
 

 

Corona: vragen omtrent de vrachtbrief en het uitvoeren van het transport  

 
Wat als ik niet aanwezig mag zijn bij belading? 
 
In verschillende bedrijven mag de chauffeur bij de belading en lossing niet meer aanwezig zijn. Dit is 
een gegeven dat buiten de corona-crisis zich ook reeds voordeed. Daarom is het belangrijk om bij 
belading toch duidelijk te maken in vak 9 dat de chauffeur niet aanwezig was en de goederen dus niet 
heeft kunnen controleren om voor behouden te maken. Een voorbehoud dient echter specifiek aan 
het transport te zijn om te gelden. Daarom raden wij aan het voorbehoud aan te vullen met bv. 
laadreferenties, opdrachtnummers, containernummers of informatie die er op wijst dat het om deze 
specifieke opdracht gaat en niet om een algemeen voorbehoud.  
 
Wat met de ondertekening van de vrachtbrief? Hoe doen we dit veilig? Kunnen de vrachtbrief 
achterwegen laten? 
 
Ook in tijden van corona blijft de vrachtbrief een belangrijk document. De vrachtbrief is een belangrijk 
bewijsdocument voor het transport en eventuele schade of manco. Het ondertekenen van de 
vrachtbrief en het maken van de nodige bemerking blijft hier dus belangrijk. 
 
De ondertekening van de vrachtbrief kan moeilijk zijn in tijden waarbij een veiligheidsafstand moet 
bewaard worden. Daarom kan er best een instructie aan het personeel worden gegeven om steeds 
een eigen schrijfgerei te gebruiken voor de ondertekening en een tekenprocedure te voorzien. Dit kan 
bv. door de vrachtbrief op een tafel te leggen, te tekenen, afstand te nemen, de wederpartij te laten 
tekenen en zijn exemplaren mee te laten nemen en dan pas de vrachtbrief terug te nemen.  
 
Kan het virus verspreiden via het behandelen van de vrachtbrief? 
 
De kans op verspreiding van het virus via het papier, zal mogelijk erg laag zijn.  Het gebruik van 
rubberen wegwerp handschoenen kan contact tussen het papier en de handen vermijden. Indien dit 
niet mogelijk is, is het aangeraden om na het behandelen van de vrachtbrief de handen grondig te 
wassen met water en zeep of te ontsmetten met een ontsmettingsgel en in tussen tijd het gezicht niet 
aan te raken. 
 
Om het risico verder te beperken bij de verdere verwerking van de papieren vrachtbrief, kan er 
eventueel een foto van de vrachtbrief worden gebruikt. De definitieve verwerking van de papieren 
vrachtbrief kan u dan een tijdje uitstellen, zodat het virus afneemt en het risico op besmetting 
verminderd. Er is nog maar weinig wetenschappelijke duidelijkheid over hoe lang het virus precies 
overleeft op verschillende oppervlakken. Op kartonnen oppervlakken zou het tot 24 uur overleven 
volgens een nieuwe studie (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2) 
Men kan dus best enkele dagen wachten voor de zekerheid. 
 
Wat bij vertraging door de corona-maatregelen? Wat met bederfelijke goederen? 
 
Door de verschillende maatregelen die worden getroffen, is het verloop van een transport moeilijk 
voorzienbaar. Om aansprakelijkheden voor vertraging in de aflevering te voorkomen, raden wij onze 
leden dan ook aan om geen transporten onder strikte tijdsbepalingen aan te nemen. Ook voor 
bederfelijke goederen dient er de nodige voorzichtigheid aan de dag te worden gelegd.  
 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2


Daarom is het belangrijk om bij situaties die het transport bemoeilijken steeds instructies te vragen 
aan de persoon met beschikkingsrecht over de goederen (afzender of geadresseerde), overeenkomstig 
art. 14 CMR-Verdrag.  
 
Als vervoerder heeft u het recht op de vergoeding van de kosten die gepaard gaan met het vragen van 
deze instructies (art. 16 CMR-verdrag). 
 
Kan ik de schade wijten aan overmacht? 
 
Overmacht is steeds een moeilijke rechtsfiguur om in te roepen Het geven van een volledig overzicht 
van alle situaties van overmacht, is zo goed als onmogelijk. De meest voor de hand liggende situatie 
van overmacht zijn oorlog en natuurrampen. Of het Corona-virus hieronder zou kunnen vallen, zal dan 
afhangen van het oordeel van de rechter. 
 
Het CMR-verdrag stelt in art. 17.2 als algemene ontheffingsgrond “omstandigheden die de vervoerder 
niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen”. 
 
In de Belgische rechtspraak wordt deze bepaling uit het artikel 17.2 CMR-verdrag vaak gelijk gesteld 
met het “overmacht”-begrip van art. 1148 BW. Het is in die zin niet noodzakelijk dat de 
schadeverwekkende gebeurtenis absoluut onoverkomelijk en onvoorzienbaar was. De vervoerder kan 
zich ontheffen wanneer de schadeverwekkende gebeurtenis onvermijdelijk was, niettegenstaande 
redelijke voorzorgsmaatregelen en zonder dat vereist is dat deze gebeurtenis totaal onvermijdbaar en 
onvoorzienbaar was. Of dit het geval is, moet steeds in concreto worden beoordeeld. 
 
Wat het CMR-verdrag betreft, spreekt het verdrag alleen over “omstandigheden die de vervoerder 
niet heeft kunnen vermijden” en dus niet over de rechtsfiguur “overmacht”. Er moet dus niet gekeken 
worden of de situatie voldoet aan de vereisten van overmacht, maar enkel aan de vereisten gesteld in 
het verdrag. 
 
De strenge interpretatie van “materiele onmogelijkheid” die wordt afgeleid uit deze bepaling, wordt 
doorgaans gemilderd door te stellen dat in het kader van de resultaatsverbintenis van de vervoerder, 
hij de voorzorgsmaatregelen nam die normaal moeten worden genomen om de schade te 
verhinderen. Het schadeverwekkend feit zou zich dus ook hebben voorgedaan wanneer de vervoerder 
deze normale voorzorgsmaatregelen zou hebben genomen. Ook dit zal door de rechter in concreto 
moeten worden beoordeeld.  
 
Om te vermijden dat u zich zal moeten beroepen op deze figuur, lijkt het ons aangewezen om bij 
gewijzigde situaties steeds instructies te vragen aan de opdrachtgever en duidelijk te communiceren 
over de situaties die zich voordoen. 
 
Mijn klant annuleert plots het transport? Wat kan ik doen? 
 
De algemene voorwaarden voor wegvervoer kunnen u hier een oplossing bieden om de kosten toch 
te kunnen vorderen. Belangrijk is dat er dan een kennisneming en aanvaarding is van de algemene 
voorwaarden. Het beste kan u nu bij elke transportopdracht uitdrukkelijk verwijzen naar deze 
algemene voorwaarden en een schriftelijke aanvaarding vragen. Zo bent u zeker van de 
afdwingbaarheid. 
 
Bij annulatie 24u voor het aanvangen van de rit, is de volledige vrachtprijs verschuldigd. 
 
Wat bij langer wachten voor laden en lossen door de corona-maatregelen? 
 



De algemene voorwaarden voor wegvervoer kunnen u ook hier een oplossing bieden. Belangrijk is dat 
er dan een kennisneming en aanvaarding is van de algemene voorwaarden. Het beste kan u nu bij elke 
transportopdracht uitdrukkelijk verwijzen naar deze algemene voorwaarden en een schriftelijke 
aanvaarding vragen. Zo bent u zeker van de afdwingbaarheid. 
 
Bij immobilisatie kan de vervoerder een vergoeding vorderen voor de immobilisatie tijd. De vervoerder 
zal voor laden en lossen één uur voor zich nemen, tenzij anders bepaald. Indien u door de gevolgen 
van het corona-virus dus langer dient te wachten voor het laden of lossen, kan u eventueel deze kosten 
in rekening brengen. 
 
 
 
Fiscale steunmaatregelen Corona 
 
De overheid voorziet steunmaatregelen voor ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de 
verspreiding van het coronavirus. 
 
Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun 
tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.   
 
U kan de steunmaatregelen en hoe deze aan te vragen terugvinden op de website van het FOD 
Financiën. 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-
covid-19 
 
De verschillende steunmaatregelen die de overheid heeft getroffen kan u ook terugvinden onder  
punt 3 “extra maatregelen van de regering”. 
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