
 

Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer 
  

BW. Artikel 8:40 

 

 De overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer is de overeenkomst van 

goederenvervoer, waarbij de vervoerder (gecombineerd vervoerder) zich bij een en 

dezelfde overeenkomst tegenover de afzender verbindt dat het vervoer deels over zee, 

over binnenwateren, over de weg, over spoorwegen, door de lucht of door een 

pijpleiding dan wel door middel van enige andere vervoerstechniek zal geschieden. 

  

 

BW. Artikel 8:41 

 

 Bij een overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer gelden voor ieder deel van 

het vervoer de op dat deel toepasselijke rechtsregelen. 

  

 

BW. Artikel 8:42 

 

1. Indien de gecombineerd vervoerder de zaken niet zonder vertraging ter bestemming 

aflevert in de staat waarin hij hen heeft ontvangen en niet is komen vast te staan, waar 

de omstandigheid, die het verlies, de beschadiging of de vertraging veroorzaakte, is 

opgekomen, is hij voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk, tenzij hij bewijst, 

dat hij op geen der delen van het vervoer, waar het verlies, de beschadiging of de 

vertraging kan zijn opgetreden, daarvoor aansprakelijk is. 

 

2. Nietig is ieder beding, waarbij van dit artikel wordt afgeweken. 

  

 

BW. Artikel 8:43 

 

1. Indien de gecombineerd vervoerder aansprakelijk is voor schade ontstaan door      

beschadiging, geheel of gedeeltelijk verlies, vertraging of enig ander 

schadeveroorzakend feit en niet is komen vast te staan waar de omstandigheid, die 

hiertoe leidde, is opgekomen, wordt zijn aansprakelijkheid bepaald volgens de 

rechtsregelen die toepasselijk zijn op dat deel of die delen van het vervoer, waarop 

deze omstandigheid kan zijn opgekomen en waaruit het hoogste bedrag aan schade 

vergoeding voortvloeit. 

 

2. Nietig is ieder beding, waarbij van dit artikel wordt afgeweken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BW. Artikel 8:44 

 

1. De gecombineerd vervoerder kan op verlangen van de afzender, geuit alvorens zaken 

te zijner beschikking worden gesteld, terzake van het vervoer een document (CT-

document) opmaken, dat door hem wordt gedateerd en ondertekend en aan de afzender 

wordt afgegeven. De ondertekening kan worden gedrukt of door een stempel dan wel 

enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen. 

 

2. Op het CT-document worden vermeld: 

a) de afzender, 

b) de ten vervoer ontvangen zaken met omschrijving van de algemene aard daarvan, 

zoals deze omschrijving gebruikelijk is, 

c) een of meer der volgende gegevens met betrekking tot de onder b bedoelde zaken: 

                  1°. aantal 

                  2°. gewicht, 

                  3°. volume, 

                  4°. merken, 

 

d) de plaats waar de gecombineerd vervoerder de zaken ten vervoer heeft ontvangen, 

e) de plaats waarheen de gecombineerd vervoerder op zich neemt de zaken te 

vervoeren, 

f) f de geadresseerde die, ter keuze van de afzender, wordt aangegeven hetzij bij 

name of andere aanduiding, hetzij als order van de afzender of van een ander, 

hetzij als toonder. De enkele woorden "aan order" worden geacht de order van de 

afzender aan te geven, 

g) g de gecombineerd vervoerder, 

h) h het aantal exemplaren van het document indien dit in meer dan één exemplaar is 

uitgegeven, 

i)  al hetgeen overigens afzender en gecombineerd vervoerder gezamenlijk 

goeddunkt. 

 

3  De aanduidingen vermeld in het tweede lid onder a tot en met c worden in het CT-

document opgenomen aan de hand van door de afzender te verstrekken gegevens, met 

dien verstande dat de gecombineerd vervoerder niet verplicht is in het CT-document 

enig gegeven met betrekking tot de zaken op te geven of te noemen, waarvan hij 

redelijke gronden heeft te vermoeden, dat het niet nauwkeurig de in werkelijkheid 

door hem ontvangen zaken weergeeft of tot het toetsen waarvan hij geen redelijke 

gelegenheid heeft gehad. De gecombineerd vervoerder wordt vermoed geen redelijke 

gelegenheid te hebben gehad de hoeveelheid en het gewicht van gestorte of gepompte 

zaken te toetsen. De afzender staat in voor de juistheid, op het ogenblik van de 

inontvangstneming van de zaken, van de door hem verstrekte gegevens.. 

 

 

4 Partijen zijn verplicht elkaar de schade te vergoeden die zij lijden door het ontbreken 

van in het tweede lid genoemde gegevens. 

  

 

 



 

 

BW. Artikel 8:45 

 

 De verhandelbare exemplaren van het CT-document, waarin is vermeld hoeveel van 

deze exemplaren in het geheel zijn afgegeven, gelden alle voor één en één voor alle. 

Niet verhandelbare exemplaren moeten als zodanig worden aangeduid. 

  

 

BW. Artikel 8:46 

 

1. Voor het deel van het vervoer, dat overeenkomstig de tussen partijen gesloten 

overeenkomst zal plaatsvinden als vervoer over zee of binnenwateren, wordt het CT-

document als cognossement aangemerkt. 

 

2. Voor het deel van het vervoer, dat overeenkomstig de tussen partijen gesloten 

overeenkomst over de weg zal plaatsvinden, wordt het CT-document als vrachtbrief 

aangemerkt. 

 

3. Voor het deel van het vervoer, dat overeenkomstig de tussen partijen gesloten 

overeenkomst over spoorwegen of door de lucht zal plaatsvinden, wordt het CT-

document, mits het mede aan de daarvoor gestelde vereisten voldoet, als voor 

dergelijk vervoer bestemd document aangemerkt. 

  

 

BW. Artikel 8:47 

 

 Indien een overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer is gesloten en bovendien 

een CT-document is afgegeven, wordt, behoudens artikel 51 tweede lid, tweede 

volzin, de rechtsverhouding tussen de gecombineerd vervoerder en de afzender door 

de bedingen van de overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer en niet door die 

van dit CT-document beheerst. Behoudens het in artikel 51 eerste lid gestelde vereiste 

van houderschap van het CT-document, strekt dit hun dan slechts tot bewijs van de 

ontvangst der zaken door de gecombineerd vervoerder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BW. Artikel 8:48 

 

1. Het CT-document bewijst, behoudens tegenbewijs, dat de gecombineerd vervoerder de 

zaken heeft ontvangen en wel zoals deze daarin zijn omschreven. Tegenbewijs tegen 

het CT-document wordt niet toegelaten, wanneer het is overgedragen aan een derde te 

goeder trouw. 

 

2. Indien in het CT-document de clausule: "aard, gewicht, aantal, volume of merken 

onbekend" of enige andere clausule van dergelijke strekking is opgenomen, binden 

zodanige in het CT-document voorkomende vermeldingen omtrent de zaken de 

gecombineerd vervoerder niet, tenzij bewezen wordt dat hij de aard, het gewicht, het 

aantal, het volume of de merken der zaken heeft gekend of had behoren te kennen. 

 

3. Een CT-document, dat de uiterlijk zichtbare staat of gesteldheid van de zaak niet 

vermeldt, levert, behoudens tegenbewijs dat ook jegens een derde mogelijk is, een 

vermoeden op dat de gecombineerd vervoerder die zaak voor zover uiterlijk zichtbaar 

in goede staat of gesteldheid heeft ontvangen. 

  

4. Een in het CT-document opgenomen waarde-opgave schept, behoudens tegenbewijs, 

een vermoeden, doch bindt niet de gecombineerd vervoerder die haar kan betwisten. 

 

5. Verwijzingen in het CT-document worden geacht slechts die bedingen daarin te 

voegen, die voor degeen, jegens wie daarop een beroep wordt gedaan, duidelijk 

kenbaar zijn. Een dergelijk beroep is slechts mogelijk voor hem, die op schriftelijk 

verlangen van degeen jegens wie dit beroep kan worden gedaan of wordt gedaan, aan 

deze onverwijld die bedingen heeft doen toekomen. 

 

6. Dit artikel laat onverlet de bepalingen die aan cognossement of vrachtbrief een grotere 

bewijskracht toekennen. 

 

7. Nietig is ieder beding, waarbij van het vijfde lid van dit artikel wordt afgeweken. 

  

 

BW. Artikel 8:49 

 Een CT-document aan order wordt geleverd op de wijze als aangegeven in afdeling 2 

van Titel 4 van Boek 3. 

  

 

BW. Artikel 8:50 

 

 Levering van het CT-document vóór de aflevering van de daarin vermelde zaken door 

de vervoerder geldt als levering van die zaken. 

  

 

 

 

 

 



 

 

BW. Artikel 8:51 

 

1. Indien een CT-document is afgegeven, heeft uitsluitend de regelmatige houder 

daarvan, tenzij hij niet op rechtmatige wijze houder is geworden, jegens de 

gecombineerd vervoerder het recht aflevering van de zaken overeenkomstig de op 

deze rustende verplichtingen te vorderen. Onverminderd dit recht op aflevering heeft 

hij - en hij alleen - voor zover de gecombineerd vervoerder aansprakelijk is wegens 

het niet nakomen van de op hem rustende verplichting zaken zonder vertraging ter 

bestemming af te leveren in de staat waarin hij hen heeft ontvangen, uitsluitend het 

recht te dier zake schadevergoeding te vorderen. 

 

2. Jegens de houder van het CT-document, die niet de afzender was, is de gecombineerd 

vervoerder gehouden aan en kan hij een beroep doen op de bedingen van het CT-

document. Jegens iedere houder van het CT-document kan hij de daaruit duidelijk 

kenbare rechten tot betaling geldend maken. Jegens de houder van het CT-document, 

die ook de afzender was, kan de gecombineerd vervoerder zich bovendien op de 

bedingen van de overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer en op zijn 

persoonlijke verhouding tot de afzender beroepen. 

  

 

BW. Artikel 8:52 

 

 Van de houders van verschillende exemplaren van hetzelfde CT-document heeft hij 

het beste recht, die houder is van het exemplaar, waarvan ná de gemeenschappelijke 

voorman, die houder was van al die exemplaren, het eerst een ander houder is 

geworden te goeder trouw en onder bezwarende titel. 

  

  


