluit een 

vervoerovereenkomst af. De koper wordt afzender in de 

vervoerovereenkomst en de verkoper wordt aflader.

Ondanks dat dus in de verkoopovereenkomst is afgesproken, 

dat koper het vervoer regelt, zien wij in de praktijk veel 

verkopers op verzoek van hun (buitenlandse) koper de 

vrachtbrief invullen. Overeenkomstig de afspraken moet de 

verkoper op de vrachtbrief zichzelf als aflaadadres vermelden, 

en de koper als afzender! De verkoper tekent de vrachtbrief 

dan ook namens de afzender/koper.

Let op!

De aflader kan aansprakelijk zijn voor foutieve gegevens op 

de vrachtbrief, indien hij voor het opmaken daarvan geen 

toestemming van de afzender had. Om namens de afzender 

te kunnen tekenen moet deze hem (impliciet) gemachtigd 

hebben. Opmaken van de vrachtbrief voor de afzender zonder 

deze te hebben geconsulteerd raden wij af.



3. Hoe vult u de vrachtbrief correct in? 

Het is duidelijk dat de vrachtbrief een onmisbaar onderdeel van het vervoer vormt. Maar 

die vrachtbrief moet natuurlijk wel correct worden ingevuld. Het is zelfs zo dat de afzender  

aansprakelijk kan zijn voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige gegevens.  

Daarom lichten wij in dit hoofdstuk uitgebreid toe, hoe het formulier moet worden gebruikt, 

welke regelgeving op het vervoer van toepassing is en tenslotte wordt per vak toegelicht wat 

er moet worden ingevuld en wat de consequenties zijn.

3.1 De vrachtbrief in de praktijk

Twee soorten vrachtbrieven
Er zijn twee 'soorten' standaard vrachtbrieven: de standaard 

AVC-vrachtbrief voor vervoer binnen Nederland en de 

CMR-vrachtbrief voor internationaal wegtransport. Het is 

natuurlijk voor gebruikers efficiënt als ze voor zowel nationaal 

als voor internationaal transport dezelfde vrachtbrief kunnen 

gebruiken. Daarom is de gecombineerde CMR/AVC-vrachtbrief 

ontworpen.

Deze gecombineerde CMR/AVC-vrachtbrief is geschikt voor 

internationaal wegvervoer én louter binnenlands wegvervoer 

doordat daarin wordt verwezen naar de Algemene 

Vervoercondities (AVC) 2002. Kort samengevat komt het 

hierop neer:

•  Binnenlands wegvervoer: Door middel van de verwijzing op 

de CMR/AVC-vrachtbrief zijn de AVC 2002 op het vervoer van 

toepassing, met uitsluiting van het CMR-Verdrag.

•  Internationaal wegvervoer: Door middel van de verwijzing 

op de CMR/AVC-vrachtbrief zijn de AVC 2002 mede op het 

vervoer van toepassing, in aanvulling op het CMR-Verdrag.

De naam CMR-vrachtbrief is afgeleid van het CMR-Verdrag. 

Over het CMR-Verdrag vertellen wij u meer in hoofdstuk 4.

Hoe is de vrachtbrief opgebouwd?
De standaard vrachtbrief bestaat uit tenminste drie delen:

•  een deel voor de afzender,

•  een deel voor de geadresseerde,

•  een deel voor de vervoerder.

Bij de CMR/AVC-vrachtbrief hebben de verschillende delen 

bovendien een kleur: rood voor de afzender, blauw voor de 

geadresseerde, groen (en eventueel ook zwart) voor de 

vervoerder. De AVC-vrachtbrief is vrijwel altijd uitgevoerd in 

chamois (= lichtgeel).

De vrachtbrief moet uniek zijn. Daarom heeft elk deel van 

de vrachtbrief hetzelfde unieke nummer. Hierdoor kan later 

het verloop van het vervoertraject worden gereconstrueerd 

en kan bijvoorbeeld worden vastgesteld waar de schade is 

opgetreden.



De gebruikers van de vrachtbrief
De afzender maakt in principe de vrachtbrief op. Hij is immers 

verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De afzender vermeldt 

de noodzakelijke gegevens op de vrachtbrief, ondertekent 

deze en overhandigt de vrachtbrief met de zending aan de 

vervoerder.

De chauffeur tekent voor ontvangst en retourneert het voor 

de afzender bestemde deel (bewijs van ontvangst).

Bij aankomst op het losadres overhandigt de vervoerder 

de vrachtbrief aan de geadresseerde, die partij wordt bij de 

vervoerovereenkomst De geadresseerde tekent op zijn beurt 

voor ontvangst, behoudt zijn deel van de vrachtbrief voor zijn 

administratie en overhandigt aan de chauffeur het deel dat is 

bestemd voor de vervoerder als bewijs van aflevering.

De vervoerder sluit ter ondersteuning van de vrachtnota voor 

de afzender vaak een kopie (doorslag) van het bewijs van 

aflevering bij.

Een in het land van bestemming afgetekend deel van de 

vrachtbrief is ook van belang (voor de afzender) in 

verband met bewijs van export van de goederen. Kan worden 

aangetoond dat de goederen zijn geëxporteerd, dan is het 

BTW-nultarief namelijk van toepassing.

Zowel de AVC-vrachtbrief als de CMR/AVC-vrachtbrief is 

verkrijgbaar met aangehechte 'envelop' waarin een paklijst 

kan worden bijgesloten. Indien bij de vrachtbrief gebruik wordt 

gemaakt van een paklijst moet op deze lijst worden verwezen 

naar het unieke nummer op de vrachtbrief, en vice versa.

De 'vrachtbrief met envelop' is ontwikkeld voor bedrijven die 

meer ruimte voor de goederenomschrijving nodig hebben 

dan op de vrachtbrief beschikbaar is. In de vrachtbrief wordt 

in dit geval alleen een globale omschrijving van de goederen 

opgenomen; de paklijst bevat een nadere specificatie van de 

goederen. De paklijst kan in principe niet gebruikt worden

in het kader van de aansprakelijkheid van de vervoerder. 

De vervoerder tekent immers niet voor de inhoud van de 

paklijst in de dichtgeplakte envelop.

Ook als er wordt gewerkt met aftekenlijsten geldt dat op de 

vrachtbrief naar de aftekenlijst moet worden verwezen 

en dat op de aftekenlijst naar (het unieke nummer van) de 

vrachtbrief moet worden verwezen. 

N.B.

Let in dit verband op het maken van eventuele voorbehouden 

en bemerkingen.

Bewaartermijn
Het is raadzaam de vrachtbrieven te bewaren totdat de 

verjaringstermijn is verstreken. Met verjaringstermijn wordt 

bedoeld de periode waarbinnen vorderingen op grond van de 

vervoerovereenkomst kunnen worden ingediend. 

De verjaringstermijnen worden behandeld bij de toelichting op 

het vak 'plaats en datum inontvangstneming'.

Houdt echter ook rekening met de door de fiscus 

voorgeschreven bewaartermijn van zeven jaar, indien de 

vrachtbrief onderdeel is van de administratie zoals de 

Belastingdienst die vereist.



3.2  De verwijzing naar toepasselijke 
regelgeving

CMR/AVC-vrachtbrief
Zoals in 3.1 aangegeven kan de CMR/AVC-vrachtbrief zowel 

voor binnenlands als internationaal vervoer worden gebruikt. 

Voor het geval er sprake is van internationaal vervoer, luidt de 

verwijzingsclausule voor grensoverschrijdend wegvervoer op 

de gecombineerde CMR/AVC-vrachtbrief als volgt:

"Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming 

en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee 

verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in 

aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste 

versie, van toepassing."

Door de verwijzing naar de AVC 2002 is niet alleen het 

CMR-Verdrag van toepassing, maar in aanvulling hierop ook 

de AVC 2002. De AVC kent een aantal bepalingen, bijvoorbeeld 

inzake laden en lossen, die in de CMR niet voorkomen. 

Indien partijen op internationaal wegvervoer níet de AVC mede 

van toepassing willen verklaren, dienen zij een 

CMR-vrachtbrief te gebruiken in plaats van een gecombineerde 

CMR/AVC-vrachtbrief. Op een CMR-vrachtbrief ontbreekt de 

verwijzing naar de AVC-2002. De CMR-vrachtbrief wordt 

uiteraard eveneens door Stichting vervoeradres uitgegeven.

Voor het geval er sprake is van binnenlands vervoer, 

luidt de verwijzingsclausule op de gecombineerde 

CMR/AVC-vrachtbrief als volgt:

"Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming 

en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn 

de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van 

toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste 

versie, zijn door Stichting vervoeradres gedeponeerd ter 

griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en 

Rotterdam."

Door deze tekst op de CMR/AVC-vrachtbrief is deze vrachtbrief 

geschikt voor zowel nationaal als internationaal wegvervoer, 

omdat het CMR-Verdrag dwingend van toepassing is. 

Bij nationaal vervoer, binnen Nederland, zijn op grond van 

deze verwijzing de AVC 2002 van toepassing, met uitsluiting 

van het CMR-Verdrag. Wordt met deze vrachtbrief 

internationaal vervoer verricht, dan geldt de AVC aanvullend op 

het CMR-Verdrag.

In het geval afzender en vervoerder overeenkomen, dat het 

CMR-Verdrag op binnenlands vervoer wel toepasselijk is, dan 

dient dat duidelijk in de vrachtbrief vermeld te worden. 

De keuze voor de hogere aansprakelijkheid onder het 

CMR-Verdrag zal door verladers, expediteurs en hoofdvervoerders 

gemaakt worden, als zij voor het hele traject gecontracteerd 

hebben onder het CMR-Verdrag en besluiten het binnenlandse 

vervoersdeel uit te besteden aan een Nederlandse 

wegvervoerder.



Binnenlands wegvervoer - AVC-vrachtbrief
De verwijzingsclausule voor binnenlands wegvervoer in de 

AVC-vrachtbrief luidt als volgt:

"Het vervoer geschiedt op de door Stichting vervoeradres ter 

griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en 

Rotterdam gedeponeerde Algemene Vervoercondities 2002, 

laatste versie."

Door de verwijzing naar de Algemene Vervoercondities 2002, 

laatste versie, zijn deze van toepassing op het binnenlands 

wegvervoer.

3.3  Wat moet u invullen en wat zijn de 
gevolgen

Op de volgende pagina's zal zowel de AVC- als de 

gecombineerde CMR/AVC-vrachtbrief worden behandeld. 

De gegevens op deze formulieren komen uiteraard 

grotendeels overeen; afzender is afzender of het nu gaat 

om nationaal of internationaal vervoer. Waar de regelingen 

van AVC en CMR voor nationaal en internationaal vervoer van 

elkaar afwijken, wordt dit duidelijk aangegeven; de regelingen 

met betrekking tot uitsluitend binnenlands wegvervoer zijn 

aangegeven in geel evenals de benaming van de vakken op 

de AVC-vrachtbrief.

De toelichting volgt de nummering van de vakken op de 

CMR/AVC-vrachtbrief. De vakken 'afzender', 'vervoerder' en 

'geadresseerde' worden echter voor de duidelijkheid na elkaar 

behandeld.

Als de namen van de vakken op de twee formulieren 

verschillen, worden beide genoemd; eerst de naam op de 

 CMR/AVC-vrachtbrief, daarna de naam op de AVC-vrachtbrief.







Afzender (vak 1) / Afzender
 

De afzender is de contractuele wederpartij, de opdrachtgever,

van de vervoerder. Vaak is de afzender een "echte" verlader,

bijvoorbeeld een fabriek of een groothandel. Maar ook een

vervoerder of een expediteur kan als afzender (opdrachtgever)  

optreden. De afzender mag niet verward worden met de 

aflader. De aflader is slechts het adres waar de goederen 

moeten worden opgehaald. Juridisch heeft de aflader geen 

betekenis; hij is geen partij bij de vervoerovereenkomst. 

Natuurlijk kan het aflaadadres waar de goederen geladen 

moeten worden het adres van de afzender zijn, maar dat hoeft 

niet (zie ook hieronder bij 'aflader'). De afzender heeft rechten 

en plichten. Deze zijn, behalve in de CMR, ook vastgelegd in 

de AVC (die door verwijzing op de vrachtbrief aanvullend op 

de CMR van toepassing zijn). Verplichtingen op grond van de 

CMR zijn bijvoorbeeld: het goed verpakken van de goederen; 

het verstrekken van noodzakelijke informatie ten aanzien 

van gevaarlijke stoffen; enz. De AVC bepaalt dat de afzender 

onder andere verplicht is de vrachtbrief volgens de daarop 

voorkomende aanwijzingen volledig en naar waarheid in te 

vullen. Ook moet hij ervoor zorgen dat de goederen op de 

afgesproken tijd en plaats ter beschikking van de vervoerder 

worden gesteld, vergezeld van de vrachtbrief en eventueel van 

de afzender door de wet vereiste overige documenten. Voorts 

is de afzender gehouden de goederen in of op het voertuig te 

laden en te doen lossen, tenzij vervoerder en afzender anders 

zijn overeengekomen of wanneer vanwege de aard van het 

vervoer, de goederen of het vervoermiddel anders moet 

worden gehandeld. En tot slot is de afzender verplicht de 

vracht te betalen. 

Let op!

Hierboven zijn in grote lijnen verplichtingen van de afzender 

vermeld. In de CMR respectievelijk AVC staan alle verplichtingen 

van de afzender vermeld.

De afzender heeft het recht over de goederen te beschikken 

totdat de geadresseerde te kennen geeft de goederen in 

ontvangst te willen nemen en/of de vervoerder de goederen 

aan de geadresseerde aflevert. Tijdens het vervoer kan de 

afzender dus bijvoorbeeld (tegen vergoeding van kosten) 

het afleveradres wijzigen. Voor instructies tijdens het vervoer 

moet de vervoerder zich tot de afzender wenden, niet tot 

de geadresseerde. Ingeval van schade of vermissing is de 

afzender gerechtigd een claim in te dienen.

De aflader
Het komt regelmatig voor dat de afzender wordt verward 

met de aflader. De aflader is niets meer of minder dan het 

adres, waar de vervoerder zijn goederen moet laden. Dit kan 

natuurlijk bij de afzender zelf zijn, maar dat zal niet altijd het 

geval zijn. Het laadadres wordt ingevuld in vak 4, 'plaats en 

datum inontvangstneming', van de CMR/AVC-vrachtbrief of 

'plaats en datum afzending' op de AVC-vrachtbrief. De aflader 

staat buiten de vervoerovereenkomst. Hij hoeft geen vracht te 

betalen, hij kan geen instructies geven en moet vooral niet als 

afzender op de vrachtbrief tekenen. Wel kan de aflader onder 

toevoeging van het woord namens de afzender de vrachtbrief 

tekenen. Ook wordt vaak de afkorting c.o. (= care of) gebruikt.

Opmerking

Stel dat de aflader zich in de vrachtbrief als afzender 

vermeldt, dan wordt de aflader beschouwd als afzender.

Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat niet de eigenlijke 

afzender om instructies wordt gevraagd, maar de aflader. 

Ook kan de aflader zo betrokken worden bij het oplossen van 

verkeerde belading / stuwing / overbelading. 

Voorbeeld

…en vervoerder krijgt van de firma Glashelder opdracht een 

partij glazen te laden bij glasfabriek Glazius te Leerdam 

en af te leveren bij B. Rekebeen te Rotterdam. Afzender is 

Glashelder, aflader is de glasfabriek Glazius. De aflader kan de 

vrachtbrief aftekenen: "Glazius namens Glashelder". 

Als de vervoerder vervolgens bij B. Rekebeen aankomt en niet 

tot aflevering kan overgaan, moet hij zich voor instructies 

wenden tot de afzender, Glashelder.



Geadresseerde (vak 2) / Aan
  

In dit vak moet de geadresseerde worden ingevuld. De 

geadresseerde is degene voor wie de goederen bestemd zijn, 

bijvoorbeeld de koper van een partij tuinmeubelen.

De geadresseerde wordt partij bij de vervoerovereenkomst 

wanneer de vervoerder het voor hem bestemde deel van de 

vrachtbrief overhandigt of de geadresseerde bij aankomst te 

kennen geeft de goederen in ontvangst te willen nemen. 

De geadresseerde kan nu over de goederen beschikken, de 

afzender verliest dit recht. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat 

de vervoerder instructies aan de geadresseerde moet vragen.

Als contractpartij kan ook de geadresseerde een ladingclaim 

indienen. De vervoerder hoeft natuurlijk niet aan afzender én 

geadresseerde te betalen. Het gaat erom wie werkelijk schade 

heeft geleden.

Het losadres komt niet altijd overeen met dat van de 

geadresseerde. Het losadres is niets meer en minder dan het 

adres waar de goederen moeten worden gelost. Dit adres 

wordt ingevuld in vak 3, 'plaats bestemd voor aflevering',

van de CMR/AVC-vrachtbrief of 'afleveringsadres' op de 

AVC-vrachtbrief.

Vervoerder (vak 16) / Per
  

Hoewel de vraag wie vervoerder is gemakkelijk lijkt te kunnen 

worden beantwoord, zorgt deze vraag in de praktijk regelmatig 

voor problemen.

 

Expediteur
Allereerst is er het verschil tussen vervoerder en expediteur. 

Een vervoerder vervoert en een expediteur doet vervoeren; 

hij zorgt ervoor dat de goederen vervoerd worden. Met andere 

woorden, de expediteur zoekt voor zijn opdrachtgever een 

vervoerder en geeft deze opdracht een bepaalde zending te 

vervoeren. De expediteur mag niet worden verward met de 

papieren vervoerder. Met papieren vervoerder wordt bedoeld 

een vervoerder, die de transportopdracht als vervoerder aanneemt 

en dit vervolgens uitbesteedt aan een ondervervoerder,

bijvoorbeeld omdat hij zelf geen vrachtwagens heeft. Het

onderscheid tussen vervoer en expeditie is van belang, omdat

de expediteur op geheel andere voorwaarden contracteert dan

de vervoerder. De expediteur hanteert meestal de Nederlandse 

Expeditievoorwaarden. Of er sprake is van vervoer dan wel 

expeditie wordt door de rechter beoordeeld aan de hand van 

de concrete omstandigheden van het geval. Een van deze 

omstandigheden is het gebruik van documenten. Indien 

iemand de vrachtbrief ondertekent als vervoerder in vak 23, 

kan hij moeilijk volhouden dat hij eigenlijk expediteur is.



Ondervervoerder
In veel gevallen schakelt een vervoerder voor (een gedeelte van) het daadwerkelijke vervoer een ondervervoerder in. 

Tussen de hoofdvervoerder en de ondervervoerder komt ook een vervoerovereenkomst tot stand. Schematisch kan dit als volgt 

worden weergegeven:

Met betrekking tot de hoofdovereenkomst in relatie tot de 

vrachtbrief geldt dat de afzender wordt vermeld in het 

daarvoor bestemde vak 1 'afzender' resp. vak 22 'handtekening 

en stempel van de afzender' van de CMR/AVC-vrachtbrief.

De hoofdvervoerder wordt vermeld in vak 16 'vervoerder'. 

Als er voor het ondervervoer geen nieuwe vrachtbrief wordt 

opgemaakt tekent de ondervervoerder op de 

oorspronkelijke vrachtbrief in vak 23 'handtekening en 

stempel van de vervoerder'.

De ondervervoerder wordt geen partij bij de 

hoofdovereenkomst. In juridisch opzicht heeft de afzender 

dus niets te maken met de ondervervoerder, maar uitsluitend 

met de hoofdvervoerder. Als er schade is opgetreden op het 

traject van de ondervervoerder, zal de ondervervoerder 

worden aangesproken door de hoofdvervoerder, die op 

zijn beurt voor de schade aansprakelijk is gesteld door de 

afzender of de geadresseerde.

Afzender
Opdrachtgever

Hoofdvervoerder
Opdrachtgever/vervoerder

Ondervervoerder
vervoerder



Opvolgend vervoerder (vak 17)

Heel anders ligt het bij opvolgend vervoer. De opvolgend 

vervoerder neemt de vrachtbrief - die betrekking heeft op het 

gehele transporttraject - in ontvangst en vermeldt zijn naam 

als opvolgend vervoerder op die vrachtbrief (vak 17 van CMR/

AVC-vrachtbrief). In tegenstelling tot de ondervervoerder, 

wordt de opvolgend vervoerder wél partij bij de hoofdovereen-

komst. Dat heeft tot gevolg dat hij, naast de hoofdvervoerder, 

aansprakelijk is voor het gehele transport (ook als hij maar 

een deel van dit transport verrichtte), tenzij op zijn traject als 

'tussenvervoerder' geen schade is veroorzaakt.

Soms wordt een opvolgend vervoerder ten onrechte niet als 

zodanig op de vrachtbrief vermeld. Deze vervoerder is 

zich dan wellicht niet bewust van het feit dat hij optreedt als 

opvolgend vervoerder, met alle gevolgen van dien.

Een voorbeeld uit de praktijk: Voor een zending van Maastricht 

naar Engeland werd voor het traject Maastricht - Rotterdam 

zelfs helemaal geen vrachtbrief opgemaakt. Wat een 

onaangename verrassing voor de wegvervoerder als hij 

opvolgend vervoerder blijkt te zijn! In dit geval oordeelde de 

rechter dat de wetenschap van de vervoerder dat het vervoer 

van Maastricht naar Engeland betrof, voldoende was om 

hem aan te merken als opvolgend vervoerder (op het eerste 

traject...). Niet alleen is hij dan aansprakelijk voor het gehele 

traject, hij kan ook aansprakelijk zijn voor een hogere limiet 

dan hij dacht, omdat op grensoverschrijdend vervoer het 

CMR-Verdrag van toepassing is.

Kortom, bij de vraag of er sprake is van opvolgend vervoer 

of ondervervoer speelt de vrachtbrief een belangrijke rol. 

Wie heeft de vrachtbrief opgemaakt? Heeft de vervoerder 

de vrachtbrief met de zending overgenomen? Hoe zijn 

partijen op de vrachtbrief vermeld? Dit soort vragen kunnen 

in een rechtszaak van doorslaggevende aard zijn. Omdat de 

rechter in een aantal gevallen aanneemt dat er sprake is van 

opvolgend vervoer zonder dat de vrachtbrief is overgedragen, 

is het buitengewoon belangrijk zorgvuldig met de vrachtbrief 

om te gaan. Vermelding van de opvolgend vervoerder en het 

overnemen van de vrachtbrief bij de zending schept 

duidelijkheid voor alle betrokkenen. Iedereen weet waar hij 

aan toe is, kan zijn risico adequaat verzekeren en achteraf 

hoeven geen kostbare procedures te worden gevoerd over 

de vraag: wel of geen opvolgend vervoer?

Plaats bestemd voor aflevering (vak 3) / Afleveringsadres

Het afleveradres is het adres waar de goederen fysiek moeten 

worden afgeleverd. Soms zal dit adres hetzelfde zijn als dat 

van de geadresseerde, maar dat behoeft zeker niet het geval 

te zijn. De koper van de partij tuinmeubelen kan deze 

bijvoorbeeld gedurende de winter op laten slaan in een 

gehuurde loods. Hoe nauwkeuriger de omschrijving van de 

plaats van aflevering, hoe preciezer de vervoerder moet 

afleveren. Is alleen het adres vermeld, dan kan de vervoerder 

het daar 'aan de deur' afleveren.

Als de feitelijke ontvanger de vrachtbrief ondertekent, moet hij 

dit namens de geadresseerde doen.



Het moment van inontvangstneming is om vier 
redenen van belang
I  De datum van inontvangstneming (afzending) geeft aan 

wanneer de vervoerder de goederen in ontvangst neemt. 

Het is belangrijk dat men zich realiseert dat de  

verantwoordelijkheid (aansprakelijkheid) van de vervoerder 

aanvangt op het moment dat hij de goederen ten vervoer in 

ontvangst neemt (en de vrachtbrief tekent). Hij heeft dan 

dus nog geen meter gereden.

II  Een eventuele schadevergoeding in verband met verlies 

of beschadiging van goederen wordt berekend naar de 

waarde van de goederen op de plaats en het tijdstip van 

inontvangstneming. Is er bijvoorbeeld schade ontstaan 

aan een zending antieke meubelen tijdens het vervoer van 

Hongarije naar Nederland, dan wordt de schadevergoeding 

berekend op grond van de waarde die de meubelen op 

moment van inontvangstneming in Hongarije hadden. 

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid 

kan de schadevergoeding op grond van de CMR echter niet 

méér bedragen dan 8,33 SDR per kilogram brutogewicht. 

Dit komt neer op ongeveer € 9,50 per kilogram, afhankelijk 

van de koers van de SDR (de exacte koers vindt u via een 

link op onze website: www.sva.nl). 

  Naast de schadevergoeding zullen ook vrachtprijs (voor 

het beschadigde/verloren deel van de lading) en eventuele 

douanerechten en andere kosten, die speciaal voor dit  

vervoer waren gemaakt, door de vervoerder moeten  

worden terugbetaald.  

Bij uitsluitend binnenlands vervoer geldt dat een eventuele 

schadevergoeding wordt berekend naar de waarde die de 

goederen ter bestemming zouden hebben gehad, maar 

dit zal doorgaans niet veel afwijken van de waarde op de 

plaats en het tijdstip van inontvangstneming.  

De aansprakelijkheidslimiet bij binnenlands vervoer 

bedraagt € 3,40 per kilogram.

III  De vervoerder moet de goederen zonder vertraging 

afleveren. Dat wil zeggen, hij moet de goederen binnen 

een redelijke termijn of binnen de afgesproken termijn 

afleveren. De vervoerder is bij CMR-vervoeraansprakelijk 

voor vertragingsschade tot ten hoogste het bedrag van de 

vrachtprijs. 

Bij uitsluitend binnenlands vervoer bedraagt de maximale 

aansprakelijkheid van de vervoerder voor  

vertragingsschade eveneens eenmaal de vrachtprijs, 

tenzij schriftelijk een aflevertermijn is overeengekomen. 

In dat geval is de maximale schadevergoeding beperkt tot 

tweemaal de vrachtprijs.

IV  Het moment van inontvangstneming kan een rol spelen 

in het kader van verjaring. Op grond van de CMR verjaren 

vorderingen door verloop van een jaar, tenzij sprake is van 

opzet of bewuste roekeloosheid; dan geldt een verjarings-

termijn van drie jaar.

De verjaring loopt:

a.  in geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging, 

vanaf de dag dat de goederen zijn afgeleverd;

b.  in geval van volledig verlies, vanaf de dertigste dag na 

afloop van de bedongen termijn, of, bij gebreke daarvan, 

vanaf de zestigste dag na inontvangstneming van de 

goederen door de vervoerder;

c.  in alle andere gevallen, vanaf drie maanden na sluiting van 

de vervoerovereenkomst. 

Bij uitsluitend binnenlands vervoer geldt als hoofdregel 

dat elke vordering in verband met de vervoerovereenkomst 

verjaart door verloop van één jaar. Het moment waarop 

de verjaring aanvangt hangt af van de vordering. Dit is 

gedetailleerd geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Als veilige 

vuistregel geldt: ga er vanuit dat de verjaringstermijn van 

één jaar aanvangt vanaf de dag waarop de  

vervoerovereenkomst werd gesloten.  

Om precies te bepalen wanneer de verjaringstermijnen van 

verschillende vorderingen aanvangen, is het verstandig een 

juridisch adviseur te raadplegen.

Plaats en datum inontvangstneming (vak 4) / Plaats en datum afzending

www.sva.nl


Daarnaast is de vervoerder aansprakelijk voor onjuiste 

behandeling van de documenten. Hij moet bijvoorbeeld de 

documenten overhandigen aan de douane en de daarbij 

behorende formaliteiten vervullen. Ook is hij uiteraard 

gehouden de instructies van de afzender strikt op te volgen 

(denk aan vak 13, Instructies). Doet hij dit niet, dan kan dit 

een flinke schadepost opleveren. De schade kan echter ook 

in dit geval niet hoger bedragen dan de schadelimiet bij totaal 

verlies van de zending.

Onder 'bijgevoegde documenten' vallen naast douane-

documenten, gezondheidscertificaten e.d., ook paklijsten. 

Paklijsten worden vaak gebruikt als er veel verschillende 

goederen aan de geadresseerde moeten worden 

afgeleverd. Voor dergelijke zendingen is een speciale 

vrachtbrief ontworpen, met een aangehechte 'envelop' voor de 

paklijst. Voorwaarde voor het gebruik van de paklijst in 

aanvulling op de vrachtbrief is dat op de paklijst wordt 

verwezen naar het unieke nummer op de bijbehorende 

vrachtbrief en op de vrachtbrief naar de bijbehorende paklijst.

*  Vrachtbrieven met aangehechte enveloppe kunnen voor zowel internationaal als nationaal vervoer worden gebruikt.

Bijgevoegde documenten (vak 5)* vak ontbreekt op AVC-vrachtbrief

De afzender moet samen met de vrachtbrief eventuele andere 

benodigde documenten aan de vervoerder overhandigen. 

In vak 5 wordt ingevuld welke documenten het betreft. 

De instructies met betrekking tot de documenten worden 

opgenomen in vak 13 (Instructies).

Vaak zal het gaan om douanedocumenten. Ontbreken de 

benodigde documenten of zijn deze onjuist of onvolledig, dan 

is de afzender aansprakelijk voor de schade. Treedt er 

bijvoorbeeld vertraging op aan de grens omdat de douane-

papieren ontbreken of niet correct zijn ingevuld, dan is de 

vervoerder hiervoor niet aansprakelijk.

De vervoerder hoeft de juistheid en de volledigheid van de 

documenten niet te onderzoeken. Wel wordt van hem als 

vervoerspecialist verwacht, dat hij de afzender waarschuwt 

als duidelijk is dat er iets mis is, bijvoorbeeld als er een 

document ontbreekt.

De vervoerder is op zijn beurt aansprakelijk voor schade door 

verlies van de documenten. Onder verlies wordt ook verstaan 

beschadiging van de documenten, zoals onleesbaar worden, 

bijschrijvingen, falsificaties, enz. Verlies van een bepaald 

document kan gemakkelijk worden aangetoond door middel 

van de vrachtbrief (ondertekend door de vervoerder), waarop 

het document is vermeld.



De afzender is (onder andere) verantwoordelijk voor de 

volgende aanduidingen in de vrachtbrief:

1.  merken en nummers van de colli (vak 6)

2.  aantal colli (vak 7)

3.  wijze van verpakking (vak 8)

4.  aard van de goederen (vak 9) / soort

5.  statistisch nummer (vak 10)

6.  bruto gewicht (vak 11) of

7.  volume in m3

Aantal colli
Het aantal colli is van belang in verband met de controle-

verplichting (en dus de aansprakelijkheid) van de vervoerder. 

Stemt het aantal colli dat door de vervoerder in ontvangst 

wordt genomen niet overeen met de vrachtbrief, dan moet dit 

worden aangetekend op de vrachtbrief.

Ook het aantal colli dat wordt afgeleverd moet uiteraard 

overeenstemmen met het aantal dat op de vrachtbrief is 

vermeld. Voor een eventueel manco kan de vervoerder 

aansprakelijk zijn.

Wijze van verpakking
De wijze van verpakking is onder andere van belang in 

verband met beschadiging van de goederen.

De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan de 

goederen als die schade is veroorzaakt door ontbreken of 

gebrekkigheid van de verpakking, terwijl die goederen gezien 

hun aard voldoende verpakt hadden moeten zijn. Met andere 

woorden, een vervoerder hoeft geen schade te vergoeden voor 

een zending duur serviesgoed dat losjes in dozen gestapeld 

ten vervoer werd aangeboden.

Aard van de goederen / Soort
De aard van de goederen is van belang, zeker als het gaat om 

gevaarlijke stoffen. Om het vervoer correct (volgens 

ADR-voorschriften) te kunnen uitvoeren, moet de vervoerder 

op de hoogte zijn van de (gevaarlijke) aard van de goederen 

die hij vervoert. Als de afzender de vervoerder verkeerd 

informeert, loopt hij het risico aansprakelijk te zijn voor alle 

schade die de vervoerder door de verkeerde informatie heeft 

geleden, dus ook voor gevolgschade, milieuschade e.d. 

Aldus kan het schadebedrag in de miljoenen lopen. 

Stel, een vat met een totaal andere inhoud dan op de vracht-

brief is aangegeven explodeert door verkeerde behandeling bij 

het lossen (er wordt gelost door de vervoerder, onder zijn 

verantwoordelijkheid).

Dit heeft een enorme ravage op en rond het dock tot gevolg, 

er breekt brand uit, omliggende bedrijven moeten worden 

geëvacueerd.

De vervoerder is in dit geval niet aansprakelijk voor de schade, 

omdat de afzender niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht.

Brutogewicht
Het brutogewicht speelt een belangrijke rol bij het vaststellen 

van de maximale aansprakelijkheid van de vervoerder. Is de 

vervoerder aansprakelijk, dan bedraagt de maximale 

schadevergoeding 8,33 SDR per kilogram brutogewicht 

(behoudens in geval van opzet en bewuste roekeloosheid). 

Dit komt overeen met ± € 9,50,- afhankelijk van de koers van 

de SDR (zie voor de actuele koers de link op www.sva.nl). 

Bij uitsluitend binnenlands vervoer geldt een limiet van 

€ 3,40 per kilogram brutogewicht. Voor gevolgschade, zoals 

bedrijfsstilstand, is de vervoerder niet aansprakelijk.

Omschrijving van de goederen (vak 6 t/m 12) / goederenomschrijving

www.sva.nl


Daarnaast is het brutogewicht uiteraard van belang voor de 

keuze en de belading van het voertuig. Daarom is de afzender 

op grond van de AVC verplicht het gewicht op te geven en 

moet de vervoerder het laadvermogen opgeven. 

Dit voor zover het laadvermogen relevant is voor de afzender. 

Als de vervoerder een doosje CD's moet meenemen is het 

laadvermogen niet relevant voor de afzender.

Op grond van de AVC is het de afzender die goederen laadt 

(doet laden), stuwt en lost (doet lossen), tenzij:

•  anders is overeengekomen of

•  door de aard van de goederen of het voertuig anders moet 

worden gehandeld (denk bijvoorbeeld aan het vervoer van 

pakketten, waardetransport).

De vervoerder is verplicht de belading en stuwing te 

controleren. Indien de vervoerder verkeerde belading/

stuwing of overbelading constateert, moet hij de afzender 

in de gelegenheid stellen het gebrek ongedaan te maken. 

Weigert de afzender, dan kan de vervoerder de 

vervoerovereenkomst opzeggen of het gebrek ongedaan ma-

ken. In beide gevallen is de afzender hem een forfaitair bedrag 

verschuldigd van € 500,-. Dit bedrag kan hoger zijn wanneer 

de vervoerder daadwerkelijk meer kosten heeft gemaakt.

Let op!

Onder de Wet wegvervoer goederen kan voor overbelading 

zowel de vervoerder als de afzender beboet worden. 

Instructies (vak 13) / Opmerkingen

Onder instructies (van de afzender) vallen allerlei 

bijzonderheden met betrekking tot het transport. Denk aan 

instructies als 'temperatuur -18º C continu', 'vóór aflevering 

afzender bellen', instructies met betrekking tot douane-

documenten, enz. (zie ook vak 5, Bijgevoegde documenten). 

Voor de afzender geldt dat hij tijdig duidelijke instructies moet 

geven zodat de vervoerder zich kan voorbereiden; voor de 

vervoerder geldt dat hij zich aan de instructies moet houden.

•  franco: de afzender moet de vracht betalen;

•  niet-franco: de geadresseerde moet de vracht betalen.

Ook als de geadresseerde de vracht op grond van het 

frankeringsvoorschrift moet betalen, blijft de afzender 

debiteur bij wanbetaling door de geadresseerde.

De geadresseerde hoeft de vracht alleen te betalen als dit 

duidelijk uit de vrachtbrief blijkt.

Frankeringsvoorschriften (vak 14) / Frankeringsvoorschrift



Het rembours moet duidelijk omschreven, in cijfers en letters, 

in dit vak worden ingevuld. Onder CMR is geen verband vereist 

tussen het rembours en de factuurwaarde van de goederen. 

Dit geldt niet als de vrachtbrief wordt gebruikt voor 

uitsluitend binnenlands vervoer onder AVC. Dan mag het rem-

boursbedrag niet hoger zijn dan de factuurwaarde 

van de goederen.

Als de goederen zijn afgeleverd zonder inning van het 

rembours, is de vervoerder hiervoor aansprakelijk tot ten 

hoogste het remboursbedrag. Weigert de geadresseerde het 

rembours te voldoen, dan kan de vervoerder niet overgaan tot 

aflevering van de goederen.

Hij moet dan instructies vragen aan de afzender. Het is 

natuurlijk van groot belang dat de remboursopdracht niet 

over het hoofd wordt gezien. Daarom is er voor internationaal 

vervoer een speciale blauwe rembourssticker verkrijgbaar.

Op de "gewone" AVC-vrachtbrief is de tekst opgenomen: 'niet 

voor rembourszendingen'. Voor rembourszendingen binnen 

Nederland is een speciale (blauwe) remboursvrachtbrief 

verkrijgbaar.

Remboursement (vak 15)



Deze voorbehouden en opmerkingen kunnen van belang zijn 

voor de bewijsrechtelijke positie van partijen.

Samengevat komt het neer op het volgende. Wordt er geen 

bemerking gemaakt op de vrachtbrief, dan wordt vermoed dat 

de goederen in ontvangst zijn genomen conform de 

omschrijving op de vrachtbrief. Met andere woorden, neemt 

de vervoerder beschadigde goederen in ontvangst zonder dat 

hij een bemerking maakt, dan wordt aangenomen dat de 

goederen op het moment van inontvangstneming in orde 

waren. En bewijs dan het tegendeel maar eens... Kan de 

vervoerder de uiterlijke staat van de goederen of het aantal 

niet controleren, dan moet hij dit met opgave van redenen 

aantekenen op de vrachtbrief.

Op de AVC-vrachtbrief kan ook de geadresseerde hier zijn 

bemerkingen kwijt.

Bijzonder voorbehoud: onoverdekt voertuig
De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade of verlies, 

als dit is veroorzaakt door het gebruik van een open, niet 

met een dekzeil afgedekt voertuig. Voorwaarde is dat het 

gebruik van een dergelijk onoverdekt voertuig uitdrukkelijk 

is overeengekomen en in de vrachtbrief is vermeld.

Voorbehouden en opmerkingen van de vervoerder (vak 18) / Opmerkingen

In dit vak worden bijzondere afspraken vastgelegd, zoals de 

overeengekomen vervoertermijn. Afgesproken en vastgelegd 

in vak 19 wordt dan dat de goederen binnen bijvoorbeeld 

2 dagen, of bijvoorbeeld uiterlijk 5 december, zullen worden 

afgeleverd aan de geadresseerde. 

Speciale overeenkomsten (vak 19) / opmerkingen



De plaats en datum van het opmaken van de vrachtbrief kunnen 

onder andere van belang zijn voor reconstructie van een 

transport. Alle documenten, dus de vrachtbrief en bijvoorbeeld 

douanedocumenten worden bij elkaar gezocht en vormen 

bewijsmateriaal voor de douane of een verzekeraar.

Afhankelijk van de omstandigheden gelden plaats en datum 

van het opmaken van de vrachtbrief als plaats en datum van 

het sluiten van de vervoerovereenkomst. De datum van de 

vrachtbrief kan dus een rol spelen bij het vaststellen van de 

aanvang van de verjaringstermijn.

Plaats en datum opmaken vrachtbrief (vak 21)

Dit vak wordt meestal ingevuld bij niet-franco zendingen. 

Voor franco zendingen stuurt de vervoerder gewoonlijk een 

gespecificeerde vrachtnota.

Vrachtprijs en bijkomende kosten (vak 20) / vrachtprijs

De vrachtbrief moet worden ondertekend door de afzender 

zelf of door iemand die namens hem optreedt, bijvoorbeeld de 

aflader. Dit laatste moet duidelijk uit de ondertekening blijken, 

dus "X (aflader) namens Y (afzender)". Zie ook 'Afzender' (vak 1).

Handtekening afzender (vak 22) 



In dit vak tekent de vervoerder (of meestal diens chauffeur). 

Voor het onderscheid tussen vervoerder, ondervervoerder, 

opvolgend vervoerder en expediteur, zie de toelichting bij 

'Vervoerder' (vak 16) 

Handtekening vervoerder (vak 23) / Handtekening vervoerder

De geadresseerde tekent voor ontvangst van de goederen, 

eventueel met een bemerking over de uiterlijke staat van de 

goederen en/of het aantal. De handtekening van de 

geadresseerde bewijst de aflevering van de zending. 

Het heeft juridisch geen waarde indien een ander dan de 

geadresseerde (of diens vertegenwoordiger) tekent.

Is de vrachtbrief niet ondertekend, dan zal de vervoerder bij 

vermissing van de goederen op andere wijze moeten 

aantonen dat hij de goederen heeft afgeleverd, hetgeen vaak 

niet gemakkelijk is. 

Het ondertekenen van de vrachtbrief dient met zorgvuldigheid 

te geschieden. De ervaring leert dat alleen een 'krabbel' grote 

(bewijsrechtelijke) problemen kan opleveren: de 

ondertekenaar is bij niemand bekend! Daarom zijn ook de 

naam van de ondertekenaar, een firmastempel of vermelding 

van het kenteken van het voertuig belangrijk.

Handtekening geadresseerde (vak 24) / Handtekening geadresseerde

Overige aandachtspunten
Tot slot zijn ook de volgende punten van belang:

•  In het vak 'vervoerderscode' kan de vervoerder zijn  

eigen code invullen. In België is vereist dat in dit vakje het 

nummer van uw …uro-vergunning is ingevuld.  

Let op: het moeten steeds 5 cijfers zijn. Dus nummer 12 

wordt genoteerd als 00012. Dit is het nummer waaronder  

de vervoerder bekend is bij het NIWO, de instantie die de 

vervoersvergunningen in Nederland afgeeft.

•  Op de AVC-vrachtbrief is de volgende tekst opgenomen: 'in 

de vracht is verzekering niet begrepen'. 

In de praktijk wordt er soms ten onrechte van uitgegaan dat 

de goederen alleen al door het gebruik van de vrachtbrief 

verzekerd zijn.



3.4 Ontvangstbewijs 

Met een ontvangstbewijs kan de vervoerder aan de afzender 

(= opdrachtgever) aantonen, dat de zending is afgeleverd bij 

de geadresseerde. 

In de meeste gevallen zal de geadresseerde de vrachtbrief 

ondertekenen ten bewijze van ontvangst. Veel vervoerders 

voegen daarom de afgetekende vrachtbrief als ontvangst-

bewijs bij hun factuur.

Met name in de deelmarktdistributie verzamelt een vervoerder 

vele ontvangstbewijzen op één dag. In dat geval kan de 

vervoerder in aanvulling op de vrachtbrief gebruik maken van 

verzendlijsten. Aftekenlijsten worden ook wel verzendlijsten 

genoemd. 

Aftekenlijsten
Als er behalve een vrachtbrief ook een aftekenlijst (ook wel 

verzendlijst genoemd) wordt opgemaakt, dan is de werkwijze 

als volgt. De afzender maakt een vrachtbrief op per zending. 

In dit geval is dat meestal een enkelvoudige vrachtbrief. 

Daarnaast maakt de afzender een verzendlijst met alle 

geadresseerden en de bijbehorende zending.

Op de verzendlijst wordt verwezen naar de vrachtbrief door 

vermelding van het nummer van de vrachtbrief. 

De verzendlijst wordt veelal in tweevoud opgemaakt.

Bij inontvangstneming tekent de vervoerder op de 

verzendlijst; één exemplaar hiervan blijft bij de afzender. 

Bij aflevering laat de vervoerder telkens de geadresseerde 

van een zending voor ontvangst tekenen op de verzendlijst 

en geeft de vrachtbrief behorende bij die zending af.

Verzendlijst, zie ook pagina 14



4. Het CMR-Verdrag

Er bestaan internationale verdragen voor alle soorten van vervoer: per vliegtuig, per trein, 

per schip en per vrachtwagen. Voor de laatst genoemde modaliteit geldt het CMR-Verdrag. 

Dit verdrag omvat bepalingen om de vrachtbrief en de aansprakelijkheid van de vervoerder 

in alle lidstaten op eenvormige wijze te regelen. Daarom is het CMR-Verdrag dwingend van 

toepassing op internationaal goederenvervoer over de weg.

Aangesloten landen 
CMR is de afkorting voor Convention Relative au Contrat de Transport International de 

Marchandises par Route (Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van 

Goederen over de Weg). Het CMR-Verdrag is een verdrag van de Verenigde Naties dat 

getekend is in Genève op 19 mei 1956. Het verdrag werd in Nederland geratificeerd in 1961.



De volledige lijst van de bij de CMR aangesloten landen:

Albanië  Jordanië Polen

Armenië  Kazachstan Portugal

Azerbeidzjan Kirgizië Roemenië

België  Kroatië Rusland

Bosnië en Herzegovina Letland Servië

Bulgarije  Libanon Slovenië

Cyprus  Litouwen Slowakije

Denemarken Luxemburg Spanje

Duitsland  Macedonië Syrië

Estland  Malta Tadzjikistan

Finland  Marokko Tsjechië

Frankrijk  Moldavië Tunesië

Georgië  Mongolië Turkije

Griekenland Montenegro Turkmenistan

Groot-Brittannië Nederland Wit-Rusland

Hongarije  Noorwegen Zweden

Ierland  Oekraïne Zwitserland

Iran   Oezbekistan 

Italië   Oostenrijk



4.1 Het CMR-Verdrag in grote lijnen

Het CMR-Verdrag heeft bepalingen over:

•  de vrachtbrief

•  de verplichtingen van afzender resp. vervoerder

•  aansprakelijkheid van afzender en vervoerder en opvolgend 

vervoerders

•  schadevergoeding

•  verjaring

Omdat sommige onderwerpen niet, of slechts globaal geregeld 

worden in de CMR, bevelen wij aan om de AVC bij 

internationaal transport van toepassing te verklaren in 

aanvulling op de CMR. Zo kunnen bijvoorbeeld de bepalingen 

van de AVC over de verplichting tot laden en lossen toegepast 

worden bij internationaal vervoer.

Toepasselijkheid 
Het CMR-Verdrag is van toepassing bij grensoverschrijdend 

wegvervoer van goederen, waarbij het land van vertrek 

danwel van aankomst lid moet zijn bij het verdrag. In de 

praktijk is internationaal vervoer binnen Europa altijd onder 

het CMR-Verdrag!

Vrachtbrief
De vervoerovereenkomst wordt vastgelegd in een vrachtbrief 

die gegevens bevat over het transport en de goederen die 

worden vervoerd. De vrachtbrief levert een volledig bewijs van 

de voorwaarden waaronder de vervoerovereenkomst is 

gesloten en van de ontvangst van de goederen door de 

vervoerder. Door de CMR-vrachtbrief van 

Stichting vervoeradres te gebruiken, wordt voldaan aan alle 

eisen, die het CMR-Verdrag aan de vrachtbrief stelt.

Verplichtingen van afzender en vervoerder
De afzender is verplicht de vervoerder van voldoende 

informatie te voorzien, zodat hij het vervoer correct kan 

uitvoeren. Zo dient hij de juiste documenten te verschaffen 

om aan douane- en andere formaliteiten te voldoen. 

Ook informatie over gevaarlijke stoffen in de lading dient hij 

te vermelden.

De vervoerder heeft de plicht om de goederen zonder schade 

of verlies en binnen de afgesproken of redelijke termijn 

af te leveren bij de geadresseerde. De vervoerder moet bij 

inontvangstneming controleren, of de omschrijving van de 

goederen op de vrachtbrief klopt voor wat betreft het aantal 

colli en hun merken en nummers. Bovendien controleert de 

vervoerder de uiterlijk staat van de goederen en hun 

verpakking.

Aansprakelijkheid van afzender en vervoerder 
en opvolgend vervoerders
De afzender is aansprakelijk voor het juist invullen van de 

vrachtbrief, zodat de vervoerder over de juiste informatie 

beschikt. Ook is de afzender jegens de vervoerder 

aansprakelijk voor de schade aan personen, materiaal of aan 

andere goederen en de kosten, die voortkomen uit de 

gebrekkige verpakking van de goederen

De vervoerder is aansprakelijk voor het gehele of gedeeltelijke 

verlies van goederen en voor beschadiging die ontstaat 

tussen de ontvangst en de aflevering van de goederen en 

voor vertraging. 

Opvolgend vervoerders zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor 

schade tijdens het vervoer. Als niet kan bewezen worden, 

op welk traject de schade of het verlies zich voordeed, dan 

kan elke opvolgende vervoerder voor het geheel worden 

aangesproken. Uiteraard kan deze opvolgend vervoerder zich 

verhalen op de andere vervoerders onder deze 

vervoerovereenkomst. Uitgangspunt is dat de vervoerder, 

door wiens toedoen de schade is veroorzaakt, de schade moet 

dragen. Bij gedeelde schuld draagt ieder bij in verhouding tot 

diens schuld.

Schadevergoeding 
Als blijkt dat de vervoerder de schade van de opdrachtgever 

moet vergoeden, is de schadevergoeding beperkt tot SDR 

8,33 voor elke ontbrekende kilogram brutogewicht. SDR is de 

rekeneenheid van het Internationaal Monetair Fonds. 

De koers van de SDR wordt dagelijks door het IMF vastgesteld. 

De koers schommelt tussen 9 tot 10 euro.



Verjaring 
Het CMR-Verdrag bepaalt de verjaringstermijn van vorderingen 

onder de vervoerovereenkomst. De verjaringstermijn bedraagt 

in beginsel één jaar en in gevallen van opzet of bewuste 

roekeloosheid drie jaar. Mocht er een geschil rijzen over een 

schadevergoeding, dan is het gezien de korte termijnen 

van groot belang tijdig een procedure te starten om verjaring 

van een vordering te voorkomen.

4.2  De elektronische CMR-vrachtbrief 
Regels voor het gebruik van de elektronische  

vrachtbrief voor internationaal vervoer

In 2008 is een protocol toegevoegd aan het CMR-Verdrag, dat 

handelt over het gebruik van de elektronische vrachtbrief. 

Per juni 2011 is dit protocol in werking getreden in Nederland, 

Bulgarije, Letland, Litouwen, Spanje, Tsjechië en Zwitserland. 

Op de website van Stichting vervoeradres vindt u de actuele 

stand van landen, die zich bij het protocol aansluiten. 

Voor Nederland zal de inwerkingtreding op dit moment nog 

weinig voordeel opleveren, omdat Duitsland en België niet 

geratificeerd hebben. In de praktijk is de elektronische 

vrachtbrief dus nog niet toepasbaar in internationaal vervoer 

(behalve tussen Letland en Litouwen). Overigens is het voor 

binnenlands vervoer wel mogelijk op grond van de 

Nederlandse wet.

Technieken 
Het e-protocol schetst de minimumeisen waaraan de 

gebruikte technieken voor het totstandbrengen van een 

elektronische vrachtbrief moeten voldoen. Zo moeten o.a. 

alle partijen bij de vervoerovereenkomst het eens zijn met 

de te gebruiken technieken. De integriteit van de gegevens 

van de elektronische vrachtbrief moet gewaarborgd zijn en 

wijzigingen moeten traceerbaar zijn. Ook moeten de gegevens 

ongewijzigd reproduceerbaar zijn. De betrokken partijen zijn 

vrij in hun keuze van de technische middelen (hardware, 

software). 

Juridische eisen voor de elektronische (digitale) 
handtekening
Door het plaatsen van een digitale handtekening wordt de 

digitale vrachtbrief gewaarmerkt. Deze handtekening dient 

gekoppeld te zijn aan de digitale vrachtbrief. De methode 

van digitale ondertekening wordt geacht betrouwbaar te zijn, 

indien deze handtekening:

a.  op unieke wijze is gekoppeld aan de ondertekenaar;

b.  de mogelijkheid biedt de ondertekenaar te identificeren;

c.  wordt gecreëerd met middelen die onder de exclusieve 

macht van de ondertekenaar vallen; en

d.   zodanig gekoppeld is aan de gegevens waarop deze  

betrekking heeft dat latere wijziging van de gegevens 

traceerbaar wordt. 

De digitale vrachtbrief kan ook worden gewaarmerkt met 

behulp van andere digitale methoden ter vaststelling van 

de authenticiteit die wettelijk zijn toegestaan in het land 

waarin zij zijn opgesteld.

Situatie …-protocol per januari 2012. Actuele informatie vindt u op www.sva.nl.

www.sva.nl


5. De Algemene Vervoercondities (AVC 2002) 

Voor een goede uitvoering van de vervoerovereenkomst dienen afzender en vervoerder  

elkaar vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de praktische uitvoering van 

de vervoerovereenkomst. Wie moet er laden/lossen? Wanneer moet de afzender de vracht 

betalen? Welke informatieplicht hebben partijen over en weer? Niet alle onderwerpen zijn 

(uitvoerig) geregeld in het Burgerlijk Wetboek en CMR-Verdrag. Het gebruik van de Algemene 

Vervoercondities (AVC 2002) geeft duidelijkheid aan vervoerspartijen, omdat in de AVC veel 

praktische zaken vastgelegd zijn. De AVC 2002 helpt daardoor conflicten te voorkomen.

5.1 AVC 2002 in grote lijnen

Welke onderwerpen staan er in de AVC 2002? In deze 

paragraaf een overzicht van de belangrijkste onderwerpen. 

Voor gedetailleerde informatie leest u de tekst van de AVC, 

of vraagt u informatie bij de Stichting vervoeradres.

De AVC 2002 bevatten onder andere bepalingen over:

•  De vrachtbrief en bewijskracht van de vrachtbrief

•  Verplichtingen van afzender resp. vervoerder

•  Aansprakelijkheid van de vervoerder

•  Schadevergoeding en AVC-limiet

•  Overbelading 

•  Vrachtbetaling, retentierecht, pandrecht

•  Verjaring

•  Arbitrage

Toepasselijkheid 
De AVC 2002 moeten van toepassing worden verklaard 

in de vervoerovereenkomst. Dit gebeurt veelal door in de 

vrachtbrief te verwijzen naar de AVC. In paragraaf 5.2 AVC zijn 

onderdeel van de vervoerovereenkomst gaan we nader in op 

een juiste toepassing van algemene voorwaarden. 

De AVC 2002 kunnen zowel op binnenlandse als 

grensoverschrijdende vervoerovereenkomsten worden 

toegepast.

De vrachtbrief en de bewijskracht van de 
vrachtbrief
De vrachtbrief bevat gegevens over de te vervoeren zaken, 

evenals instructies aan de vervoerder. Op het moment dat 

de vervoerder de zaken in ontvangst komt nemen, moet de 

afzender de vrachtbrief aan hem geven en moet de vervoer-

der- na controle van de lading - de vrachtbrief tekenen. 

De vrachtbrief levert bewijs van de vervoerovereenkomst, 

namelijk van:

•  De voorwaarden van de overeenkomst

•  Betrokken partijen bij de overeenkomst

•  Inontvangstneming van de zaken en hun verpakking in 

uiterlijk goede staat, het gewicht en het aantal zaken, tenzij 

de vervoerder deze vermeldingen niet kon controleren. 

Verplichtingen van de afzender 
De afzender is verplicht de vervoerder te voorzien van 

voldoende informatie, zodat hij het vervoer correct kan 

uitvoeren. De afzender moet correcte informatie over de te 

vervoeren zaken op de vrachtbrief zetten. De afzender moet 

zorgen dat de lading op de overeengekomen plaats, tijd en 

wijze, vergezeld van de vrachtbrief en andere vereiste 

documenten klaar staan voor de vervoerder. De afzender moet 

elk collo duidelijk adresseren of voorzien van een codering. 

Last but not least: de afzender draagt zorg voor laden, stuwen 

en (doen) lossen van de zaken in en uit het voertuig, tenzij 

partijen hierover iets anders afspreken of als de vervoerder 

materieel gebruikt, waardoor het logisch is dat de vervoerder 

laadt en lost (bijvoorbeeld een zandauto met grijper).



Verplichtingen van de vervoerder
De vervoerder moet de lading op de overeengekomen plaats, 

tijd en wijze in ontvangst nemen. Ook moet hij de afzender 

informeren over het laadvermogen van het voertuig. 

De vervoerder heeft de plicht om de goederen zonder schade 

of verlies en binnen de afgesproken of redelijke termijn af 

te leveren op het adres, dat op de vrachtbrief is vermeld. 

De vervoerder moet bij inontvangstneming controleren, of 

de omschrijving van de goederen op de vrachtbrief klopt 

voor wat betreft het aantal colli en hun merken en nummers. 

Bovendien controleert de vervoerder de uiterlijk staat van de 

goederen en hun verpakking. Ook controleert de vervoerder 

de door of namens de afzender verrichte belading, stuwing 

en eventuele overbelading. Indien de vervoerder niet tot deze 

controles in de gelegenheid wordt gesteld, dan maakt hij 

hiervan melding op de vrachtbrief.

Aansprakelijkheid van de vervoerder 
De vervoerder is aansprakelijk voor het gehele of 

gedeeltelijke verlies van goederen en voor beschadiging 

die ontstaat tussen de ontvangst en de aflevering van de 

goederen en voor vertraging. De vervoerder is niet 

aansprakelijk in geval van overmacht: omstandigheden, 

voor zover een zorgvuldig vervoerder deze niet heeft kunnen 

vermijden en voor zover de vervoerder de gevolgen daarvan 

niet heeft kunnen verhinderen.

De vervoerder is tevens aansprakelijk voor hulppersonen 

(o.a. personeel en charters).

Als schade aan de lading is veroorzaakt door een van 

de volgende bijzondere risico’s, dan is de vervoerder niet 

aansprakelijk. De bijzondere risico’s betreffen:

•  Vervoer in een onoverdekt voertuig, als dat is afgesproken

•  Geen of slechte verpakking

•  Schade door laden, stuwen of lossen, als deze handelingen 

niet voor rekening van de vervoerder komen

•  De aard van de zaken zelf 

•  Weersomstandigheden, als er geen voertuig met climate 

control is afgesproken

•  Onvolledigheid van de adressering of codering van de colli

•  Vervoer van een levend dier.



Schadevergoeding en AVC-limiet
De schadevergoeding, die de vervoerder moet betalen voor 

zaken, die niet of beschadigd ter bestemming zijn 

afgeleverd, is beperkt tot €3,40 per kilogram. Voor andere 

schade (bijvoorbeeld: gevolgschade, bedrijfsstilstand of 

immateriële schade) is de vervoerder niet aansprakelijk. 

Eventuele expertisekosten of beredderingskosten worden ge-

zien als waardevermindering van de zaken. Dit bedrag wordt 

opgeteld bij het schadebedrag, waarvoor de vervoerder tot 

aan de AVC-limiet schadevergoeding betaalt. Het aantal kilo’s 

voor de berekening van de schadevergoeding is het op de 

vrachtbrief vermelde gewicht van de beschadigde of verloren 

zaak. Overigens kunnen partijen afwijken van deze AVC-limiet, 

zoals in een aantal deelmarktvoorwaarden (zie hoofdstuk 6) 

wel is gedaan.

De schadevergoeding voor vertraging is eenmaal de vracht. 

Als er schriftelijk een termijn voor aflevering is 

overeengekomen, dan bedraagt de schadevergoeding 

maximaal tweemaal de vracht.

De Nederlandse wetgever heeft vastgelegd, dat de 

aansprakelijkheidslimiet van de vervoerder in het 

goederenwegvervoer Euro 3,40 per kilo bedraagt. Deze limiet 

staat ook genoemd in de AVC. In het bedrijfsleven spreekt men 

over de AVC-limiet ter onderscheid van de CMR-limiet van SDR 

8,33. 

De limiet beperkt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor 

schade aan de lading, die tijdens het vervoer is ontstaan. Bij 

het vervoer van goedkope lading (bijvoorbeeld bulkvervoer) 

geeft deze limiet een redelijke dekking voor mogelijke schade. 

Maar voor hoogwaardige goederen is deze limiet natuurlijk 

niet afdoende. 

Partijen kunnen een hogere aansprakelijkheid afspreken, mits 

deze hogere aansprakelijkheid op de vrachtbrief is vermeld 

(zie hierover uitgebreider in paragraaf 6.1 van het volgende 

hoofdstuk).

Indien de goederen meer waard zijn dan de limiet, adviseren 

wij de afzender om een goederentransportverzekeringspolis 

af te sluiten voor de waarde boven de limiet. 

De hoogte van de wettelijke limiet (= AVC-limiet) heeft de 

minister in samenspraak met vervoerders- en 

verladersorganisaties vastgesteld. Maar waarom kent het 

vervoerrecht deze beperking van de aansprakelijkheid van 

de vervoerder? De vervoerder neemt in een 

vervoerovereenkomst de verplichting op zich de lading 

onbeschadigd en zonder vertraging naar de geadresseerde te 

brengen. 

In veel branches wordt in de algemene voorwaarden de 

aansprakelijkheid voor schade verregaand beperkt of zelfs 

uitgesloten. In de vervoersbranche is ervoor gekozen om de 

aansprakelijkheid van de vervoerder niet verder te beperken 

dan de wettelijke limiet van Euro 3,40 per kg. Hierdoor houdt 

de vervoerder een financiële prikkel om zijn verplichting tot 

onbeschadigd transport van de goederen na te komen. Een 

andere reden is, dat de vrachtprijs veelal niet in verhouding 

staat tot de waarde van de te vervoeren goederen. 



Overbelading 
In de Wet Wegvervoer Goederen is het verbod op overbelading 

vastgelegd. Bij overtreding van dit verbod kan de politie aan 

de vervoerder en de afzender een boete opleggen. 

Als de afzender het voertuig heeft beladen of gestuwd, 

waardoor overbelading is ontstaan, dan moet de afzender aan 

de vervoerder €500,- betalen. Als de vervoerder voor deze 

overbelading een boete krijgt opgelegd, dan moet de afzender 

deze vergoeden, tenzij de afzender voor hetzelfde feit ook al 

beboet is.

Vrachtbetaling, retentierecht, pandrecht
De afzender moet de vracht en andere kosten betalen bij 

inontvangstneming door de vervoerder, tenzij ongefrankeerde 

verzending is overeengekomen. Ongefrankeerde verzending 

wil zeggen dat de geadresseerde bij aflevering de vracht aan 

de vervoerder moet betalen. Verrekening van vorderingen tot 

betaling van vracht met vorderingen uit andere overeenkom-

sten is niet toegestaan.

Het retentierecht geeft de vervoerder de mogelijkheid om 

zaken en documenten vast te houden tot zijn vordering is 

betaald. Dat moeten dan zaken en documenten zijn die de 

vervoerder in ontvangst had genomen om te vervoeren. In 

principe kan de vervoerder deze zaken en documenten alleen 

vasthouden voor de bij de vervoerovereenkomst horende 

vordering. Als de vervoerder en de afzender regelmatig 

vervoerovereenkomsten sluiten, dan kan de vervoerder het 

retentierecht ook gebruiken voor openstaande vorderingen

 uit eerdere vervoerovereenkomsten met dezelfde afzender. 

In dat geval kan het retentierecht alleen tegenover de 

geadresseerde, die afgifte van de zaken vordert, worden 

ingeroepen, als de geadresseerde ook bij die eerdere 

vervoerovereenkomsten partij was.

Nog sterker dan retentierecht is pandrecht. De AVC bepaalt, 

dat alle zaken en documenten, die de vervoerder in ontvangst 

heeft genomen tot vervoer, als onderpand kunnen dienen voor 

de vorderingen, die de vervoerder op de afzender heeft. Voor 

een geldig pandrecht is het nodig, dat de afzender eigenaar 

is van deze zaken en documenten. Uitoefening van het 

pandrecht, dat wil zeggen het verkopen van de verpande 

goederen, kan slechts na toestemming van de rechter. Dat 

geldt niet als de afzender failliet is verklaard of in surséance 

van betaling verkeert. Het pandrecht geeft de vervoerder 

meer zekerheid dan een retentierecht, omdat faillissement 

van de afzender het pandrecht niet ongedaan maakt.

Let op!

Voor het inroepen van retentierecht en pandrecht is het 

verstandig om juridisch advies te vragen, bijvoorbeeld bij de 

juridische adviesdienst van TLN of …VO.

Verjaring 
Alle vorderingen, die verband houden met de 

vervoerovereenkomst, verjaren na een jaar. Zowel vracht als 

schadevergoeding valt onder deze verjaringstermijn.

Arbitrage 
In Nederland bestaat voor vervoerrecht geen gespecialiseerde 

rechtbank. Dit kan een reden zijn om te kiezen voor arbitrage. 

Aan het arbitrage-instituut TAMARA in Rotterdam, zijn arbiters 

verbonden, die deskundig zijn in het wegvervoerrecht.

Beide geschilpartijen dienen schriftelijk in te stemmen met 

arbitrage. Daarom adviseren wij een arbitrage -clausule op te 

nemen in uw (raam-)overeenkomst.



5.2  AVC zijn onderdeel van de  
vervoerovereenkomst  

De AVC 2002 zijn algemene voorwaarden, bedoeld voor 

overeenkomsten voor goederenvervoer over de weg. De AVC 

2002 zijn gedeponeerd bij de rechtbanken in Amsterdam en 

Rotterdam.

De AVC zijn tweezijdig vastgesteld. De belangen van 

vervoerders én verladers (afzenders) bij de 

vervoerovereenkomst zijn evenwichtig meegewogen in de 

bepalingen van de AVC. EVO namens de afzender en TLN, 

GVN en het NBB namens de vervoerder zijn het samen eens 

geworden over wederzijdse rechten en plichten in de 

vervoerovereenkomst. Doordat de AVC 2002 tweezijdig zijn 

vastgesteld, is het draagvlak van deze algemene voorwaarden 

in het Nederlandse bedrijfsleven zeer breed. De AVC worden 

dan ook bij vrijwel alle wegvervoerovereenkomsten van 

Nederlandse vervoerders toegepast. 

De AVC zijn een aanvulling op de wettelijke regeling in het 

Burgerlijk Wetboek (Boek 8). De bepalingen geven een meer 

gedetailleerde en soms net iets beter geformuleerde regeling. 

Ook geven de AVC een praktische invulling van de

 verplichtingen van vervoerder en verlader. 

Er is geen discussie mogelijk: de AVC regelen wie wat moet 

doen. Tenslotte is belangrijk, dat verzekeraars de AVC in hun 

polis hebben opgenomen.

Door de vrachtbrief van Stichting vervoeradres te gebruiken, 

worden de AVC 2002 automatisch van toepassing verklaard 

op de vervoerovereenkomst. Ook in de meeste 

raamovereenkomsten tussen vervoerder en verlader wordt 

verwezen naar de AVC 2002. 

AVC 2002 en internationaal vervoer
De AVC 2002 zijn in eerste instantie bedoeld voor binnenlands 

wegvervoer. Het is echter aan te bevelen de AVC 2002 ook toe 

te passen op uw internationale vervoerovereenkomsten. 

Dat kunt u doen met de AVC/CMR-vrachtbrief voor 

internationaal vervoer. Weliswaar is het CMR-Verdrag 

dwingend recht bij internationaal vervoer, maar hiaten in 

de CMR worden aangevuld door de AVC 2002. Daarmee geven 

de AVC duidelijkheid in de praktische uitvoering van de 

vervoerovereenkomst (zoals: wie moet laden en lossen) en 

het opstellen van de vrachtbrief.



Algemene voorwaarden in de overeenkomst

…en overeenkomst komt tot stand doordat de ene partij een 

aanbod (of offerte, of order) aanvaardt van de andere partij. 

Algemene voorwaarden zijn onderdeel van een overeenkomst. 

Daarom moeten in de offerte de algemene voorwaarden van 

toepassing verklaard worden. Ook moet de andere partij in 

de gelegenheid worden gesteld om kennis te nemen van die 

voorwaarden. Dat kan door de algemene voorwaarden aan de 

offerte te hechten. Doet u dit niet, dan kan de wederpartij aan 

de rechter vragen om de algemene voorwaarden te vernietigen. 

Bij grote ondernemingen of bedrijven, die niet in Nederland 

gevestigd zijn, is verwijzing naar de algemene voorwaarden 

voldoende.

AVC in de vrachtbrief

Juist vervoerovereenkomsten komen vaak op informele wijze 

tot stand. De opdracht wordt bijvoorbeeld telefonisch gegeven 

of via een fax- of mail- bericht van de afzender aan de 

vervoerder gestuurd, waarna de vervoerder de opdracht 

(stilzwijgend) aanneemt. Maar zijn de AVC in een op die manier 

tot stand gekomen vervoerovereenkomst van toepassing?

De standaard vrachtbrief, met daarin een verwijzing naar de 

AVC, helpt dit op een eenvoudige manier te regelen. Daarnaast 

is het verstandig om ook op uw offerte, facturen en 

briefpapier te verwijzen naar de AVC. U kunt uw wederpartij 

het beste (eenmalig) de volledige tekst van de AVC 

toesturen. Hiermee voldoet u aan de hiervoor genoemde 

informatieplicht.

AVC op de website

Als een overeenkomst op elektronische wijze tot stand 

komt Is het voldoende als uw algemene voorwaarden op uw 

website zijn geplaatst en u de wederpartij heeft geïnformeerd 

over de vindplaats (website en de websitepagina). 

Voorwaarde is dat de wederpartij de voorwaarden kan 

downloaden en afdrukken en ze op een later tijdstip aldus 

kan raadplegen. Voor verwijzing naar de AVC kunt u op uw 

website een link naar de website van Stichting vervoeradres 

te plaatsen. Zo hebt u steeds de meest actuele versie van de 

Algemene Vervoerscondities beschikbaar! www.sva.nl/avc.

Hoe verklaart u algemene voorwaarden van toepassing?

www.sva.nl/avc


6. Deelmarktvoorwaarden

In paragraaf 5.1 heeft u kennisgenomen van de inhoud van de AVC 2002. Voor een aantal  

gespecialiseerde logistieke activiteiten heeft de Stichting vervoeradres aanvullende algemene  

voorwaarden geschreven. In dit hoofdstuk geven we informatie over deze voorwaarden.

6.1  Toepassing van deelmarktvoorwaarden

De Stichting vervoeradres geeft behalve de AVC 2002 ook 

algemene voorwaarden uit voor gespecialiseerd transport 

en logistieke dienstverlening. Deze voorwaarden zijn een 

aanvulling op de AVC 2002. De verplichtingen van afzender, 

vervoerder en soms ook de geadresseerde zijn specifieker 

uitgewerkt en aangepast aan de aard van de werkzaamheden. 

Schade en aansprakelijkheid zijn zo gedefinieerd, dat het 

aansluit op de praktijk. 

De Stichting vervoeradres heeft de volgende voorwaarden 

beschikbaar:

•  Algemene voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over 

de Weg;

•  Algemene voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen;

•  Algemene Bergings- en Vervoercondities Gestrande  

Voertuigen;

•  Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport;

•  Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten;

•  Algemene Vervoercondities Motorvoertuigen;

•  Algemene Opslagvoorwaarden;

•  Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van  

Bulkgoederen over de Weg;

•  Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities;

•  Algemene Veevervoercondities;

•  Physical Distribution-voorwaarden.

De opzet van deze deelmarktvoorwaarden
De AVC 2002 bevat 29 artikelen toepasbaar op alle vormen 

van goederenvervoer over de weg. De deelmarktvoorwaarden 

zijn een aanvulling op de AVC 2002 voor de onderdelen die net 

even anders zijn in de betreffende deelmarkt. Daarom zijn 

per deelmarkt over het algemeen niet veel bepalingen in de 

voorwaarden opgenomen.

De voorwaarden beginnen telkens met de definitie van het 

specialisme. Zo omschrijven we in de Algemene Voorwaarden 

voor Exceptioneel Transport het 'exceptioneel transport' als:

"Het vervoer van zaken dat moet plaatsvinden met een 

ontheffing wegens overschrijding van de normaal wettelijk 

toegestane afmetingen en/of gewichten of waarvoor 

begeleiding is voorgeschreven."

En in de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 

definiëren we de 'koerier' als:

"Degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo 

 spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de 

geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan 

wel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet 

worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen."

Op die manier is duidelijk waar die specifieke voorwaarden 

over gaan en voor welk type vervoer (of opslag) zij bedoeld zijn.

Vervolgens zijn deze deelmarktvoorwaarden meestal als volgt 

opgebouwd:

•  verplichtingen van de afzender en de mogelijke  

aansprakelijkheid van de afzender;

•  verplichtingen van de vervoerder (de koerier, de  

bedrijfsverhuizer, de distributeur etc.) en meer in het 

bijzonder diens afwijkende aansprakelijkheid (waarover 

hieronder meer);

•  eventueel nog aparte bepalingen over zekerheden,  

betalingsvoorwaarden en dergelijke;

•  en tot slot altijd de mogelijkheid arbitrage te kiezen in 

plaats van de bevoegde rechter.



Verhoogde aansprakelijkheidslimiet moet op 
de vrachtbrief!
Voordat we de deelmarktvoorwaarden behandelen, wijzen wij 

u op een belangrijke verplichting in verband met het

semi-dwingendrechtelijke karakter van het wettelijke 

aansprakelijkheidssysteem. Art. 8:1102 BW maakt 

afwijking van dat systeem mogelijk, maar alleen als dat in een 

afzonderlijk geschrift wordt overeengekomen. Die afwijking is 

dus niet geldig als zij is opgenomen in algemene voorwaarden 

zoals de deelmarktvoorwaarden. 

Bij de meeste aansprakelijkheidsartikelen van die voorwaarden 

staat dan ook de volgende toelichting: 

"Artikel [...] van deze voorwaarden vermindert onder 

omstandigheden de aansprakelijkheid van de vervoerder 

ten opzichte van zijn aansprakelijkheid neergelegd in Artikel 

8:1095 Burgerlijk Wetboek."

Op grond van Artikel 8:1102 Burgerlijk Wetboek is deze 

vermindering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel [...] 

van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de 

vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd. 

Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.

Geadviseerd wordt op de vrachtbrief, naast de 

verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van 

artikel [...] letterlijk over te nemen.

Bij Beurtvaartadres document kunt u de begeleidingsbrieven/

vrachtbrieven afvalstoffen, de koeriersvrachtbrieven en de 

vrachtbrieven voor het vervoer van auto's, respectievelijk 

gestrande voertuigen bestellen. Op die vrachtbrieven is de 

'afwijkende' aansprakelijkheidsclausule voorgedrukt. 

Op die manier geldt dus de afwijking tussen alle partijen: de 

afzender, de deelmarktvervoerder en de geadresseerde (die 

immers bij het in ontvangst nemen van de lading die clausule 

ook op de vrachtbrief ziet staan).

Voor het tankvervoer, het exceptioneel transport en physical 

distribution zijn geen 'eigen' AVC-vrachtbrieven. In die gevallen 

moeten de partijen het afwijkende aansprakelijkheidsregime 

met zoveel woorden opnemen in het schriftelijke contract dat 

zij opstellen. Of de 'afwijkende aansprakelijkheid'-clausule 

moet worden voorgedrukt op de (maatwerk) vrachtbrieven.

Website
Op de website van Stichting vervoeradres (www.sva.nl) kunt 

u alle voorwaarden inzien en downloaden. Ook treft u op de 

website nadere informatie aan over de deelmarktvoorwaarden. 

Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Hierboven in paragraaf 5.2 is aandacht besteed aan de wijze, 

waarop algemene voorwaarden in de overeenkomst moet 

worden opgenomen. De wederpartij van deze overeenkomst 

dient u inzage te geven in de volledige tekst van de

 voorwaarden. U kunt bijvoorbeeld de algemene voorwaarden 

op uw website plaatsen en de wederpartij op de hoogte 

brengen van de website en de websitepagina. 

Wij adviseren op uw website een link naar de website van 

Stichting vervoeradres te plaatsen. Zo heeft u steeds de 

meest actuele versie van de algemene voorwaarden 

beschikbaar! www.sva.nl/avc.

www.sva.nl
www.sva.nl/avc


7. Van laden tot lossen: 
De vrachtbrief in de praktijk

Stichting vervoeradres krijgt veel vragen over de binnenlandse en internationale vrachtbrief.  

Over de beschikbaarheid, de juiste manier van invullen en de bijbehorende software. In  

deze praktijkgerichte cursus ‘Van laden tot lossen’ leert u alles wat u moet weten over dit 

belangrijke document. 

In de cursus ‘Van laden tot lossen’ volgen wij de transport-

opdracht vanaf het moment van inontvangstneming van de 

goederen bij het aflaadadres tot het moment van aflevering 

bij de geadresseerde. Aan bod komen alle betrokken partijen: 

afzender, aflaadadres, expediteur, vervoerder, ondervervoerder, 

opvolgend vervoerder, en geadresseerde. Wanneer is de 

vervoerder aansprakelijk voor schade of verlies van de lading 

en hoe kan de vervoerder met de vrachtbrief bewijzen tot hoe 

ver zijn aansprakelijkheid reikt?

Een correct ingevulde vrachtbrief bevat alle gegevens die  

u nodig heeft om het vervoer en de daarbij behorende  

administratie goed te laten verlopen. Maar hoe vult u alle  

vakken van de vrachtbrief correct in? In deze cursus  

scheppen wij daar duidelijkheid over. Verder komen aan bod: 

het nut, de functie en de verschillende uitvoeringen van de 

vrachtbrief, de AVC en het CMR-verdrag. We bespreken de 

documenten aan de hand van praktische cases.

Docenten
De cursus wordt maandelijks gegeven door

Stichting vervoeradres in samenwerking met gerenommeerde 

advocaten, gespecialiseerd in wegvervoerrecht. Aan de

hand van voorbeelden uit de praktijk, want over elk vak van

de vrachtbrief is wel eens geprocedeerd!

Doel
Na deze praktische cursus bent u in staat de binnenlandse en 

internationale vrachtbrief correct in te vullen of te beoordelen.  

U begrijpt het verschil tussen expediteur, vervoerder en  

ondervervoerder. De bewijskracht van de vrachtbrief voor 

uw bedrijf wordt duidelijk. Bovendien leert u ook werken met 

invulsoftware BTMS-Webdoc.

De training is bedoeld voor iedereen die de vrachtbrief  

opmaakt, beoordeelt of gebruikt. Wij denken dan aan  

medewerkers van expeditieafdelingen, planners, chauffeurs, 

en leidinggevenden.

Inschrijven
Op de website van Stichting vervoeradres vindt u actuele 

informatie over cursusdata en locaties. Hier kunt u ook  

inschrijven. Kijk op www.sva.nl en klik op de banner  

‘Van laden tot lossen’.

www.sva.nl


Stichting vervoeradres 

Stichting vervoeradres is sinds 1946 hét expertisecentrum voor (algemene) voorwaarden 

binnen de logistieke keten. Omdat wij alle voorwaarden samen met de branche ontwikkelen 

en proactief inspelen op marktomstandigheden, garanderen wij dat de voorwaarden aan de 

meest actuele inzichten voldoen. 

Stichting vervoeradres houdt zich onder andere bezig met voorwaarden op het gebied van 

distributie, logistiek, bedrijfsverhuizingen en het transport van afval. Wij zijn bekend vanwege 

de breed toegepaste Algemene Vervoerscondities (AVC). Het succes van deze voorwaarden 

schuilt in de voordelen voor ondernemers in de logistieke keten. Door de algemene en 

'tweezijdige' voorwaarden ontstaat duidelijkheid over de risicoverdeling tussen opdrachtgever 

en logistieke dienstverlener. De tweezijdigheid zorgt immers voor een evenwichtige verdeling 

tussen de partijen. De voorwaarden van Stichting vervoeradres zijn breed geaccepteerd 

en bevatten heldere informatie over aansprakelijkheden. Zo kunnen gebruikers zich daar 

eenvoudig tegen verzekeren! 

Maar Stichting vervoeradres doet méér. Zo kunnen organisaties altijd bij ons terecht met 

vragen over het gebruik van de voorwaarden, verzorgen wij praktijkgerichte workshops 

en delen wij kennis proactief. Via eigen publicaties (bijvoorbeeld over het gebruik van de 

vrachtbrief of de positie van de geadresseerde), periodieken (over de praktische juridische 

zaken bij het vervoer) en ons beroemde tweejaarlijkse congres (over de ontwikkelingen in het 

vervoerrecht). Bovendien streven wij naar het uniformeren van de lay-out van de (digitale) 

vrachtdocumentatie. Want een uniforme lay-out biedt iedereen in de logistieke keten maximale 

duidelijkheid, zodat vertragingen bij het invullen, ondertekenen of uitvoeren van de instructies 

tot het verleden behoren. Ten slotte adviseren wij over de indeling van en de gebruikte 

terminologie in vrachtdocumenten én optimaliseren wij de verwijzingen naar de voorwaarden. 

Stichting vervoeradres is hét expertisecentrum voor (algemene) voorwaarden binnen de 

logistieke keten. 

Stichting vervoeradres 

Hofweg 33 

2631 XD NOOTDORP 

Postbus 24023 

2490 AA DEN HAAG 

T 088 - 552 21 67 

F 088 - 552 21 03 

E sva@beurtvaartadres.nl 

I www.sva.nl 

mailto:sva@beurtvaartadres.nl
www.sva.nl


EVO 
EVO is de toonaangevende belangenbehartiger van 30.000 verladers, ontvangers en eigen 

vervoerders in handel, bouw, industrie, agrarische sector en zakelijke dienstverlening. 

EVO zet zich in om het rendement van de leden te verbeteren door de bereikbaarheid te 

bevorderen en het beheer van goederenstromen doelmatiger te laten verlopen. Kerntaken van 

EVO zijn collectieve belangenbehartiging, informatie en voorlichting, opleiding en training en 

bedrijfsadvisering. De leden van EVO zijn verantwoordelijk voor meer dan tachtig procent van 

alle goederenverplaatsingen in Nederland, inclusief import en export. Over weg, water, rails 

en door de lucht. Vrijwel alle bedrijven hebben ook te maken met de afgifte, het vervoer, de 

ontvangst of de verwerking van afvalstoffen. 

NBB 
Het Nederlandsch Binnenvaartbureau (NBB) behartigt sinds 1929 de belangen van 

beurtvaartbedrijven. In 1997 heeft de overheid het wettelijke vergunningenverschil 

weggehaald. Nog steeds behartigt het NBB de belangen van bedrijven die meer doen dan 

varen alleen. Bijvoorbeeld het regelen van voor- en natransport, overslag, et cetera. Maar ook 

de Waddenbootdiensten zijn bij NBB aangesloten. In 1999 is een samenwerking gestimuleerd 

van een groot aantal bedrijven die werken onder de naam Bulcontrans. Bulcontrans houdt 

zich bezig met het vervoer tussen containerterminals en het vervoer van massagoederen, 

houtsnippers, mest, heipalen, granen, staal en bijvoorbeeld vliegtuigonderdelen. 

Transport en Logistiek Nederland (TLN) 
TLN is de belangenbehartiger voor het beroepsgoederenvervoer en de logistieke 

dienstverlening. Een ondernemersorganisatie met ongeveer 6000 leden. Een vereniging die 

opkomt voor de belangen van de hele bedrijfstak. Steunpilaar en adviseur voor de individuele 

ondernemer. Toonaangevend gesprekspartner voor gemeenten, provincies, de rijksoverheid en 

de politiek in Den Haag en Brussel. 

EVO 

Signaalrood 60 

2718 SG ZOETERMEER 

(Wijk 18) 

Postbus 350 

2700 AJ ZOETERMEER 

T 079 - 346 73 46 

F 079 - 346 78 00 

E evo@evo.nl 

I www.evo.nl 

NBB 

Vasteland 12e 

3011 BL ROTTERDAM 

Postbus 23131 

3001 KC ROTTERDAM 

T 010 - 412 24 10 

F 010 - 412 90 91 

E nbb@binnenvaart.nl 

TLN 

Boris Pasternaklaan 22 

2719 DA ZOETERMEER 

Postbus 3008 

2700 KS ZOETERMEER 

T 079 - 363 61 11 

F 079 - 363 62 00 

E info@tln.nl 

I www.tln.nl 

Meewerkende organisaties 
In Stichting vervoeradres werken verschillende toonaangevende ondernemersorganisaties samen
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www.evo.nl
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Mission statement 
Stichting vervoeradres 

De Stichting vervoeradres faciliteert de logistieke keten met tweezijdige, breed geaccepteerde  

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

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

logistieke dienstverlener als geadresseerde. De Stichting onderhoudt internationale  

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

keten (zoals geformuleerd in het CMR-verdrag). 

U kunt van Stichting vervoeradres verwachten dat:

•  wij duidelijkheid verschaffen over het gebruik van de  

logistieke algemene voorwaarden;

•  wij direct uw vragen over vervoerrecht beantwoorden.

In samenwerking met Beurtvaartadres

De mission statement van de Stichting vervoeradres sluit 

aan bij die van de onderneming Beurtvaartadres. 

Beurtvaartadres faciliteert de logistieke keten bij het 

onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over 

logistieke transacties, om de totale transactiekosten te 

verlagen. Hiertoe stelt zij kennis, oplossingen en producten 

beschikbaar. Beurtvaartadres streeft nadrukkelijk naar 

duurzame en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening 

en wil het bewustzijn met haar MVO-beleid overbrengen aan 

medewerkers, afnemers en leveranciers. 

Beurtvaartadres is onafhankelijk en handelt namens de 

ondernemersorganisaties EVO, Goederenvervoer Nederland, 

Nederlandsch Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek 

Nederland.

mailto:info@beurtvaartadres.nl
www.beurtvaartadres.nl
http://www.tln.nl
http://www.evo.nl
http://www.binnenvaart.nl
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