
Of het nu gaat om zand, stenen of keukenbladen, het

transport van bouwmaterialen wordt over het algemeen

uitbesteed aan (specialistische) transportbedrijven. De

aannemer die op de bouwplaats een beschadigde of

onvolledige lading ontvangt kan er niet zomaar vanuit

gaan dat hij voor de vergoeding van de schade wel 

bij het transportbedrijf kan aankloppen. In de transport-

wereld gelden namelijk bijzondere regels, die veelal

voortvloeien uit eeuwenoude scheepvaartprincipes. 

Bent u vaak betrokken bij transport, als geadresseerde

of opdrachtgever? Dan kan het verstandig zijn om u

eens te verdiepen in deze bijzondere regels. In deze 

bijdrage alvast 5 tips over transport van bouwmaterialen.

TIP 1. LET OP AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIETEN

Een grondbeginsel van het vervoerrecht is de beperkte

aansprakelijkheid van de vervoerder. Raakt een lading

kozijnen beschadigd tijdens nationaal wegvervoer, 

dan bedraagt de limiet € 3,40 per kilogram. Een 

vervoerder die grind of zand over de binnenwateren

vervoert, is slechts aansprakelijk voor € 227 per 

1000 kilogram. Bij kostbare bouwmaterialen kan het

interessant zijn om een hogere limiet overeen te komen.

De mogelijkheden daartoe verschillen per vervoers-

modaliteit. U kunt natuurlijk ook een goederentransport-

verzekering afsluiten.

TIP 2. LET OP VERTRAGINGSCHADE!

Transportbedrijven doen er alles aan om zo nauwkeurig

mogelijk te plannen en waar nodig “just in time” te

leveren. Dit lukt helaas lang niet altijd. De schade kan

dan flink in de papieren lopen. Op grond van de 

nationale wettelijke regeling is de wegvervoerder

alleen aansprakelijk indien en voor zover de vertraging

heeft geleid tot waardevermindering van de bouw-

materialen. Hoe zit het dan met materieel dat een dag

langer gehuurd moet worden of contractuele boetes

die betaald moeten worden aan de opdrachtgever?

Hiervoor is de vervoerder niet aansprakelijk. 

Bij internationaal wegvervoer ligt dat net weer een tikje

anders, maar dan is de schadevergoeding beperkt tot

de vrachtprijs. En dat is vaak een schijntje van de 

schade.

Als u een groter deel van het vertragingsrisico bij de

transporteur wilt neerleggen, dan kan dat in principe

wel. Er moet dan wel aan strikte voorwaarden worden

voldaan. Een vervoerrecht specialist kan u hier meer

over vertellen.

TIP 3. ZORG VOOR EEN GOED INGEVULDE

VRACHTBRIEF 

Als een leverancier een transportbedrijf inschakelt om

bouwmaterialen af te leveren bij een aannemer, dan is er

in principe geen contractuele relatie tussen de vervoerder

en de aannemer. Komen de bouwmaterialen te laat,

beschadigd of helemaal niet aan, dan zal de vervoerder

de aannemer doorverwijzen naar de leverancier. De 

vervoerder heeft met de aannemer immers “niets te

schaften”. Om dezelfde reden hoeft de vervoerder alleen

instructies aan te nemen van de leverancier. Dit kan erg

onpraktisch zijn, vooral wanneer de leverancier in het 

buitenland zit of niet erg solvabel is.

Als er een vrachtbrief is opgemaakt en de aannemer is

daarin vermeld als geadresseerde, dan wordt hij partij bij

de vervoerovereenkomst. Dan heeft hij wel een claim-

recht en een instructierecht. Het is dus van belang dat er

een goed ingevulde vrachtbrief gebruikt wordt. Klinkt 

simpel, maar het gaat o zo vaak fout.

TIP 4. CONTROLEER DE LADING EN TEKEN BEVINDINGEN AAN!

Als er twintig gevelplaten worden vervoerd en bij 

aflevering blijken er maar achtien op de trailer te staan,

dan is het van groot belang dat de geadresseerde een

aantekening maakt op de vrachtbrief. Ditzelfde geldt als

weliswaar twintig gevelplaten worden afgeleverd, maar

deze zichtbaar beschadigd zijn. Zonder aantekening 

worden alle twintig gevelplaten geacht in zichtbaar

goede staat te zijn afgeleverd!

Schade die niet direct zichtbaar is dient binnen een week

te worden gemeld. Daarna wordt het wel heel lastig om

schade te verhalen op een vervoerder.

TIP 5. MAAK AFSPRAKEN OVER AFLEVERING

De aansprakelijkheid van de vervoerder eindigt op het

moment dat hij de lading heeft afgeleverd. De wet

bepaalt echter niet wat moet worden verstaan onder

aflevering. Is een oplegger met staal die ’s nachts op

aanwijzing van een bewaker op een bouwplaats wordt

achtergelaten afgeleverd? En als de chauffeur een 

gesloten hek treft en de oplegger afkoppelt op de 

openbare weg? U begrijpt het, voer voor discussie.

Recent is een dergelijke twist tot aan de Hoge Raad 

uitgevochten (de oplegger was uiteraard gestolen). 

Om discussie en kostbare procedures te voorkomen is 

het verstandig om heldere afspraken te maken over 

aflevering. Bij wie moet de chauffeur zich melden? 

Wie moet er tekenen? Wat te doen als het hek dicht is?

Simpele dingen, maar erg belangrijk.
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Heeft u vragen over deze column, 

dan kunt u contact opnemen met mr. J.J.W. (Jurgen) Kappert. 

E-mailadres:

jurgen.kappert@kienhuishoving.nl 
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