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Logistieke ondernemingen hebben de afgelopen decennia een grote 
digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes  worden 
automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken 
over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op dit 
moment wordt geëxperimenteerd met smart  contracts,  waarmee leveringen 
automatisch betaald kunnen warden. Op één terrein is de digitalisering 
echter achtergebleven, en dat is bij de vrachtbrief. Deze gaat nog vrijwel 
altijd op papier van hand tot hand. Zal de Benelux-pilot met digitale 
vrachtbrieven en een voorgestelde nieuwe Verordening hierin verandering 
brengen? 

eze bijdrage richt 

zich op de praktische 

mogelijkheden die on-

dernemingen hebben 

om tegenover andere 

ondernemingen (B2B) 

gebruik te maken van de elektronische 

vrachtbrief. 

HET BELANG VAN EEN JURIDISCH 
JUISTE VRACHTBRIEF 

Op grond van artikel 9 CMR-verdrag 

heeft de CMR-vrachtbrief bewijskracht 

ten aanzien van de voorwaarden van 

de overeenkomst en de ontvangst 

van de goederen. Tegenbewijs wordt 

toegelaten. Vervoerders en hun verze-

keraars doen er goed aan na te gaan 

in welke gevallen de elektronische 

vrachtbrief gebruikt kan worden, 

zodat zij bij aanspraken en procedures 

niet voor verrassingen komen te staan. 

En vervoerders kunnen zo voorkomen 

dat ze beboet worden als zij geen 

geldige vrachtbrief kunnen tonen. 

CMR EN PROTOCOL 

Op grond van de Nederlandse wetge-

ving is het mogelijk om bij nationaal 

wegvervoer gebruik te maken van een 

elektronische vrachtbrief. Maar de 

situatie bij internationaal wegvervoer 

is gecompliceerder. Op het interna-

tionaal wegvervoer is doorgaans de  

Conventie voor het Internationaal 

Vervoer van Zaken over de Weg van 

de Verenigde Naties van toepassing. 

Dit verdrag, beter bekend als het 

CMR-verdrag, schrijft voor dat ver-

zenders, transportondernemingen en 

ontvangers gebruikmaken van CMR-

vrachtbrieven, maar het bevat geen 

verplichting daartoe. 

Het CMR-verdrag is geratificeerd 

door vrijwel alle Europese landen 

(ook buiten de  EU,  zoals door Rusland 

en Turkije), maar bijvoorbeeld ook 

door Tunesië ('lidstaten'). Het CMR-

verdrag is dwingend van toepassing 

op internationaal vervoer over de 

weg, indien de plaats van verzending 

of ontvangst een lidstaat is (artikel 1 

CMR-verdrag). 

Vanaf 5 juni 2011 is het CMR-

Protocol inzake de digitale vrachtbrief 

('e-CMR-Protocol' of 'Protocol') in 

werking getreden. Op grond van het 

Protocol wordt in lidstaten die tot het 

Protocol zijn toegetreden de elektro-

nische vrachtbrief (mits conform de 

eisen) gelijkgesteld met de papieren 

vrachtbrief. 

DE ELEKTRONISCHE VRACHTBRIEF 

IN DE PRAKTIJK 

Een praktische moeilijkheid bij het 

gebruik van de e-CMR is dat niet 

alleen gekeken moet worden naar de 

toelaatbaarheid daarvan in het land 

van verzending en van ontvangst, 

maar ook naar de toelaatbaarheid in 

doorvoerlanden. Zo heeft België het e-

CMR-Protocol niet geratificeerd, waar-

door vervoer naar Frankrijk en Spanje 

(beide landen wel toegetreden tot het 

Protocol) via België toch met een con-

ventionele vrachtbrief dient te geschie-

den. Tot voor kort was het gezien het 

feit dat België niet is toegetreden tot 

het e-CMR-Protocol ook niet mogelijk 

om voor vervoer naar België de e-CMR 

te gebruiken. Daar is verandering in 

gekomen door de Benelux-pilot. 

DE BENELUX-PILOT 

Als gevolg van deze per 1 december 

2017 gestarte pilot is binnen de Bene-

lux zowel voor nationaal als interna-

tionaal vervoer (dat wil zeggen intra-

Benelux) een elektronische vrachtbrief 

toegestaan. De grondslag van de pilot 

is Beschikking M (2017) 12 van het 

Comité van Ministers van de Benelux 

Unie betreffende een intra-Benelux 

proefproject met de digitale vracht-

brief. Ten aanzien van de eisen die 

op grond van de pilot aan de elektro-

nische vrachtbrief worden gesteld, 

wordt aangesloten bij het e-CMR-

Protocol. Dit Protocol geldt formeel 

echter niet in België (dat het Protocol 

niet heeft geratificeerd) en ook niet 

in Luxemburg (dat het Protocol niet 

heeft ondertekend). De Beschikking 

en bijbehorende memorie van toelich-

ting bevatten de details van de pilot. 

De pilot ziet alleen op vervoer binnen 

de Benelux. Dat is belangrijk omdat 

bij vervoer naar bijvoorbeeld Frankrijk 

of Spanje nog steeds een conventio-

nele vrachtbrief nodig is. Verder moet 

de opsteller van de elektronische 

vrachtbrief in een Benelux-land geves-

tigd zijn. 

ERKENDE LEVERANCIER 
Indien partijen gebruik willen maken 

van een elektronische vrachtbrief, 

dan moeten ze een erkende software-

leverancier inschakelen. Er zijn op dit 

moment vier erkende leveranciers: 

Collect  + Go, Transfollow, Pionira en 

Truckfly. Leveranciers die de e-CMR-

software willen aanbieden konden tot 

september 2018 een aanvraag voor 

erkenning onder de pilot indienen. 

VOORDELEN 

Voordelen van de elektronische vracht-

brief die mogelijk worden gemaakt met 

de pilot, zijn: 

Pilot met 
e-CMR alleen 
voor vervoer 
binnen de 
Benelux 
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Flinke 
kosten-
besparingen 
door gebruik 
e-CMR 

Vrachtbrief 
voorbeelden 

- CMR-vrachtbrieven van 4,50 euro 

per stuk zijn niet nodig; 

- een geschatte vermindering van 

de administratieve lasten voor het 

Nederlandse bedrijfsleven van 80 

miljoen euro; 

- verminderd risico op fouten bij het 

invullen van de vrachtbrief; 

- centrale opslag van en permanente 

toegang tot vrachtbrieven; 

- track &  trace  ten behoeve van 

de vervoerder (bijvoorbeeld bij 

vertraging) of ten behoeve van 

hulpdiensten (bijvoorbeeld bij een 

ongeval); 

- de mogelijkheid tot integratie 

met andere digitale bestanden, 

bijvoorbeeld ten behoeve van dou-

anerechten of facturering (smart 

contracts),  wat bij diverse software-

toepassingen nu al het geval is. 

NADELEN 

Tegenover de hiervoor opgesomde 

voordelen staan met name de na-

delen die eigen zijn aan digitaal 

werken. Denk hierbij vooral aan 

storings- en inbraakgevoeligheid, 

waaronder datalekken en mogelijk 

privacy-issues. Hoewel de toegelaten 

platforms zich tegen deze gevoelighe-

den hebben gewapend, ligt misbruik 

van de elektronische systemen door 

kwaadwillenden in de lijn der ver-

wachting. Ook verzekeraars dienen 

alert te zijn, met name op de fraude 

zoals deze al optreedt bij de logis-

tieke platformen. 

REGELS LAND VAN VERZENDING, 
DOORVOERLANDEN EN LAND VAN 
AANKOMST 
Het is voor logistieke ondernemingen 

niet altijd makkelijk vast te stellen 

of een elektronische vrachtbrief is 

toegestaan. Relevant zijn de regels 

van het land van verzending, de 

doorvoerlanden en het land van 

bestemming. 

Aannemende dat het CMR-verdrag 

op het vervoer van toepassing is, 

dient binnen al deze landen weer on-

derscheid gemaakt te worden tussen 

drie categorieën: 

1. landen waar het Protocol niet van 

toepassing is buiten de Benelux; 

2. landen waar het Protocol niet van 

toepassing is binnen de Benelux 

(waar op grond van de pilot bin-

nen de Benelux vergelijkbare 

regels gelden als op grond van het 

Protocol); en 

3. landen waar het e-CMR-Protocol 

van toepassing is. 

Wat betreft categorie 1: Duitsland is 

bijvoorbeeld niet toegetreden tot het 

Protocol. Wanneer de Duitse rechter 

bevoegd is op basis van een rechts-

keuze, de woonplaats van gedaagde 

(er zijn diverse grote Duitse vervoer-

ders op de markt actief!) of de plaats 

van aflevering, kunnen problemen 

ontstaan. Denkbaar is bijvoorbeeld 

dat aan een e-CMR geen bewijs-

kracht wordt toegekend. Anderzijds 

wordt wel aangenomen dat in andere 

gevallen het gebruik van een elektro-

nische vrachtbrief bij doorvervoer via 

Duitsland mogelijk is.' 

Wat betreft categorie 2: in België 

en Luxemburg is nu weliswaar de 

pilot van kracht, zodat voor intra-

Benelux goederenvervoer de elektro-

nische vrachtbrief gebruikt kan wor-

den. België en Luxemburg zijn echter 

geen partij bij het e-CMR-Protocol. 

De Beschikking beperkt de pilot tot 

vervoer binnen de Benelux (artikel 

2). Dit betekent dat wanneer België 

en Luxemburg doorvoerlanden zijn 

er gebruik gemaakt moet worden van 

de papieren vrachtbrief. 

Wat betreft categorie 3 merk ik op 

dat nu onze buurlanden vallen onder 

de meer gecompliceerde eerste twee 

situaties, er vanuit Nederland vaak 

geen sprake zal zijn van vervoer van, 

door én naar een land dat is aange-

sloten bij het Protocol of de pilot. De 

conclusie is dan ook dat bij vervoer 

vanuit Nederland, behalve als het  

gaat om vervoer binnen de Benelux, 

de elektronische vrachtbrief niet 

ongecompliceerd te gebruiken is. 

De minister heeft er dan ook te-

recht op gewezen dat het voor de 

Nederlandse transportsector belang-

rijk is dat ook landen als Duitsland, 

Italië en Oostenrijk de e-CMR gaan 

accepteren. In dit verband moet be-

nadrukt worden dat slechts 17 staten 

het Protocol hebben geratificeerd. In 

Finland ligt de betreffende wet ter 

consultatie bij het parlement. 

EUROPESE WETGEVER 
Mogelijk kan de Europese wetgever 

de moeizame ontwikkeling van de 

elektronische vrachtbrief bespoedi-

gen. Op 18 mei 2017 nam het Eu-

ropees parlement een resolutie aan 

waarin de Europese Commissie werd 

opgedragen de toepassing van e-CMR 

te versnellen. Een jaar later dienden 

het Europees Parlement en de Raad 

een voorstel in voor een Verordening 

die de acceptatie en het gebruik van 

digitale transportinformatie tus-

sen ondernemingen en competente 

autoriteiten (B2A) regelt. Dit is een 

belangrijke stap naar algemene ac-

ceptatie van elektronische informatie 

tussen ondernemingen (B2B). De 

werkgroep Beoordeling Nieuwe Com-

missievoorstellen (BNC), een onder-

deel van de Rijksoverheid, gaat er 

zelfs vanuit dat de invoering van de 

Verordening tot het gebruik van één 

elektronische vrachtbrief zal leiden. 

De daarmee gepaard gaande kosten-

besparingen voor het Nederlandse 

bedrijfsleven bij een  EU-brede invoe-

ring van de elektronische vrachtbrief 

worden geschat op circa 300 miljoen 

euro per jaar.2 

Diverse partijen werken dus hard 

aan het invoeren van de e-CMR. De 

kostenbesparingen zijn groot. Dat zal 

ook gelden voor de kostenbesparin-

gen bij de behandeling van schades, 

zoals bij de dossiervonning door 

schadebehandelaars van vervoerders, 

van ladingbelanghebbenden en van 

wederzijdse verzekeraars. •  

Mr.  S. (Stijn) de Zwart 
De auteur is advocaat bij Nysingh 
advocaten-notarissen te Zwolle. 

VOETNOTEN 
1. Zie https://www.sva.nl/themas/cmr-en-

ecmr-ecmr/duitsland. 
2. Zie https://www.rijksoverheid.n1/re-

gering/bewindspersonen/stef-blok/ 
documenten/kamerstukken/2018/06/22/ 
aanbieding-informatie-over-nieuwe-
voorstellen-europese-commissie. 

de Beursbengel I nr. 878 I oktober 2018 27 


	Page 1
	Page 2

