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eel sterker uit de hoek komen. We raken 
daarbij niet aan het tarief: dat blijft on-
veranderd. Maar er is meer. Voortaan 
kunnen onze klanten optioneel ook een 
aansprakelijkheidsverzekering voor hun 
logistieke dienstverlening afsluiten.”

Vanwaar die beslissing?

Bart Van Acker: “We komen daarmee 
tegemoet aan een marktfenomeen dat 
zich almaar meer laat voelen. Doordat de 
loutere palletvervoerders uit de Oostblok-
landen tegen dumpingprijzen werken, 
worden Belgische transportfirma’s haast 
gedwongen de focus te verleggen naar 
gespecialiseerd vervoer en logistieke 
dienstverlening. Wat daarbij zeker helpt, is 
dat België sterk voor de dag komt op het 
vlak van kostenbeheersing met gebruik 
van de moderne technologie. Het stijgen-
de aantal magazijnen met enorme opslag-
capaciteit is daarvan het beste bewijs.”

Interview

Bart Van Acker: “We  
komen concurrentieel 
sterker uit de hoek”

Wie TVM Belgium minder op 
de voet volgt, maakt snel de 
associatie met vrachtwagen-

verzekeringen. Nochtans is het, sinds jaar 
en dag al, eveneens een gewaardeerde 
speler in de markt van de transportaan-
sprakelijkheidsverzekeringen. Met almaar 
meer succes zelfs, blijkt uit de cijfers. 
Maar de ambitie reikt verder. Met een 
nieuwe CMR-polis, in combinatie met 
een gloednieuwe polis Logistieke dienst-
verlening, wil de in Berchem gevestigde 
maatschappij haar groei in dat segment 
extra kracht bijzetten.

“Met onze nieuwe polis gaan we een 
stap verder dan wat TVM tot nu toe in 
transportaansprakelijkheid aanbood”, 
steekt Bart Van Acker, verantwoordelijke 
Transport & Logistiek, van wal. “We heb-
ben een aantal waarborgen toegevoegd 
of uitgebreid waardoor we niet alleen 
marktconform zijn maar ook concurrenti-

Transportpolisvoorwaarden zijn niet 
bepaald de makkelijkste brok lec-
tuur. Is van de gelegenheid gebruik-
gemaakt om daaraan te verhelpen?

Bart Van Acker: “De ABAM BVT-polis 
(die afkorting staat voor Koninklijke Belgi-
sche Vereniging van Transportverzeke-
raars/Royale Association Belge des Assu-
reurs Maritimes, red.) is en blijft het 
standaard verzekeringscontract voor de 
contractuele aansprakelijkheid zoals be-
paald in het Verdrag van Genève van 19 
mei 1956 inzake de Overeenkomst tot 
Internationaal Vervoer van Goederen 
over de Weg, kortweg CMR – de Franse 
afkorting van die overeenkomst. In plaats 
van naar dat contract te verwijzen, heb-
ben we verscheidene begrippen ervan 
verduidelijkt in een productinformatiefi-
che. Laden en lossen, om dat voorbeeld 
te noemen, was vroeger ook al verzekerd. 
Maar niet iedere klant was daarvan op de 
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hoogte, hadden we ondervonden. Ook 
voor de optionele verzekering Logistieke 
dienstverlening hebben we zulke fiche 
gemaakt. Bovendien maken beide fiches 
het gemakkelijker voor de makelaar, dat 
spreekt voor zich.’

Aan welke voorbeelden denk je nog, 
voor de vuist weg?

Bart Van Acker: “Het commissionair 
vervoer is duidelijker gedefinieerd en is 
bovendien automatisch begrepen in de 
algemene voorwaarden. We bieden het 
evenwel als facultatieve waarborg aan 
omdat klanten die geen opdrachten uit-
besteden daar geen behoefte aan heb-
ben. Een ander voorbeeld: het multimo-
daal vervoer is ook preciezer omschreven. 
We verzekeren de contractuele aanspra-
kelijkheid van onze klanten gedurende 
het hele traject, van begin- naar eind-
punt. Tijdens het vervoer over de weg, 
per spoor, per vliegtuig of per schip, maar 
ook tijdens het lossen en stapelen van de 
goederen. Dat wordt hen nu in één oog-
opslag duidelijk.”

Welke waarborgen zijn toegevoegd 
of uitgebreid in de CMR-polis?

Bart Van Acker: “In de eerste plaats 
denk ik dan aan de gewijzigde diefstal-
clausule. Maar ook aan de dekking in ge-
val van temperatuurschade en het risico 
van contaminatie van bulkladingen. Ver-
der waarborgen we voortaan de onrecht-

matige afhouding van vrachtpenningen 
en de zogeheten missendings, en is onze 
tussenkomst in de reddings- en oprui-
mingskosten van de lading verruimd. Bo-
vendien kan de klant een aantal faculta-
tieve waarborgen onderschrijven: 
uitbesteed vervoer, errors & omissions, 
gedeclareerde waarde, verhuizingen en 
vervoer van levende dieren.”

In welke zin is de diefstalclausule ge-
wijzigd?

Bart Van Acker: “We hebben de vroe-
gere vier categorieën van risico-indeling 
teruggebracht naar drie. Voor elke cate-
gorie gelden minimale organisatorische 
maatregelen en een minimale technische 
beveiliging om dekking te genieten. De 

omstandigheden van de diefstal – uit een 
gekoppeld dan wel een ontkoppeld voer-
tuig – en de mate waarin aan de beide 
voornoemde minimale vereisten voldaan 
is, bepalen of er een verhoogde vrijstel-
ling van kracht is. Indien wel, dan varieert 

ze naargelang de risicocategorie van de 
goederen en naargelang het om een dief-
stal van de hele lading of een deel ervan 
gaat. De diefstal van goederen in een 
ontkoppeld voertuig is verzekerd tot 
maximum 125.000 euro. Dat is een meer 
dan marktconform bedrag.”

Wat is veranderd aan de dekking in 
geval van temperatuurschade en het 
risico van contaminatie van bulkla-
dingen?

Bart Van Acker: “Vroeger was ze beperkt 
tot de littera E van de zeeverzekeringspo-
lis: brand, explosie, diefstal, schade door 
een aanrijding of door een evenement tij-
dens het laden en lossen. Nu bieden we 
standaard de ruimere waarborgen aan. Bij 

temperatuurschade bijvoorbeeld is ook 
een defect aan de koelinstallatie of de 
slechte werking ervan gedekt. Voor het 
tank- en bulkvervoer is nu ook de conta-
minatieschade door de aanwezigheid van 
achtergebleven vreemde bestanddelen of 

“Omdat de palletvervoerders uit de 
Oostbloklanden tegen dumpingprijzen werken, 

worden Belgische firma’s haast gedwongen  
te focussen op gespecialiseerd vervoer  
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uitwasemingen verzekerd. We voelden die 
behoefte in de markt en spelen daar 
voortaan dus gevat op in.”

Voortaan is ook de onrechtmatige 
afhouding van vrachtpenningen ver-
zekerd. Wat wordt daaronder ver-
staan?

Bart Van Acker: “Als de opdrachtgever 
de vrachtgelden niet aan onze verzekerde 
betaalt binnen 90 dagen na facturatie, 
nemen we die gelden ten laste. Daartoe 
zijn twee voorwaarden van tel. Ten eer-
ste, de niet-betaling moet het gevolg zijn 
van een compensatie door de opdracht-
gever na een door TVM gekend en ge-
dekt schadegeval. Ten tweede, onze ver-
zekerde moet geheel of gedeeltelijk 
aansprakelijk zijn voor het schadegeval 
maar er is nog geen overeenkomst over 
de schade-eis getroffen of de regeling 
van het schadegeval is nog niet voltooid. 
We komen uiteraard maximaal tussen ten 
belope van de te voorziene en de te ver-
wachten schade-eis, en binnen de perken 
van het schadegeval.”

Waaruit bestaat de tussenkomst in 
geval van missendings?

Bart Van Acker: “Als de goederen onop-
zettelijk op een verkeerde plek geleverd 
worden, komen we tussen in de vervoer-
kosten om ze naar de correcte bestem-
ming te brengen. Tot maximaal 25.000 
euro per verzekeringsjaar.”

In welke mate is de tussenkomst in 
de reddings- en opruimingskosten 
van de lading verruimd?

Bart Van Acker: “Ze waren al verzekerd 
tot maximaal 11.250 euro. Dat bedrag is 
opgetrokken naar 25.000 euro. Boven-
dien dekken we voortaan ook de vernieti-
gingskosten.”

Wat omvat de facultatieve waarborg 
Uitbesteed vervoer?

Bart Van Acker: “In dat geval dekken 
we de contractuele aansprakelijkheid van 
onze verzekerde. Het spreekt voor zich 
dat deze dekking alleen verworven is als 
hij voorafgaandelijk kan aantonen dat hij 
de onderaannemers of de andere perso-
nen aan wie hij het vervoer toevertrouwd 
heeft, oordeelkundig uitgekozen heeft. 
Hij dient daartoe minimaal 1 keer per jaar 
de geldigheid van hun vervoervergun-
ning na te gaan en de authenticiteit er-
van te checken bij een officiële bron, en 
zich ervan te vergewissen dat ze hun ver-
voerderaansprakelijkheid toereikend ver-
zekerd hebben.”

Waarom is de waarborg Error & 
Omissions interessant?

Bart Van Acker: “Met deze 
waarborg vergoeden we het 
verlies van en de schade aan 
goederen door een onvrij-
willige fout, nalatigheid of 

vergissing tijdens de organisatie van trans-
porten. Verder nemen we de fiscale of ad-
ministratieve geldboeten ingevolge admi-
nistratieve vergissingen of vergetelheden 
op ons. De vergoedingslimiet van deze 
waarborg bedraagt 125.000 euro per ver-
zekeringsjaar.”

Wat houdt de dekking Gedeclareer-
de waarde in?

Bart Van Acker: “Voor bepaalde, meest-
al hoogwaardige goederen wil de op-
drachtgever bij schade of verlies niet ge-
confronteerd worden met de beperking 
op basis van het gewicht conform het 
CMR-verdrag, maar de volledige waarde 
van het goed vergoed zien. In dat geval 
kan een zending vervoerd worden – en 
bij TVM verzekerd zijn door onze klant – 
onder een gedeclareerde waarde.”

Nog een facultatieve waarborg is: 
Verhuizingen. Omdat het CMR-ver-
drag daarop niet van toepassing is?

Bart Van Acker: “Dat klopt. En in begin-
sel de CMR-polis evenmin. Dat vangen 
we op met deze facultatieve waarborg: 
hij dekt de aansprakelijkheid van onze 
klant als verhuizer, voor de schade aan de 
inboedel tijdens het transport.”

Rest nog de waarborg Vervoer van 
levende dieren. Welke schade is 
daarin gedekt?

Bart Van Acker: “We verzekeren daarin 
hun overlijden of noodslachting door ver-
wondingen tijdens het vervoer, ingevolge 
brand en/of explosie van het vervoermid-
del dan wel door een aanrijding of een 
verkeersongeval.”
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Hoe worden de schadevergoedingen 
in het kader van deze polis concreet 
berekend?

Bart Van Acker: “We bepalen ze con-
form artikel 23 van het CMR-verdrag. 
Maar het kan altijd dat onze verzekerde 
door een uitspraak van een rechtbank of 
scheidsgerecht een hogere vergoeding 
moet betalen. In dat geval nemen wij dat 
extra schadebedrag op ons, tot maximaal 
het verzekerde bedrag dat in de bijzonde-
re voorwaarden van de polis vermeld 
staat.”

In welke landen verleent deze polis 
dekking? 

Bart Van Acker: “In geheel Europa, maar 
ook in Israël, Turkije, Tunesië en Marokko. 

In de optionele aansprakelijkheidsverzeke-
ring Logistieke dienstverlening verlenen 
we wereldwijd dekking.”

Op welke doelgroep mikt TVM met 
de polis Logistieke dienstverlening?

Bart Van Acker: “Op bedrijven met ex-
peditie- , douane- en/of havenverwante 
activiteiten, maar ook op warehouses en 
entrepots, et cetera.”

Welke risico’s zijn erin verzekerd?

Bart Van Acker: “We hebben ons voor 
de inhoud van deze polis gebaseerd op 
de in de markt gekende en gangbare al-
gemene voorwaarden, zoals die van de 
Algemene Beroepsvereniging voor het 
Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf, 
kortweg ABAS, en die van de Confedera-
tie der Expediteurs van België. We dekken 
de aansprakelijkheid van onze klant als 
expediteur, logistiek dienstverlener of uit-
bater van een depot, voor de schade aan 
of het verlies van aan hem toevertrouwde 
goederen, in het kader van opslag, over-

slag, expeditie en andere logistieke dien-
sten. Verder vergoeden we de vertra-
gingsschade, voor zover ze opgelegd is 
door een wet of verdrag. Zijn eveneens in 
de dekking begrepen: de missendings; de 
reddings-, opruimings- en vernietigings-
kosten; de aansprakelijkheid van aange-
stelden van onze klant, en de rechtsbij-
stand plus de proceskosten, na 
toestemming en onder begeleiding van 
ons departement Schade.”

Heeft de klant ook voor deze polis 
de mogelijkheid om facultatieve 
waarborgen te onderschrijven?

Bart Van Acker: “Jazeker. Errors & Omis-
sions, een waarborg die ik al toelichtte 
toen we het over de CMR-polis hadden; 
de waarborg Inventaris- of stockverschil-
len; en de waarborg Alle risico’, die zoals 

de naam al aangeeft alle materiële scha-
de en verliezen aan de goederen dekt, 
ongeacht de oorzaak hiervan, en inclusief 
de risico’s van diefstal.”

Zijn bepaalde vergoedingslimieten 
ingebouwd?

Bart Van Acker: “De onkosten bij ver-
keerde zendingen zijn verzekerd tot maxi-
maal 25.000 euro per verzekeringsjaar, 
de reddings-, opruimings- en vernieti-
gingskosten tot maximaal 25.000 euro 
per gedekt schadegeval. Voor de faculta-
tieve waarborg Alle risico’s geldt bij dief-
stal altijd een verhoogde vrijstelling van 
10%. In alle andere gevallen wordt geen 
verhoogde vrijstelling toegepast, voor zo-
ver onze verzekerde kan bewijzen dat hij 
voldoende organisatorische voorzorgs-
maatregelen genomen heeft.”

Jan De Raeymaecker

“We verzekeren de contractuele aansprakelijkheid 
van onze klanten gedurende het hele traject.  

Tijdens het vervoer, maar ook tijdens het  
lossen en stapelen van de goederen”
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