
Productfiche Aansprakelijkheid van de beroeps-
goederenvervoerder over de weg (CMR)

Een verzekering op maat
Binnen ons gamma van transportverzekeringen bieden wij een aansprakelijkheidsverzekering aan voor de beroepsgoederen-
vervoerder over de weg (CMR – Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route). 

Wij werken voor u een verzekeringsoplossing op maat uit met een ruime dekking.

Voor de juiste modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden die u terugvindt op onze website:  
www.baloise.be.

Het is belangrijk dat u ook de Bijzondere Voorwaarden nauwkeurig bekijkt. Hierin staat voor welke risico’s u verzekerd bent.

Voor welke doelgroep? De verzekering ‘Aansprakelijkheid van de beroepsgoederenvervoerder over de weg’ verzekert 
u als beroepsgoederenvervoerder voor:
• het vervoer dat u zelf uitvoert;
• het vervoer dat u uitbesteedt aan uw onderaannemers in uw positie van hoofdaannemer.

Dit product richt zich naar alle rechtspersonen: van eenmanszaken tot internationale onder-
nemingen. 

Wat verzekeren wij? Wij verzekeren uw contractuele aansprakelijkheid bij schade aan of verlies van de vervoerde 
goederen in uw hoedanigheid van beroepsvervoerder. Dit alles gebeurt conform het Verdrag 
betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg (CMR). 
Deze overeenkomst is eveneens van toepassing op het nationale vervoer binnen België.

Welke risico’s zijn er 
standaard verzekerd? 

Deze polis verzekert de contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot:
• het gehele of gedeeltelijke verlies en de beschadiging of de vertraging in de aflevering van 

de goederen;
• vernietigings-, opruimings-, bergings- en repatriëringskosten;
• onrechtmatige afhouding van vrachtgelden; 
• averij grosse (kosten gemaakt om schip, vracht en lading te behouden)(1); 
• inning rembours (de vervoerder moet leveren tegen ontvangst van een bepaald bedrag)(2); 
• doorbreking van limitatie (zie rubriek ‘Hoe reageren wij in geval van schade?’).

Welke uitbreidingen 
zijn er mogelijk?

Naast de risico’s die wij standaard verzekeren kunt u uw polis uitbreiden met een extra waar-
borg: de contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot: 
• fouten bij het instellen of gebruik van koelunits in combinatie met fouten bij het laden, 

stuwen en lossen van goederen onder geleide temperatuur (frigovervoer);
• contaminatie voor het vervoer van bulkgoederen (bulkvervoer/tankvervoer);
• container-traileraansprakelijkheid (CTA);
• hoofdaannemer van vervoer (onderaannemers);
• voorafgaande en tussentijdse opslag.

Waar bent u verzekerd? De zone waarbinnen de dekking van uw polis van toepassing is staat vermeld in de 
Bijzondere Voorwaarden van uw polis.

Bij het ontbreken van enige bepaling geldt de waarborg die van toepassing is binnen Europa, 
met uitsluiting van Albanië en alle staten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten 
(GOS).

In welke voertuigen 
verzekeren wij de 
goederen?

De verzekerde voertuigen in uw polis zijn:
• de voertuigen die in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staan (polis op nummerplaten)
of
• alle voertuigen die u gebruikt in het kader van uw beroepsvervoer (polis op basis van uw 

omzetcijfer)
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De verzekering Aansprakelijkheid van de beroepsgoederenvervoerder over de weg is een verzekering van een goed naar Belgisch recht. Wilt u 
een verzekering nemen? Informeer u dan grondig over uw wettelijke bescherming en onze Algemene Voorwaarden op www.baloise.be. 

Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt 
u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel.
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Hoe reageren wij in 
geval van schade?

Na onderzoek van uw mogelijke aansprakelijkheid vergoeden wij - binnen de waarborg van 
de polis - het gehele of gedeeltelijke verlies en de beschadiging of de vertraging in de afleve-
ring van de goederen volgens de limiteringen voorzien in het CMR-verdrag:
• Artikel 23 (met als maximale vergoedingsbasis 8,33 STR/kg(3))
• Artikel 29 (doorbreking van de limitatie)

Hoe vraagt u een offerte 
op maat aan?

Uw makelaar neemt contact op met onze afdeling Marine & Transport. Onze collega’s maken 
dan een voorstel op maat op voor uw bedrijf.

(1) Een schip kan in een situatie terechtkomen waarbij kosten gemaakt moeten worden om het schip, de opvarenden en de lading te redden.   
Alle kosten die het redden met zich meebrengt en de waarde van alle verloren goederen worden in verhouding verdeeld over de eigenaren van 
het schip, de aanwezige vrachtwagens op het schip én de eigenaren van de lading. Dit betekent in de praktijk dat de vervoerder (vrachtwagen) 
een deel van die kosten moet dragen. Dergelijke kosten met betrekking tot het voertuig en zijn lading zijn in de waarborg begrepen, voor zover 
dit risico niet elders is verzekerd.

(2) Het rembours heeft tot doel aan de opdrachtgever de betaling van het te leveren goed te waarborgen. 
(3)	STR:	Speciale	Trekkingsrechten	–	volgens	IMF	(https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx)


