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wijl de aansprakelijkheidsbeperking bij internationaal vervoer onder toepasselijkheid van
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Niet toegestane afwijkingen
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Art. 8:1105 BW en art. 13 AVC.
Art. 23 lid 3 CMR.
Art. 8:1106 BW resp. art. 24/26 CMR.
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HR 14 juni 2002, NJ 2002/495 (Geldnet/Kwantum).
HR 26 mei 1989, NJ 1992/105 (Zerstegen/Norfolk Line).
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De rechtbank heeft niet al te veel woorden nodig

Brabant voeren de wegvervoerder en diens verze-

om vast te stellen dat de vervoerder zich niet kan

keraar echter aan dat dit contractuele beding nietig

beroepen

is. De rechtbank accepteert dat verweer en past

immers niet alle maatregelen genomen die redelij-

gewoon

aansprakelijk-

kerwijs van een zorgvuldig vervoerder konden

heidsregime van de CMR toe. De wegvervoerder

worden verwacht om de diefstal te voorkomen.

kan zich beroepen op de CMR-limiet. Een daarvan

Maar het bewijsvoorschrift leidt er niet toe dat er
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afwijkende afspraak is nietig, aldus de rechtbank.
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sprake is van bewuste roekeloosheid. Het ‘bewijsbeding’ wordt opzijgezet en de wegvervoerder mag

Illustratief is ook een tweede uitspraak, ditmaal
van de rechtbank Rotterdam.7 In deze zaak had-

zich ook in deze zaak gewoon op de limiet beroepen.

den ladingbelanghebbenden in de overeenkomst
opgenomen dat indien een vervoerder nalaat om
bepaalde veiligheidsverplichtingen op te volgen,
partijen het erover eens zijn dat er sprake is van
bewuste roekeloosheid in de zin van art. 29 CMR.

Conclusie
Kortom, er wordt in CMR-zaken niet getornd aan
het dwingendrechtelijke regime. Partijen hebben
wat dat betreft weinig tot geen contractsvrijheid.

Concreet zou dat er dus toe leiden dat de vervoerder eerder aansprakelijk is dan onder het normale
verdragsrechtelijke regime, of in ieder geval de
Nederlandse toepassing daarvan. Ook een dergelijk
bewijsvoorschrift houdt het niet.
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