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Uit recente cijfers blijkt dat het aantal lading-
diefstallen in het wegtransport aanzienlijk 
gekrompen is. Het aantal bewaakte parkeer-
plaatsen groeit en steeds meer transport- 
bedri jven maken hier gebruik van. 
Tegelijkertijd is het aantal ladingdiefstallen 
nog altijd schrikbarend hoog. In de eerste 
helft van 2012 werden maar liefst 176 lading-
diefstallen gerapporteerd. Dat komt neer op 
een gemiddelde van één per dag!

Een recent voorbeeld: begin oktober werd 
van een Overijsselse vervoerder een truck 
met oplegger gestolen. De combinatie was 
geladen met babyartikelen. Volgens diverse 
media was het terrein goed beveiligd, maar 
dit heeft de dieven er niet van weerhouden 
om de truck met oplegger van het terrein te 
rijden. Wie draait er nu bij een dergelijke 
ladingdiefstal voor de schade op?

In principe is de vervoerder aansprakelijk 
voor de schade, tenzij er sprake is van over-
macht. Een vervoerder kan slechts een 
beroep doen op overmacht als hij alle in de 
gegeven omstandigheden redelijkerwijs van 
een zorgvuldig vervoerder te vergen maat- 
regelen heeft genomen om de diefstal te 
voorkomen. Zo wordt veel van hem verwacht 
op het gebied van beveiliging, preventie- 
beleid en bij het maken van keuzes over het 
moment van belading, te rijden routes,  
et cetera. In de praktijk blijkt er bijna altijd 
wel iets aan te merken op de handelswijze 
van de vervoerder en het beroep op over-
macht slaagt dan ook zelden.

Toch krijgen de ladingbelanghebbenden 
(eigenaar en/of zijn verzekeraar) de schade 
vaak niet volledig vergoed. De aansprakelijk-
heid van de vervoerder is namelijk beperkt 
tot EUR 3,40 per kilogram voor binnenlands 

wegvervoer en ongeveer EUR 10 per kilo-
gram voor internationaal wegvervoer (CMR 
verdrag). Slechts in uitzonderlijke gevallen 
vervalt die limiet. In de praktijk zien we dit 
alleen als de chauffeur bij de diefstal betrok-
ken is. Een en ander leidt tot een vrij duide-
lijke verdeling van de schade. Dit is voor de 
praktijk wel zo helder en maakt dat het risico 
goed te verzekeren is.

Het is in dit geval niet onwaarschijnlijk dat de 
vervoerder aansprakelijk is tot aan de limiet. 
Nu weet ik uit ervaring dat babyartikelen niet 
zwaar, maar wel verschrikkelijk duur zijn. Het 
zou mij dan ook niet verbazen als de lading-
belanghebbenden hier met een flinke  
schadepost blijven zitten.

Kan dit ook anders? Ja, het Nederlandse 
wegvervoerrecht en het CMR verdrag bieden 
mogelijkheden om op betrekkelijk eenvou-
dige wijze een aansprakelijkheidsregime te 
creëren dat beter aansluit bij het specifieke 
transport, de waarde van de lading en  
eventuele bijzondere risico’s. Ik vind het 
opvallend hoe weinig vervoerders en hun  
opdrachtgevers gebruik maken van deze 
mogelijkheden. In de praktijk wordt volstaan 
met een verwijzing naar branchevoorwaar-
den als de AVC en de Fenex condities. Deze 
voorwaarden zijn vaak nuttig, maar leiden 
niet tot een wezenlijk andere aansprakelijk- 
heidsregeling.

Overigens werd de Overijsselse combinatie 
na enkele dagen teruggevonden in Zeeland. 
Helaas bleken de dieven gevlogen, inclusief 
knuffelberen en fopspenen.
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