Berekening van de CMR-limiet bij
geconsolideerde zendingen
berekend per vervoerovereenkomst.1 In de praktijk
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gezamenlijk € 100.000,-- waard en wegen in totaal
1000 kg. Het frame weegt maar liefst 5000 kg en
vertegenwoordigt een marktwaarde van € 50.000,-. Door een ongeval raken de luidsprekers totaal
verwoest. Het frame loopt slechts krassen en
deuken op. Herstelkosten: € 5.000,--. In dit geval
zal de vervoerder zijn aansprakelijkheid het liefst
per item willen beperken: voor de luidsprekers zou
hij dan de limiet betalen, terwijl hij voor het frame
enkel de herstelkosten zou hoeven vergoeden.
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Voor individualisering van lading is echter geen
plaats, zo oordeelde het Hof Den Haag in 2003.

2

Deze opvatting wordt gedeeld in de literatuur.
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een cent.

Men maakt dus geen onderscheid in die zin dat bij
het ene deel van de lading men niet aan de limiet
toekomt en bij het andere deel wel.4 De limiet
wordt
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zending. De ladingbelanghebbende heeft recht op
een zo hoog mogelijke limiet.5
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