
 

Hof van Cassatie, arrest van 29 september 2006 

Vervoersovereenkomst – Toepasselijk recht – Aansprakelijkheid vervoerder – 
Termijn voor protest – Artikel 91, A, § 3, 6° Zeewet – Protest bij uiterlijk 
zichtbaar verlies of schade ten laatste op het ogenblik van het weghalen van de 
goederen en van hun overgifte aan de krachtens de vervoersovereenkomst op de 
aflevering rechthebbende persoon – Tijdstip van juridische aflevering in de zin 
van artikel 91 is in principe tijdstip van feitelijke aflevering – Dat tijdstip mag 
in cognossement worden bepaald op tijdstip van overhandiging van de goederen 
aan de douane in zoverre de mogelijkheid voor de rechthebbende om protest te 
formuleren op dat conventioneel bepaalde tijdstip niet wordt uitgesloten 

Contrat de transport – Droit applicable – Responsabilité du transporteur – 
Délai d’avis – Article 91, A, § 3, 6° de la loi du 21 août 1879 – Avis en cas de 
pertes ou dommages apparents doit être donné avant ou au moment de 
l’enlèvement des marchandises ou de leur remise sous la garde de la personne 
ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport – La délivrance 
juridique des biens au sens de l’article 91 correspond en principe à la délivrance 
de fait – Ce moment peut être fixé dans le connaissement au moment de la 
remise des marchandises à la douane, pour autant que la possibilité pour l’ayant 
droit de formuler une protestation au moment prévu conventionnellement ne 
soit pas exclue 

 
Nr. C.04.0518.N 
 
1. ZURICH INSURANCE COMPANY, vennootschap naar Zwitsers recht, met zetel te 8002 Zurich 
(Zwitserland), Mythenquai 2, 
 
2. L.P. ECOELECTRICA, vennootschap naar het recht van Bermuda, met zetel te Canon’s Court 
(Bermuda), Victoria Street 22, Hamilton HM12, 
 
eiseressen, 
 
vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor 
houdende te 1050 Brussel, Louizalaan 81, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan, 
 
tegen 
 
1. DSR/STINNES WEST INDIES SERVICES GmbH, vennootschap naar Duits recht, met zetel te 
20457 Hamburg (Duitsland), Grimm 8, 
 
2. H. STINNES LINIEN GmbH, vennootschap naar Duits recht, met zetel te 20457 Hamburg 
(Duitsland), Grimm 8, 
 
verweersters, 
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vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 
1000 Brussel, Brederodestraat 13, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
 
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2004 gewezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 
 
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd. 
 
II. CASSATIEMIDDELEN 
 
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan. 
 
Eerste middel 
 
Geschonden wettelijke bepalingen 
 
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 149 van de Grondwet. 
 
Aangevochten beslissingen 
 
Het bestreden arrest beslist dat de vordering, in zoverre ingesteld door de eerste eiseres, ontoelaatbaar 
is en dat het incidenteel beroep van verweerders op dit punt gegrond is. 
 
Die beslissing wordt gesteund op volgende motieven: 
 

“Het hof merkt op dat de subrogatieakte die de eerste (eiseres) bijbrengt, dateert van 24 november 
1999, met name na de inleidende dagvaarding d.d. 10 mei 1999. De eerste (eiseres) was op het 
tijdstip van het instellen van de vordering bij dagvaarding niet gesubrogeerd in de rechten van de 
cognossementhouder. Het hof is van oordeel dat de eerste (eiseres) op het ogenblik van de 
inleidende dagvaarding geen belang had in de zin van artikel 17 Ger. W. zodat haar vordering 
ontoelaatbaar dient verklaard te worden. 
 

(De eerste eiseres) houdt voor dat haar vordering ontvankelijk is nu zij het geding hervat heeft op 
10 oktober 2002. De eerste (eiseres) erkent weliswaar dat de subrogatieakte van na de dagvaarding 
dateert doch dit impliceert volgens de eerste (eiseres) niet dat zij niet vorderingsgerechtigd zou 
zijn bij afwezigheid van belang, nu zij het geding (rechtsgeldig) hervat zou hebben. 
 

Het hof is echter van oordeel dat een hervatting van geding met betrekking tot een initieel niet-
rechtsgeldig ingestelde vordering, die ontoelaatbaar is bij gebrek aan belang, geen uitwerking 
heeft en ongeldig is. 
 

Het incidenteel beroep van geïntimeerden is op dit punt gegrond. De vordering van de 
eerste (eiseres) dient ontoelaatbaar verklaard te worden”. 

 
Grieven 
 
Zoals blijkt uit de derde conclusie, gedateerd van 10 oktober 2002, neergelegd voor onder meer eerste 
eiseres in de procedure voor de eerste rechter, heeft de eerste eiseres het geding hervat ingeleid door 
de tweede eiseres (zie dispositief van die conclusie; zie tevens punt d. 1 van die conclusie). 
 
In de syntheseconclusie, gedateerd van 14 januari 2003, neergelegd voor onder meer de eerste eiseres 
in de procedure voor de eerste rechter werd gevraagd akte te verlenen aan de eerste eiseres dat zij bij 
conclusie van 10 oktober 2002 het geding hervat ingeleid door de tweede eiseres (zie dispositief van 
die conclusie; zie tevens p. 5, punt VI, eerste streepje, laatste alinea, van die conclusie). 
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Het bestreden arrest oordeelt dat de vordering, in zoverre ingesteld door de tweede eiseres, toelaatbaar 
en onontvankelijk is (zie punt 4.2 van het arrest). 
 
Het oordeel dat de vordering, in zoverre ingesteld door de eerste eiseres, onontvankelijk is bij gebrek 
aan belang omdat de subrogatieakte, waarop de eerste eiseres zich beroept, dateert van na de 
dagvaarding. 
 
Op de opwerping van de eerste eiseres dat haar vordering ontvankelijk is omdat zij het geding, 
ingesteld door de tweede eiseres, heeft hervat op 10 oktober 2002, antwoordt het bestreden arrest “dat 
een hervatting van geding met betrekking tot een initieel nietrechtsgeldig ingestelde vordering, die 
ontoelaatbaar is bij gebrek aan belang, geen uitwerking heeft en ongeldig is”. 
 
Het bestreden arrest oordeelt derhalve dat de eerste eiseres haar eigen geding zouhebben hervat, - 
hetgeen in strijd is met de bewoording en in houd van bovenvermelde passages uit de derde conclusie 
dd. 10 oktober 2002 en uit de syntheseconclusie dd. 14 januari 2003 neergelegd onder meer voor de 
eerste eiseres in de procedure in eerste aanleg: uit de bewoording van vermelde passage blijkt dat de 
eerste eiseres het geding hervat ingesteld door de tweede eiseres. Het bestreden arrest schendt aldus de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Voor zover het bestreden arrest toch zou hebben geoordeeld dat de eerste eiseres het geding, ingesteld 
door de tweede eiseres, heeft hervat, is het bestreden arrest tegenstrijdig gemotiveerd (schending van 
artikel 149 van de Grondwet) nu het dan enerzijds oordeelt dat de vordering van de tweede eiseres 
onontvankelijk is bij gebrek aan belang en anderzijds beslist dat die vordering ontvankelijk is (zie punt 
4.2 van het bestreden arrest). 
 
 
Tweede middel 
 
Geschonden wettelijke bepalingen 
 
- artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, en 8° van de gecoördineerde wetten op de Zee- en 
Binnenvaart, die titel II van boek II van het Wetboek van koophandel vormen (wet van 28 november 
1928, artikel 1); 
- de artikelen 6, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Aangevochten beslissingen 
 
Het bestreden arrest verklaart de vordering van de tweede eiseres ongegrond op basis van volgende 
overwegingen: 

“De feiten en retroacten die aan de grondslag liggen van de vorderingen kunnen als volgt bondig 
samengevat worden: 

- Op 9 mei 1998 werd te Antwerpen een cognossement nr. NVCOSOL 17 AA 13300 
uitgeschreven nopens het vervoer van 159 platen gewalst staal. (De tweede eiseres) en de Inc. 
Fabrique de Fer Charleroi (USA) stellen houders van het cognossement te zijn. 
- De lading werd met het zeeschip Ms Olmeca van Antwerpen naar San Juan vervoerd waar ze 
op 26 mei 1998 werd ontscheept. De goederen werden gelost, door de douane ontvangen en 
door de douane vrijgegeven op of omstreeks 26 mei 1998. 
- Het cognossement vermeldt (de tweede eiseres) als geadreseerde. 
- Op 2 juni 1998 werden de goederen opgehaald door (de tweede eiseres). Op deze datum 
werden volgbriefjes opgesteld, waarin voorbehoud gemaakt werd voor beschadiging van de 
platen. 
- Op 4 juni 1998 verstuurde Ewig International Marine Corp. aan scheepsagent International 
Shipping Agency een protest, waarbij de rederij op een expertise uitgenodigd werd, zonder dat 
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plaats en tijdstip van deze expertise werden vermeld. De rederij was echter niet aanwezig op de 
expertise die op 5 juni 1998 plaatsvond. 
- In het expertiseverslag wordt schade aan 22 platen vastgesteld. De platen waren vervormd 
waardoor zij ongeschikt waren voor hun initieel gebruik. 
- Als gevolg hiervan werden de 22 platen als averijgoed verkocht, waardoor er verlies geleden 
werd ten bedrage van 40.537,45 USD, met name 39.301, 80 USD voor goederenverlies en 
1.235, 65 USD aan expertisekosten. 
- De appellanten (waaronder de tweede eiseres) gingen over tot dagvaarding van (de 
verweerster) op 10 mei 1999 strekkende tot vergoeding van het hoger vernoemde verlies. 

(De verweersters) werden contractueel aangesproken als scheepseigenaar en/of bevrachter en/of 
cognossementuitgever en/of zeevervoerder en/of scheepsbeheerder q.q. op basis van het 
voorliggend cognossement. 
(…) 
1. Het cognossement nr. NVCOSOL 17M 13300 bevat in artikel 19 van de 
cognosschuldeisermentsvoorwaarden een zgn. ‘notification and delivery’ clausule (clausule van 
kennisgeving en aflevering). 
Partijen refereren vaak aan clausule nr. 19 van het desbetreffend cognossement zonder evenwel 
deze clausule of de relevante passages ervan te citeren. De relevante passages uit deze clausule 
meent het hof als volgt te kunnen lezen: 

‘19. Notification and Delivery 
(2) The carrier without giving notice either of arrival or discharge may discharge the goods 
whether perishable or whatever their nature,... continuously Sundays and holidays included, at 
all such hours by day or by night as to the carrier to determine no matter what the state of the 
weather or custom of the port may be. 
... the responsibility of the carrier in any capacity shall all together cease and the goods shall be 
considered to be delivered ... when taken into custody of the customs or other authorities. The 
carrier shall not be required to give any notification of disposition of the goods.’ 

Het hof meent deze relevante passages van de desbetreffende clausule als volgt te kunnen 
begrijpen, bij gebrek aan vertaling: 

‘19. Kennisgeving en Aflevering 
(2) De vervoerder mag zonder kennisgeving, zowel met betrekking tot de aankomst dan wel met 
betrekking tot de lossing, de goederen lossen, zondag of feestdagen inbegrepen, op elk uur van 
dag en nacht, te bepalen door de vervoerder, ongeacht in welke de staat van het weer is of het 
gebruik van de haven... 
... de verantwoordelijkheid van de vervoerder zal in alle gevallen ophouden en de goederen 
zullen geacht worden te zijn afgeleverd ... wanneer zij door de douane of andere autoriteiten 
worden in bezit genomen. De vervoerder dient geen kennisgeving van ter beschikkingstelling 
van de goederen te verstrekken.’ 

Volgens clausule 19 houdt de verantwoordelijkheid van de zeevervoerder op van zodra de 
goederen overgedragen worden aan de douane of andere autoriteiten. 
(De tweede eiseres) (is) van oordeel dat de ‘notification and delivery’ clausule ongeldig is, 
aangezien de rederij middels deze clausule tracht te bekomen dat de ladingbelanghebbenden 
zouden protesteren vooraleer zij de goederen hebben ontvangen. Volgens (de tweede eiseres) heeft 
artikel 19 van de cognossement-voorwaarden geen invloed op het ogenblik waarop door de 
ontvanger dient te worden geprotesteerd. (De tweede eiseres) (meent) dat het protest - conform 
artikel 91 van de Zeewet - slechts dient geformuleerd te worden op het ogenblik waarop de 
goederen worden overhandigd aan de persoon die, krachtens de vervoerovereenkomst, recht heeft 
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op aflevering, dit is de ladingbelanghebbenden, omdat deze vanaf dat ogenblik de ‘werkelijke 
mogelijkheid’ heeft om zijn goederen te controleren. 
 

2. Ingeval van uiterlijk zichtbaar verlies of schade dient het protest krachtens artikel 91, A, §3, 6°, 
eerste lid, van de Zeewet geformuleerd te worden voor of op het ogenblik van het weghalen van de 
goederen en van hun overgifte aan de krachtens de vervoerovereenkomst op de aflevering recht 
hebbende persoon (m.a.w. vanaf de materiële weghaling door de rechthebbende). In geval van 
niet-uiterlijk zichtbaar verlies of schade moet het protest krachtens artikel 91, A, §3, 6°, tweede 
lid, van de Zeewet geformuleerd worden binnen drie dagen na de aflevering. 
Er kan van de regel, die stelt dat de juridische aflevering van de goederen in principe samenvalt 
met de feitelijke aflevering aan de bestemmeling, rechtsgeldig contractueel worden afgeweken 
door in het cognossement te bepalen dat het tijdstip van de juridische aflevering van de goederen 
samenvalt met het tijdstip van de inbezitname ervan in handen van een douane of andere autoriteit. 
Artikel 19 van de cognossementvoorwaarden bepaalt dat de goederen geacht worden te zijn 
afgeleverd op het ogenblik van hun in bezit name in handen van de douane of andere autoriteit en 
dat de zeevervoerder geen aansprakelijkheid draagt voor verlies of schade voor de belading en na 
lossing (zie cognossementsclausule nr. 5.4). 
De draagwijdte van de ‘notification and delivery’ clausule bestaat erin dat de juridische aflevering 
van de goederen in casu samenvalt met de materiële inontvangstneming door de douane of een 
ander staatsmonopoliebedrijf. 
De ‘notification and delivery’ clausule is bijgevolg niet in strijd met artikel 91 van de Zeewet en is 
een rechtsgeldige clausule. Het staat de zeevervoerder vrij het ogenblik van de juridische overgave 
der goederen te doen samenvallen met de materiële overhandiging aan de douane. Zonder nadere 
specificatie kan het begrip aflevering in de zin van artikel 91 van de Zeewet begrepen worden als 
het tijdstip van de feitelijke aflevering. Niets verhindert de zeevervoerder het begrip aflevering 
conventioneel nader te bepalen als zijnde het tijdstip van de overhandiging van de goederen aan de 
douane. 
De cognossementclausule waarop (de verweerders) zich beroepen is bijgevolg rechtsgeldig. 
 

3. Uit het door (de tweede eiseres) bijgebrachte deskundigenverslag Ewig blijkt dat de goederen 
niet alleen gelost werden op of omstreeks 26 mei 1998 maar ook op of omstreeks 26 mei 1998 
door de douane ontvangen en door de douane vrijgegeven (eigen onderlijning) (zie rapport Ewig 
onder 3.2, 3.3 en 3.4 – (…)). 
(De tweede eiseres) (toont) niet aan dat zij in de onmogelijkheid (was) om alsdan de goederen weg 
te halen bij de douane, ergo vrij (kon) beschikken over de goederen, zodat mag worden 
aangenomen: 

(1) dat de aflevering door de zeevervoerder ten aanzien van de diegenen die recht hebben op de 
afgifte van de goederen gebeurde op of omstreeks 26 mei 1998. 
(2) dat diegene die recht hebben op de afgifte van de goederen uiterlijk bij de vrijgave van de 
goederen door de douane, respectievelijk het ter beschikking stellen van de goederen protest 
hadden dienen uit te brengen voor zichtbare schade aan de goederen. 

(De tweede eiseres) (houdt) dan ook ten onrechte voor dat de aflevering slechts plaatsvond op 2 
juni 1998 en zij alsdan nog rechtsgeldig zouden protest (heeft) uitgebracht. 
(De tweede eiseres) (heeft) slechts op 2 juni 1998, een week na de vrijgave van de goederen door 
de douane, de goederen afgehaald, waarna zij volgbriefjes met reserves (opstelde). Protest volgde 
op 4 juni 1998 en per 5 juni 1998 greep een (eenzijdige) expertise plaats. 
Het protest van 4 juni 1998 is bijgevolg laattijdig gebeurd. 
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4. Gelet op de afwezigheid van een tijdig protest en het ontbreken van een tegensprekelijke 
vaststelling van de schade bij de aflevering geldt een vermoeden overeenkomstig artikel 91, A, §3, 
6e, van de Zeewet dat de goederen door de vervoerder werden afgeleverd zoals zij in het 
cognossement zijn omschreven. Dit betreft evenwel een weerlegbaar vermoeden. De ontvanger 
mag weliswaar het tegenbewijs met alle middelen van recht leveren. Het hof dient derhalve te 
onderzoeken of (de tweede eiseres) in het tegenbewijs (slaagt). 
Besluitend is het hof bijgevolg van oordeel dat (de tweede eiseres) geen objectief bewijs 
(aanbrengt) dat de beweerde schade zou ontstaan zijn tijdens het vervoer of op een ogenblik dat de 
goederen zich nog onder de hoede van de zeevervoerder bevonden en ten gevolge van een oorzaak 
die aan de zeevervoerder toerekenbaar is. 
De oorspronkelijke vordering van (de tweede eiseres) dient derhalve ongegrond verklaard te 
worden. Het hoger beroep van (de tweede eiseres) mist dan ook doel en is ongegrond.” 

 
Grieven 
 
Artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Zee- en Binnenvaart 
bepaalt het volgende: 
 

“Tenzij aan de vervoerder of zijn vertegenwoordiger in de loshaven, voor of op het ogenblik van 
het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan de krachtens de vervoerovereenkomst op 
de aflevering rechthebbende persoon, schriftelijk kennis is gegeven van het verlies of de schade en 
van de algemene aard van dat verlies of die beschadiging, geldt bedoelde weghaling, tot bewijs 
van het tegendeel, als vermoeden dat de goederen door de vervoerder werden afgeleverd zoals zij 
in het cognossement zijn omschreven. 
 

Is het verlies of de beschadiging niet uiterlijk zichtbaar, dan moet de kennisgeving binnen 
drie dagen na de aflevering geschieden.” 

 
Die bepalingen zijn van openbare orde, minstens van dwingend recht. 
 
Ingevolge de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek, kan derhalve aan die bepalingen 
door een overeenkomst geen afbreuk worden gedaan. 
 
Bovendien volgt uit artikel 91, A, §3, 8°, dat iedere bepaling of beding in een vervoerovereenkomst 
waardoor de aansprakelijkheid van de vervoerder of het schip mocht worden verminderd op andere 
wijze dan in art. 91 is voorgeschreven, nietig, van onwaarde en zonder gevolg is. Bijgevolg is een 
bepaling in het cognossement waarbij afbreuk wordt gedaan aan art. 91, A, §3, 6°, eerste en tweede 
lid, nietig, van onwaarde en zonder gevolg. Een dergelijke bepaling, omdat het onwettig is, kan 
ingevolge artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek geen bindende kracht hebben. 
 
Het bestreden arrest houdt in dat ingevolge artikel 19 van het cognossement (of van de 
cognossementsvoorwaarden) de aflevering samenvalt met het in bezit nemen van de goederen door de 
douane of andere autoriteiten en dat bijgevolg, behoudens onmogelijkheid om de goederen weg te 
halen bij de douane, de tweede eiseres de plicht had om bij vrijgave van de goederen door de douane 
(of het ter beschikking stellen van die goederen door de douane) schriftelijke kennisgeving te doen 
voor de zichtbare schade of binnen drie dagen na die vrijgave schriftelijke kennisgeving te doen voor 
niet uiterlijk zichtbare schade en dat gezien dit toen niet gebeurde, er een weerlegbaar vermoeden is 
dat de zeevervoerder niet aansprakelijk is voor de schade. 
 
Dit oordeel impliceert dat artikel 19 van het cognossement afbreuk doet aan de hierboven aangehaalde 
bepalingen van artikel 91, waaruit volgt dat er pas een weerlegbaar vermoeden van niet-
aansprakelijkheid van de zeevervoerder ontstaat door de weghaling indien voor of op het ogenblik van 
het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan de krachtens de vervoerovereenkomst op de 
aflevering rechthebbende persoon, geen schriftelijke kennisgeving is gebeurd van de zichtbare schade 
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of drie dagen na de aflevering een schriftelijke kennisgeving is gebeurd van niet uiterlijk zichtbare 
schade. 
 
Dergelijke contractuele afbreuk aan bepalingen die van openbare orde, minstens van dwingend recht 
zijn, is ongeldig (artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 91, A, §3, 8°, van de 
gecoördineerde wetten op de Zee-en Binnenvaart) en kan, omwille van zijn onwettigheid, geen 
bindende kracht hebben (artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). 
 
Het bestreden arrest mocht derhalve geen rekening houden met, en geen gevolg geven aan artikel 19 
van het cognossement in zoverre dit artikel een afbreuk doet aan artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede 
lid, van de gecoördineerde wetten op de Zee- en Binnenvaart. Door dit toch te doen schendt het de 
artikelen 6, 1131, 1133 en 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek alsmede artikel 91, A, §3, 6°, 
eerste en tweede lid, en 8° van de gecoördineerde wetten op de Zee- en Binnenvaart. 
 
Het bestreden arrest diende artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wetten op 
de Zee- en Binnenvaart toe te passen en bijgevolg te beslissen tot het niet-bestaan van een weerlegbaar 
vermoeden van niet-aansprakelijkheid van de zeevervoerder gelet op de reserves die de eiseres op 2 
juni 1998, bij de afhaling van de goederen, op de volgbriefjes formuleerde voor beschadiging van de 
platen en het protest van 4 juni 1998. Door dit niet te doen schendt het bestreden arrest artikel 91, A, 
§3, 6°, eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Zee- en Binnenvaart. 
 
 
III. BESLISSING VAN HET HOF 
 
Beoordeling 
 
Tweede middel 
 
1. Krachtens artikel 91, A, §3, 6°, eerste lid, van de Zeewet, tenzij aan de vervoerder of zijn 
vertegenwoordiger in de loshaven, voor of op het ogenblik van het weghalen van de goederen en van 
hun overgifte aan de krachtens de vervoerovereenkomst op de aflevering rechthebbende persoon, 
schriftelijk kennis is gegeven van het verlies of de schade en van de algemene aard van dat verlies of 
de schade, geldt bedoelde weghaling als vermoeden dat de goederen door de vervoerder werden 
afgeleverd zoals zij in het cognossement zijn omschreven tot bewijs van het tegendeel. 
 
Het begrip tijdstip van de aflevering in de zin van voormeld artikel 91, moet worden begrepen als het 
tijdstip van de feitelijke aflevering van de goederen. Deze dwingende bepaling staat er niet aan in de 
weg dat de aflevering conventioneel wordt bepaald op het tijdstip van de overhandiging van de 
goederen aan de douane, in zoverre de mogelijkheid voor de rechthebbende om protest te formuleren 
op het ogenblik van de conventioneel bepaalde tijdstip niet wordt uitgesloten. 
 
2. De appelrechters stellen vast dat: 

- op 9 mei 1998 een cognossement nr. NV COSOL 17AA 13300 werd overhandigd door de 
verweerster aan de tweede eiseres; 
- de lading per zeeschip OLMECA van Antwerpen naar San Juan werd vervoerd waar ze op 26 
mei 1998 werd ontscheept; 
- het cognossement in artikel 19 bepaalt dat de goederen zullen worden geacht te zijn afgeleverd 
wanneer zij door de douane of andere autoriteiten worden in bezit genomen; 
- de goederen werden gelost en door de douane ontvangen op of omstreeks 26 mei 1998; 
- de goederen op dezelfde dag door de douane werden vrijgegeven; 
- de tweede eiseres de goederen ophaalde op 2 juni 1998; 
- op 4 juni 1998 protest werd gedaan. 
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3. De appelrechters oordelen dat gelet op de afwezigheid van een tijdig protest en het ontbreken van 
een tegensprekelijke vaststelling van de schade bij de aflevering, overeenkomstig artikel 91, A, §3, 6°, 
van de Zeewet een vermoeden geldt dat de goederen door de vervoerder werden afgeleverd zoals zij in 
het cognossement zijn omschreven en dat, bij gebrek aan tegenbewijs, de oorspronkelijke vordering 
van de tweede eiseres ongegrond dient verklaard te worden. 
 
4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet. 
 
5. Het middel kan niet worden aangenomen. 
 
 
Eerste middel 
 
6. De appelrechters oordelen met de in het middel weergegeven redengeving, zonder de aangevoerde 
tegenstrijdigheid dat de conclusie van de eerste eiseres strekte tot de hervatting van het door de tweede 
eiseres ingeleide geding. 
 
7. In zoverre berust het middel op een onvolledige lezing van het arrest, en mist het mitsdien feitelijke 
grondslag. 
 
8. Gelet op het in het tweede middel vergeefs bestreden oordeel van de appelrechters dat de vordering 
van de tweede eiseres ongegrond is, vertoont het middel voor het overige geen belang en is het 
mitsdien niet ontvankelijk. 
 
 
Dictum 
 
Het Hof, 
 
Verwerpt het cassatieberoep. 
 
Veroordeelt de eiseressen in de kosten. 
 
De kosten zijn begroot op de som van 597,17 euro jegens de eisende partijen en op de som van 295,45 
euro jegens de verwerende partijen. 
 
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit voorzitter 
Ivan Verougstraete, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Robert Boes, en de raadsheren Ghislain 
Londers, Eric Dirix en Beatrijs Deconinck, en in openbare terechtzitting van 29 september 2006 
uitgesproken door voorzitter Ivan Verougstraete, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian 
Vandewal, met bijstand van griffier Philippe Van Geem. 
 


