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VOORWOORD 

 

‘Digitalisering’ is al lang geen modewoord meer. Het thema blijkt daarentegen wel nog brandend 

actueel. De digitale transformatie in de transport- en logistieke sector is volop aan de gang. Het hoeft 

dan ook niet te verwonderen dat deze masterproef, die het sluitstuk vormt op mijn studies aan de 

Universiteit Antwerpen, met veel toewijding en interesse werd geschreven.  

 

Na mijn afgeronde rechtenstudies bleek de master Maritiem en Logistiek Management de perfecte 

koppeling tussen het studenten- en werkleven. Ik bekwam er niet enkel maritiem juridische inzichten, 

maar eveneens economische inzichten, die hebben geleid tot de huidige opbouw van mijn masterproef. 

Het onderwerp werd zowel vanuit juridisch als vanuit economisch perspectief benaderd.  

 

In dit voorwoord zou ik ook nog graag enkele mensen uitdrukkelijk willen bedanken.  

 

Eerst en vooral wil ik Olivier Schoenmaeckers en Caroline Gubbi van FORWARD BELGIUM, alsook 

professor doctor Christa Sys bedanken om dit boeiende en actuele onderwerp aan te reiken. Hun 

begeleiding en de contactmomenten waren van onmiskenbare waarde voor deze meesterproef. 

 

Ook zou ik graag de andere personen en organisaties bedanken die hun medewerking hebben verleend, 

zoals de verladersorganisatie OTM en de respondenten van het kwalitatief onderzoek.  

 

Daarnaast wil ik ook mijn moeder bedanken voor alle kansen die zij mij gaf, haar goede raad en eeuwige 

geduld. Door haar onvoorwaardelijke steun en liefde bevind ik mij nu op het einde van mijn studies.  

 

Tot slot zou ik graag mijn vrienden en familie willen bedanken die de tijd hebben genomen om deze 

masterproef na te lezen.   
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ABSTRACT 

 
Deze masterproef onderzoekt de digitalisering in de transport- en logistieke sector waarbij de vraag rijst 

of de verouderde wetgeving nog toepasselijk is dan wel of een nieuw regelgevend kader opportuun is. 

Dit wordt onderzocht vanuit juridisch-economisch perspectief middels een literatuurstudie, diepte-

interviews en een enquête. De focus ligt op het al dan niet erkennen van digitale transportdocumenten, 

handtekeningen, logistieke platformen en technologische trends. Niettegenstaande er reeds veel 

digitale innovaties bestaan, wordt een wijdverspreid gebruik ervan belemmerd door bepaalde factoren. 

Enerzijds is het huidige wetgevend kader complex en verouderd wat de toepassing op digitale 

transportdocumenten niet vanzelfsprekend maakt. Anderzijds is er een lacune in de wetgeving omtrent 

digitale logistieke platformen. Deze masterproef identificeert zowel de kansen als obstakels van de 

digitalisering en tracht een manier te vinden om met de bestaande uitdagingen om te gaan. Deze 

bevinden zich zowel op beleidsniveau als in de sector zelf. De masterproef kan relevant zijn voor actoren 

in de maritieme toeleveringsketen, academici en beleidsmakers. De bekomen resultaten vereisen 

inbreng vanuit de sector zelf maar ook verder onderzoek en een vernieuwd regelgevend kader.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

“Never waste a good crisis”, these words of Winston Churchill are as old as certain transport legislations. 

Three quarters of a century later, Churchill’s words still apply as they do during the current Covid-19 

crisis. So do the transport regulations. Where Churchill’s words point to progress, transport regulation 

seems to have lost that purpose. The latter is outdated in relation to the current digital era, as digital 

innovations are reforming transport and logistics. An increasing number of digital logistics platforms is 

emerging and document flows are gradually being digitized. Therefore, the question arises as to 

whether the outdated legislation is still fit for purpose due to digitization in transport and logistics or 

whether a new regulatory framework is appropriate.  

From a legal-economic perspective, regulations and relevant literature were examined. To verify this, a 

qualitative research (in-depth interviews) was conducted, of which the results were validated through 

a quantitative research (survey). The research shows that the digital transformation of transport and 

logistics involves different opportunities, but also encounters a number of barriers.  

In particular, the operational efficiency, acceleration and simplification of the document flow and cost 

reduction are seen as the most significant opportunities of digitization in transport and logistics. 

Noteworthy is the fact that efficiency gains are seen as a more significant opportunity than cost 

optimization. The respondents to the in-depth interviews – actors in the maritime supply chain that are 

further along the process of digitization – also considered transparency as an immense opportunity.  

The most significant barrier, on the other hand, is the lack of cooperation between the actors in the 

maritime supply chain. After all, the supply chain is only as strong as its weakest link, which requires 

that a digital solution must connect all the links in the chain and do this in a comprehensive manner. 

The respondents to the survey – rather traditional stakeholders – identified in particular the complexity 

of the supply chain as a significant barrier to digitization. Both barriers are created by the multiplicity of 

stakeholders in the supply chain, each with their own (often opposing) interests. Furthermore, the cost 

of development seems to be another factor holding back investment in digital innovation.  

A number of technological trends were identified and analyzed. It became apparent that traditional 

stakeholders are still using technologies from the 1990s. By contrast, the digitized actors in the maritime 

supply chain mainly focus on software as a service. This technology emerges as a more efficient and 

cost-effective technology than blockchain. However, Artificial intelligence, big data and robotization are 

also on the rise.  
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The aforementioned technologies can be used to digitize transport documents. However, the 

digitization of transport documents encounters a number of challenges. Within the various modes of 

transport, the digital transport document providing proof of the transport agreement appears to be the 

most widely used in aviation. For the other modes of transport, the possibility is also foreseen in certain 

legislation. The underlying problem, however, is that this is scattered over various regulations which are 

either outdated or not sufficiently ratified to be applicable. While technology is already in place for 

transferring the transport document in maritime transport (the Bill of Lading) and in road transport (the 

CMR waybill), the legislation has not yet been sufficiently adapted. Moreover, international conventions 

need to be ratified by a sufficient number of states in order to enter into force. Furthermore, even if the 

legislation is broadly formulated, its applicability is not satisfactory. Not only the different modes of 

transport, but also the different countries are moving at a different pace. For example, the digital 

transformation seems to be more advanced in China and India than in many European countries such 

as Belgium. Some of the reasons for this may be found in the lack of cooperation in what is identified as 

a ‘traditional’ sector and outdated legislation.  

A new European regulation on Electronic freight transport information (eFTI-Regulation (EU) 

2020/1056) applicable to all modes of transport aims to meet the need for a new regulation. Although 

the purpose is satisfactory, there are a number of shortcomings in this legislation. Stakeholders in the 

maritime supply chain tend to wait until closer to the entry into force of the regulation in 2024. 

Nevertheless, all respondents to the in-depth interviews and the survey support a legal framework. 

However, it is also important to ensure that the regulation does not become too stringent. The 

recognition of digital signatures has already been made possible by a legislative framework that also 

came out of good intentions, although it appears to be too rigid and not easy to apply. An additional 

solution to outdated or overly strict legislation could be for actors in the maritime supply chain to 

develop their own standards for digital processes and document flows. 

Furthermore, digitization in transport and logistics is leading to the emergence of new business models. 

Digital logistics platforms that connect carriers and shippers (such as the digital platform Uturn), share 

data throughout the maritime supply chain (such as the Port Community System NxtPort) or fulfill the 

functions of a freight forwarder (such as the digital freight forwarder Forto) are trying to disrupt the 

market. Although transport legislation is drafted rather strict with respect to existing actors, the current 

liability framework is no longer adapted to the ‘new’ actors. Therefore, it is not surprising that most 

platforms use the outdated legislation to their advantage and try to exclude their liability to the 

maximum extent possible. The gap in the legislation has resulted in a situation where the applicability 

of the current legislation is subject to the commitments of the platform and not to the qualification of 

the platform in its General Terms and Conditions. Moreover, judges always retain a wide discretion to 
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qualify the agreement. This legal loophole thus creates uncertainty as to the extent of the liability of 

digital logistics platforms.  

Today, Churchill’s words can be repeated to stakeholders in the maritime supply chain, as the Covid-19 

pandemic and mandatory teleworking may be a facilitator to digitize. However, attention should be paid 

to the danger of merely electrifying processes and document flows rather than actually digitizing them 

through the use of data.  

It follows from this thesis that legislation is outdated and complex with regard to digital transport 

documents and a new regulatory framework is advisable for digital logistics platforms. Both the actors 

in the sector itself and the authorities should be a facilitator of digitization. In order to obtain all the 

benefits of digitization in transport and logistics, all actors, such as policy makers, authorities and other 

stakeholders in the maritime supply chain need to work together. The most significant barrier to 

digitization in transport and logistics, namely the cooperation between the various stakeholders, is also 

the best prospect of success.  
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

 

In Europa wordt jaarlijks 24 miljard ton aan goederen vervoerd, waarvoor ongeveer 3.353 miljard 

tonkilometer wordt afgelegd (Europese Commissie, 2020a). Bovendien is het goederentransport en de 

bijhorende activiteiten goed voor bijna 8 procent van het Belgische Bruto Binnenlands Product (NBB, 

2017). Door de globalisering van de laatste decennia komen bedrijven in de transport- en logistieke 

sector onder druk te staan om flexibeler te zijn, capaciteit snel uit te bouwen en dit met zo min mogelijk 

kosten om concurrentievoordeel te behalen (Broadman, 2020). Bovendien zijn toeleveringsketens die 

wereldwijd en over de landsgrenzen heen zijn uitgebreid, langzaam inefficiënt geworden (Ballot et al., 

2020, p. 12). Om een vracht van punt A naar punt B te verschepen dienen er tal van beslissingen te worden 

genomen. Voorbeelden hiervan zijn beslissingen omtrent de beste transportmodus, de lead times, de 

track and tracing, de transparantie doorheen de logistieke keten, het beheer van documenten en 

uiteraard over de uiteindelijke kosten (Chan et al., 2018). De traditionele spelers maakten hiervoor 

gebruik van e-mail, een telefoon en een bundel papierwerk, wat tot inefficiënties en vertragingen kon 

leiden (Deutsche Verkehrs-Zeithung, 2017). Zo onderzocht Maersk de export van containers met 

avocado’s en bloemen uit Kenya die werden vervoerd naar het Europese achterland. De 

containerrederij kwam tot de opmerkelijke bevinding dat één enkele zending maar liefst langs 30 

entiteiten (private ondernemingen en publieke autoriteiten op beide continenten) diende te passeren 

met meer dan 200 verschillende interacties en communicaties tussen deze entiteiten (Maersk, 2015, p. 

21). Operationele transparantie is dan ook niet eenvoudig te bereiken (Abomousa, 2019). Bovendien is 

de klantentevredenheid – van zowel verzenders als ontvangers – enorm belangrijk (Abomousa, 2019). 

Zij vereisen steeds meer onmiddellijke informatie over hun zendingen, snellere leveringen en lagere 

verzendkosten (Broadman, 2020). 

 

Om voornoemde gebreken weg te werken, kan de digitalisering (en automatisering) van processen en 

documentenstromen de sector vooruithelpen en zorgen voor een efficiëntere uitvoering van transacties 

door middel van een grotere zichtbaarheid en transparantie doorheen de keten (Carlan et al., 2018, p. 

6; Klubnikin, s.d.). De digitalisering is immers niet meer enkel in B2C-relaties terug te vinden met het 

wijdverspreide gebruik van platformen zoals Uber en Bol.com, ook B2B-sectoren worden gedwongen 

hierin te volgen (McKinsey, 2018a, p. 27). Het USITC (2017, p. 23) schatte de waarde van B2B e-

commerce transacties in 2016 zelfs op 23,9 miljard USD, een bedrag dat zes keer hoger ligt dan de 

geschatte waarde van B2C e-commerce transacties (3,8 miljard USD).  

 



- 15 - 

Digitale innovaties hervormen de transport- en logistieke sector. Er ontstaan alsmaar meer digitale 

logistieke platformen en documentenstromen worden stilaan gedigitaliseerd. Terwijl velen op de 

digitale trein trachten te springen, loopt de wetgeving echter hopeloos achterop. Zo wordt het 

wegvervoer – goed voor 51 procent van het Europese goederentransport – nog steeds gekenmerkt door 

een verdrag dat dateert uit 1956 (Europese Commissie, 2020a; CMR-Verdrag). 1  Ook andere 

vervoerswijzen worden gekenmerkt door verouderde wetgeving waarin onder meer digitale 

handtekeningen en transportdocumenten niet steeds worden aanvaard.  

 

Niet enkel het juridisch kader omtrent digitale documenten, maar ook dat van digitale logistieke 

dienstverleners laat momenteel te wensen over. Er ontstaan immers nieuwe logistieke spelers naast de 

reeds gevestigde logistieke spelers. Digitale expediteurs en digitale logistieke platformen trachten de 

markt te veroveren. De bestaande aansprakelijkheidsmodellen zijn echter niet meer aangepast aan 

digitale logistieke spelers en platformlogistiek, waardoor onzekerheid ontstaat (Wilbrink en Spijker, 

2020, p. 4). In deze masterproef zal dan ook worden ingegaan op het juridische regime waaronder 

digitale platformen zoals NxtPort, Uber Freight, Freighthub (Forto) en Amazon opereren (e-commerce 

platformen, dan wel logistieke dienstverleners, start-ups of data sharing platformen) en aan welke 

voorwaarden zij dienen te voldoen.  

 

Bovenstaande probleemstelling werd aangedragen door de Belgische expediteursvereniging Forward 

Belgium. Reeds bestaande logistieke dienstverleners trachten immers klaar te zijn voor de digitale 

transformatie (Mohr et al., 2013). De hiaten in de wetgeving en obstakels in de sector maken dat de 

digitale transformatie niet zonder slag of stoot verloopt. De onderzoeksvraag die in deze masterproef 

zal worden behandeld luidt dan ook als volgt: 

In welke mate is de verouderde wetgeving nog toepasselijk door de digitalisering in de 

transport- en logistieke sector of is een nieuw regelgevend kader opportuun?  

 

Wanneer wordt gesproken van ‘digitalisering’ in de transport- en logistieke sector kan dit zeer ruim 

worden geïnterpreteerd. Het onderzoeksveld van deze masterproef dient dan ook te worden 

afgebakend. Er werd gekozen voor een onderzoek naar de digitalisering van de documentenstroom in 

het goederenvervoer en naar digitale logistieke platformen (B2B). Hierdoor vallen digitale 

ontwikkelingen zoals automatisering, cybersecurity, 5G, drones en deellogistiek buiten het bereik van 

 
 
 
1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), BS 8 
november 1962, p. 88888 (hierna: CMR-Verdrag). 



- 16 - 

het voorliggende onderzoek. Ook digitalisering in personenvervoer en in B2C-relaties vormt geen 

onderdeel van deze masterproef.  

 

Op internationaal, Europees en nationaal niveau zullen de bestaande regelgeving en initiatieven worden 

onderzocht. Op nationaal niveau wordt er een vergelijking gemaakt met de buurlanden van België. Door 

de jarenlange invloed van het common law (Verenigd Koninkrijk) op de ontwikkeling van het 

zeevervoerrecht en de omvang van de logistiek in Duitsland (7% van het BBP, nr. 1 LPI), België (nr. 3 LPI) 

en Nederland (nr. 6 LPI) is het van belang om ook deze landen mee te nemen in het onderzoek (Albrecht, 

2019, p. 281; Gruchman, Pratt, Eiten & Melkonyan, 2020, p.1; Wereldbank, 2018, p. 11). 

 

Deze masterproef is geschreven vanuit een juridisch-economisch perspectief. Allereerst zal de huidige 

situatie omtrent de regelgeving in de transportsector worden besproken (hoofdstuk 3). Vervolgens is 

deze masterproef opgebouwd vertrekkende vanuit een aantal terugkerende onderwerpen, zoals de 

digitale transportdocumenten, de digitale logistieke platformen, de kansen en obstakels van de 

digitalisering en de daarmee samenhangende technologische trends. De digitale transformatie omvat 

alle voornoemde zaken. Op deze transformatie wordt dieper ingegaan door middel van een 

literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek (hoofdstuk 4). Om van de digitale transformatie over te 

gaan naar de economische realiteit werden de bekomen resultaten gestaafd middels een kwantitatief 

onderzoek aan de hand van een enquête (hoofdstuk 5). In het laatste hoofdstuk (6) worden er 

bevindingen en aanbevelingen geformuleerd voor de toekomst. Het sluitstuk van de masterproef zal de 

conclusie zijn waarin zal worden geantwoord op de onderzoeksvraag. 
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HOOFDSTUK 2. METHODOLOGIE 

 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, beoogt deze masterproef allereerst het 

relevante juridisch kader te schetsen dat van belang is voor de digitale transformatie in de transport- en 

logistieke sector. Zoals te zien in figuur 1, zal vanuit de – al dan niet leemte in de – regelgeving omtrent 

digitale transportdocumenten en digitale logistieke platformen worden vertrokken (H3). Allereerst 

wordt de regelgeving per transportmodus besproken (H3.2), vervolgens de wetgeving specifiek van 

toepassing op elektronische transportdocumenten (H3.3), op de elektronische handtekening (H3.4) en 

op digitale logistieke platformen. Vandaaruit zal tot het desbetreffende economisch kader worden 

gekomen (H4). Door middel van een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek wordt de bestaande 

regelgeving getoetst aan de economische realiteit in transport en logistiek. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoekskloof 

Literatuuronderzoek 

Juridisch kader 

Digitale transport 
documenten 

Digitale logistieke 
platformen 

Kwalitatief onderzoek (diepte-interviews) 

Kwantitatief onderzoek (enquête) 

Economisch kader (kansen en obstakels) 

Onderzoeksresultaat 

Figuur 1. Algemene methodologische aanpak (proces) 

Bron: eigen samenstelling 
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Vooreerst werd er gekozen voor een kwalitatief onderzoek in plaats van een kwantitatief onderzoek, 

vermits een kwalitatief onderzoek een beter inzicht geeft in de economische realiteit en de werking van 

recente initiatieven door onder meer de mogelijkheid om gedetailleerde antwoorden te bekomen. 

Bovendien is het niet eenvoudig voldoende respondenten te vinden om nuttige resultaten te bekomen 

met een kwantitatief onderzoek, zeker tijdens een crisis zoals de huidige Covid-19- pandemie.  

 

Het kwalitatief onderzoek werd in november en december van 2020 uitgevoerd aan de hand van diepte-

interviews met verschillende spelers uit de transport- en logistieke sector. Er werd gekozen voor 

respondenten met een verschillende achtergrond om vanuit verscheidene perspectieven het onderwerp 

(de digitale transformatie) te benaderen. De respondenten zijn afkomstig uit België en Nederland, 

respectievelijk de nr. 3 en 6 op de Logistics Performance Index (LPI) van de Wereldbank (Wereldbank, 

2018, p. 11) en aldus belangrijke logistieke landen. Een overzicht van de geïnterviewden wordt in bijlage 

1 weergegeven. Er werd tevens een vragenlijst opgesteld, die diende als leidraad tijdens de interviews 

(zie bijlage 2).  

 

Nadat het kwalitatief onderzoek was afgerond, werd er alsnog een kwantitatief onderzoek gevoerd om 

de eerdere bevindingen te valideren. Dit werd gedaan aan de hand van een enquête die werd 

uitgestuurd via LinkedIn, het netwerk van Forward Belgium en de nieuwsbrief van de 

verladersvereniging OTM. De enquête zoals ze digitaal werd gepubliceerd werd in bijlage 3 opgenomen. 
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HOOFDSTUK 3. HUIDIG REGELGEVEND KADER  

 

In de huidige situatie is er een juridisch kader per transportmodus, waarin het gebruik van digitale 

transportdocumenten in sommige gevallen reeds wordt aanvaard (2). Bovendien wordt er een 

onderscheid gemaakt in documenten die de vervoersovereenkomst bewijzen en andere documenten 

die de goederen tijdens het vervoer vergezellen. Vermits er zowel internationale, Europese als nationale 

wetgeving bestaat, worden de verschillende documenten en hun respectievelijke regelgeving 

opgenomen in tabel 1 (zie infra p. 22). Ook omtrent de erkenning van een elektronische handtekening 

werd er sinds de laatste eeuwwisseling regelgeving opgesteld (3). De voorbije decennia werden er 

eveneens standaarden en wetgeving in het leven geroepen om universeel en over verschillende 

vervoerswijzen heen de elektronische documentenstroom te reglementeren (4). Ook de juridische 

kwalificatie van digitale logistieke platformen en de eventuele hiaten hieromtrent worden in dit 

hoofdstuk onder de loep genomen (5). Tot slot wordt dit alles samengevat in een kort besluit (6).  

  

1. ALGEMEEN 

 

In het verleden werd er per vervoerswijze een internationaal verdrag opgesteld door de Verenigde 

Naties dat de goederenvervoersovereenkomsten regelt. In 1924 werd een uniform juridisch kader voor 

internationaal goederenvervoer over de zee opgesteld (Hague Rules geamendeerd in 1968 met het 

Brussels Protocol).2  Voor het internationaal vervoer van goederen over de weg ratificeerden de meeste 

landen het CMR-verdrag uit 1956.3  Wat de luchtvaart betreft werd in 1999 een verdrag uit 1929 

gewijzigd (Verdrag van Montreal ter wijziging van het Verdrag van Warschau)4. Voor binnenvaart werd 

een verdrag opgesteld in 2000 dat pas in werking trad in 2005 (CMNI-verdrag) 5  en voor het 

internationaal spoorvervoer in 1999 (COTIF-Verdrag)6. Voor elk van deze verdragen werd steeds naar 

 
 
 
2  Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement (hierna: Hague Rules genoemd), 
Brussel, 25 augustus 1924; Hague-Visby Rules – de Hague Rules zoals geamendeerd door het Brusselse Protocol op 23 februari 
1968; België heeft zowel de Hague Rules (1924) als de Hague-Visby Rules (1968), als het Hague-SDR protocol (1979) 
geratificeerd. 
3 CMR-Verdrag werd geratificeerd door België op 18 september 1962. 
4 Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929 tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale 
luchtvervoer, BS 24 september 1936; Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 tot het brengen van eenheid in enige bepalingen 
inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal), PB. L. 18 juli 2001, afl. 194, 38; Verdrag van Montreal werd 
geratificeerd door België op 29 april 2004.  
5 Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI), Boedapest, 
22 juni 2001 (hierna: CMNI-Verdrag); CMNI-Verdrag werd geratificeerd door België op 5 augustus 2008. 
6 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 in de versie van het Protocol van wijziging 
van 3 juni 1999, BS 30 augustus 2007, p. 44895; COTIF-Verdrag werd geratificeerd door België op 14 augustus 2007. 
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de voorgaande reeds bestaande verdragen omtrent goederenvervoer gekeken en aldus gelijken ze in 

vele opzichten op elkaar (Coppens et al., 2013, p. 57). Niettegenstaande het 2020 is – bijna honderd jaar 

na de inwerkingtreding van het eerste verdrag omtrent het internationaal vervoer van goederen – 

gelden bovenstaande verdragen nog steeds in vele landen.7 Er werden reeds wijzigingen doorgevoerd 

aan de hand van protocollen en door middel van nieuwe verdragen. 8  De nieuwe protocollen en 

verdragen kennen echter nog niet allemaal hun gewenste effect en van een massale ratificatie is geen 

sprake.9 

 

Of een vervoerswijze al dan niet onder een verdrag valt, wordt bepaald door het toepassingsgebied van 

het verdrag. 10 Elk van deze verdragen bevat een sectie over de transportdocumenten die als bewijs 

kunnen dienen voor een vervoersovereenkomst (Europese Commissie, 2018b, p. 25; zie infra p. 23-31). 

Bovendien maakt het verdragsrechtelijke karakter voornoemde regelgevingen van dwingend recht. De 

Belgische wetgever heeft deze internationale regelgevingen grotendeels overgenomen voor het 

nationaal vervoer (zie tabel 1).  

 

Het vervoer van goederen gaat tevens gepaard met de overdracht van verschillende documenten, 

waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen documenten die de vervoersovereenkomst 

bewijzen en andere documenten die de goederen vergezellen tijdens het vervoer (Europese Commissie, 

2018b, pp. 22-23).  

 

Vervoersovereenkomsten (ontvangstbewijzen, vrachtbrieven en cognossementen) zijn de belangrijkste 

– en tevens onmisbare – vervoersdocumenten. Zij worden gebruikt door ondernemingen en worden 

opgevraagd door overheidsinstanties om onder meer het bewijs te leveren dat aan de 

vervoersvoorwaarden is voldaan en om het legitiem bezit van de goederen te bewijzen (Europese 

Commissie, 2018b, p. 19). 

 

Naast vervoersdocumenten die de vervoersovereenkomst bewijzen, zijn er ook andere documenten die 

de goederen vergezellen tijdens het vervoer afhankelijk van de soort goederen, zoals bepaalde 

 
 
 
7 Aantal actuele verdragsstaten per verdrag: Hague Rules (74); Hague-Visby Rules (23); Hamburg Rules (34); CMR-Verdrag (58); 
CMNI-Verdrag (16); COTIF-Verdrag (48); Montreal-Verdrag (137). 
8 Zoals het Protocol geamendeerd bij het Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement, 
Brussel, 23 februari 1968. 
9 Bijvoorbeeld het e-CMR Protocol (29 verdragspartijen) of de Rotterdam Rules (nog niet in werking getreden door te weinig 
ratificaties (5 verdragspartijen) (zie infra, respectievelijk p. 26 en 30).  
10 Artikel 1 Verdrag van Montreal (Luchtvaart); artikel 2 CMNI-verdrag (Binnenvaart); artikel 2 Hamburg Rules (Scheepvaart); 
artikel 1 (COTIF-)CIM-Verdrag (spoorvervoer); artikel 1 CMR-Verdrag (wegvervoer). 
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douanedocumenten waaronder certificaten van oorsprong, fytosanitaire certificaten,11 certificaten van 

gevaarlijke goederen (onder meer het RID, ADR en ADN; zie tabel 1), reinigingsrapporten van containers 

en export- en importvergunningen (Europese Commissie, 2018b, p. 20 en 36).  

 

In het verleden werden voornoemde documenten steeds fysiek overgedragen. De fysieke overdracht 

werd (en wordt nog steeds) in vele gevallen verplicht door de havenbedrijven en autoriteiten (zoals 

douane, gezondheids- en veterinaire agentschappen) (Sys, Vanelslander, Carlan en Verberght, 2020, p. 

41). Met betrekking tot de aanvaarding van transportdocumenten in elektronisch formaat is het 

juridisch landschap in Europa versnipperd (Europese Commissie, 2018b, p. 29). Niettemin is het vandaag 

de dag mogelijk om transportdocumenten op digitale wijze over te brengen.  In tabel 1 (cursief) wordt 

verwezen naar de al dan niet gereguleerde mogelijkheid hiertoe. Tabel 1 geeft een overzicht per 

transportmodus van de huidige regelgeving omtrent internationaal goederenvervoer en de vereiste 

documenten.  

  

 
 
 
11 Voor alle zendingen van vers fruit en verse groenten, zaden, noten, meel, rijst, granen, timmerhout, planten en plantaardig 
materiaal is een federaal fytosanitair certificaat vereist.  
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Tabel 1. Toepasselijke regelgeving en vereiste documenten in het goederenvervoer 

 

 Wetgeving Documenten… 

Modaliteit Internationaal Europees  Nationaal …die de 
vervoersovereenko
mst bewijzen 

… die de goederen 
vergezellen tijdens het 
vervoer 
(exhaustief) 

Lucht Verdrag van Warschau (1929), 
Montreal-Verdrag (1999), 

IATA resolutie 672, multilateraal 
e-AWB Overeenkomst maakt 
elektronische e-AWB mogelijk. 
 

Montreal-
Verdrag  
Goedgekeurd 
bij Besluit 
(2001/539/EG) 
Raad 5 april 
2001, PB. L 
194, 18 juli 
2001. 

Montreal-Verdrag  
bekrachtigd bij wet 13 
mei 2003, BS 18 mei 
2004. 

Air consignment note 
(Air Waybill)  

Flight manifest, House 
Manifest, House waybill, 
Security Declaration, 
Dangerous Goods 
Declaration,    Certificate  
of Origin, Invoice, Packing 
List. 

Spoor COTIF(1999)-CIM-verdrag (2006), 
SMGS-regelgeving voor Eurasian 
vervoer,  art. 6 §9 Appendix B 
COTIF(-CIM) verdrag laat een 
elektronische spoorvrachtbrief 
toe. 

Europese 
richtlijn 
2008/68/EC 
betreffende 
het RID 

COTIF-CIM Verdrag 
goedgekeurd bij 
Protocol 3 juni 1999, BS 
30 augustus 2007, KB 2 
november 2017 (RID). 

Spoorvrachtbrief RID (gevaarlijke goederen) 
 

Binnenvaart CMNI-Verdrag (2000),  art. 1 §8 
en 11 §2 CMNI-Verdrag laten een 
elektronisch vervoersdocument 
toe. 
 

 Wet op de 
binnenbevrachting 
(1936) 

CMNI 
Vervoersdocument, 
Cognossement 
(indien verzoek 
afzender) 

 

ADN transport document 
(indien van toepassing), 
EVOA waste transport 
document (EEC Regulation 
1013/2006; indien van 
toepassing)  

Weg CMR-verdrag (1956), E-CMR 
Protocol (2008) laat elektronische 
CMR toe, ADR-Verdrag (1957). 

ADR-verdrag 
goedgekeurd 
bij richtlijn 
2008/68/EC, 
OJ L 260, 30 
september 
2008. 

Wet betreffende het 
goederenvervoer over 
de weg (2013), 
algemene voorwaarden 
voor wegvervoer 
(FEBETRA),  ADR-Verdrag 
bekrachtigd bij 
Koninklijk Besluit van 28 
juni 2009, BS 30 juni 
2009. 
 

CMR-vrachtbrief ADR transport 
documenten, 
Notification/Movement 
document voor 
grensoverschrijdend 
vervoer/verzending van 
afval, transportdocument 
levende dieren (allen 
indien van toepassing) 

Zee Hague Rules (1924), 
geamendeerd met Visby Rules 
(1968) en SDR Protocol (1979) = 
Hague Visby Rules, 
Hamburg Rules (1978), 
Rotterdam Rules (2008),  art. 14 
§3 Hamburg Rules laat ruimte 
voor een elektronisch 
transportdocument, art. 8 
Rotterdam Rules maakt een 
gelijkschakeling tussen papieren 
en elektronische 
transportdocumenten. 

 Belgisch 
scheepvaartwetboek 
(2019) art. 2.6.1.68 BSW 
voorziet in de 
mogelijkheid van een 
elektronisch 
cognossement of 
zeevrachtbrief 

Cognossement (Bill 
of Lading), 
zeevrachtbrief (Sea 
Waybill) 

General declaration (IMO 
FAL form 1), Cargo 
Declaration (IMO FAL form 
2), the ship’s stores 
declaration (IMP FAL form 
3), the crew’s effects 
declaration (IMO FAL form 
4), the crew list (IMO FAL 
form 5), the passenger list 
(IMO FAL form 6), the 
registration information of 
the ship’s passengers, 
Maritime Declaration of 
Health (MDH). 

Bron: eigen samenstelling op basis van Europese Commissie, 2018b, pp. 22-24 en 26 



- 23 - 

 

Bij de interpretatie van tabel 1 is de geldende hiërarchie der normen in het transportrecht van belang. 

In het geval van internationaal vervoer is het internationale uniforme recht van toepassing en heeft het 

voorrang op het nationale recht (art. 26 en 27 Verdrag van Wenen).12 Indien het vervoer zich beperkt 

tot de landsgrenzen is het dwingend nationaal recht van toepassing. Het dwingend nationaal recht heeft 

op zijn beurt voorrang op individueel onderhandelde contractvoorwaarden, hetgeen voorrang heeft op 

standaardvoorwaarden of sectorvoorwaarden, dewelke op hun beurt voorrang hebben op aanvullend 

nationaal recht (Martyn et al., 2020, p. 112). Vermits goederenvervoer een overwegend internationaal 

gegeven is, zal hierna voornamelijk worden ingegaan op de internationale verdragen die België heeft 

geratificeerd. Niettemin zal de nationale wetgeving en eventuele standaard- of sectorvoorwaarden 

worden besproken waar nodig.  

 

2. REGELGEVING PER VERVOERSWIJZE 

 

In wat volgt, zal per vervoerswijze worden bepaald of de huidige regelgeving de elektronische 

overdracht van transportdocumenten aanvaardt. Allereerst zullen de vervoerswijzen worden besproken 

waar de problemen op juridisch niveau minimaal zijn, met name luchtvaart (1.1.), spoorvervoer (1.2.) 

en binnenvaart (1.3.). Vervolgens komen de transportmodi aan bod waarin grotere juridische obstakels 

moeten worden overwonnen, namelijk wegvervoer (1.4.) en zeevervoer (1.5.). 

 

2.1. LUCHTVAART 
 

Op luchtvracht is het Verdrag van Montreal (1999) van toepassing. Het voornoemde verdrag 

consolideert en moderniseert het Verdrag van Warschau uit 1929 betreffende het luchtvrachtvervoer. 

De niet-verhandelbare luchtvrachtbrief (non-negotionable Air Waybill, AWB) is het document dat de 

vervoersovereenkomst tussen de verlader en de vervoerder (luchtvaartmaatschappij) in het 

luchtvervoer bewijst (art. 4 lid 1 Verdrag van Montreal). In 2010 heeft de internationale 

luchtvaartorganisatie IATA samen met spelers uit de luchtvaartsector de IATA-resolutie 672 ontwikkeld 

betreffende de elektronische luchtvrachtbrief (e-AWB).13 De e-AWB is een elektronische vrachtbrief die 

 
 
 
12 Verdrag van Wenen van 21 maart 1986 inzake het verdragenrecht tussen staten en internationale organisaties of tussen 
internationale organisaties, BS 25 december 1993, p. 28670. 
13 Multilateral Electronic Air Waybill (e-AWB) Agreement, International Air Transportation Association Resolution 672 (Mar. 
10, 2013), https://www.iata.org/en/programs/cargo/e/eawb/multilateral/  
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de papieren luchtvrachtbrief kan vervangen (IATA, s.d.). Bovendien worden andere documenten tijdens 

het luchtvrachtvervoer gedigitaliseerd en aanvaard in het kader van het Verdrag van Montreal (art. 4 lid 

2 Verdrag van Montreal).14 In welke mate het gebruik van de elektronische luchtvrachtbrief werkelijk is 

ingeburgerd in de luchtvaartsector wordt besproken in hoofdstuk 4.  

 

2.2. SPOORVERVOER 
 

Algemeen kan worden gesteld dat de regelgeving voor het spoorvervoer gefragmenteerd is. Men dient 

rekening te houden met nationale wetgeving, Europese regelgeving onder meer betreffende de 

corridors, het internationale COTIF-Verdrag en de SMGS-regelgeving wat Eurasian vervoer betreft 

(Brand, 2019). Op het vervoer van goederen per spoor tussen lidstaten is het COTIF/CIM-Verdrag van 

toepassing (art. 1 §1 COTIF/CIM-Verdrag). Dit verdrag vereist de vastlegging van de 

vervoerovereenkomst in een spoorvrachtbrief (art. 6 §2 COTIF/CIM-Verdrag). Een CIM/SMGS-

vrachtbrief, een spoorvervoerdocument dat is opgesteld overeenkomstig bijlage B van het COTIF-

Verdrag, wordt wereldwijd aanvaard voor het vervoer van goederen per spoor (Europese Commissie, 

2018, p. 28).  

 

In de huidige versie van het verdrag wordt niet meer vermeld dat de vervoerder de goederen enkel 

(tegelijk) met de vrachtbrief in ontvangst mag nemen. Bijgevolg lijkt dit document niet meer essentieel. 

Bovendien bevat Appendix B van het COTIF-verdrag (CIM) de juridische basis voor digitalisering van 

documenten in het internationale spoorvervoer (art. 6 §9 CIM aanhangsel B). De vrachtbrief kan immers 

eveneens worden opgesteld “in de vorm van elektronische registratie van gegevens, die kunnen worden 

omgezet in leesbare lettertekens”. Er wordt aldus reeds rekening gehouden met de evolutie van 

papieren naar elektronische spoorvrachtbrieven (Coppens et al., 2013, p. 174). Niettemin dienen de 

gebruikte procedures voor registratie en verwerking van elektronische gegevens steeds uit functioneel 

oogpunt gelijkwaardig te zijn, in het bijzonder wat betreft de bewijskracht van de vrachtbrief (art. 6 §9 

CIM aanhangsel B). Verder is de infrastructuur voor e-CIM reeds aanwezig en is een e-CIM/SMGS-

systeem operabel geworden in 2019 (UNECE, 2018, p. 71; CIT, 2019).  

  

 
 
 
14  Andere in het luchtvrachtvervoer aanvaarde transportdocumenten: Airwaybill, flight manifest, house waybill, house 
manifest, freight booked list, customs status notification, shippers declaration for dangerous goods, invoice, packing list, 
Certificate of origin en de Shipper’s letter of instruction (Europese Commissie, 2018b, p. 28). 
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2.3. BINNENVAART 
 

Het CMNI-Verdrag beheerst het internationaal vervoer van goederen over de binnenwateren, waarvoor 

het CMNI-vervoersdocument onder meer de contractuele relatie tussen de contractspartijen van de 

vervoersovereenkomst regelt (art. 1.6 CMNI-Verdrag). Het Verdrag is van toepassing op dergelijke 

vervoersovereenkomsten waarbij de plaats van ontvangst van de goederen en/of van aflevering gelegen 

is in twee verschillende landen, waarvan ten minste één land partij is bij het Verdrag (art. 2 lid 1 CMNI-

Verdrag). Dat slechts zestien landen partij zijn bij het CMNI-Verdrag doet geen afbreuk aan de relevantie 

van het verdrag. De grote Europese binnenvaartlanden België, Duitsland, Nederland, Frankrijk en 

Roemenië zijn immers allemaal partij. Samen zijn deze landen goed voor 93,8 procent van het Europese 

binnenvaartvervoer (Eurostat, 2020).  

 

Het CMNI-Verdrag is duidelijk geïnspireerd op de Hague-Visby Rules en het CMR-Verdrag (zie infra p. 

26-31). In tegenstelling tot voornoemde verdragen is het CMNI-Verdrag geen dwingendrechtelijk 

geheel. Met uitzondering van de bepalingen omtrent de aansprakelijkheid van de vervoerder, de 

verjaringstermijnen en de voorbehouden in geval van schade en verlies, is het verdrag grotendeels van 

aanvullend recht. Naast de dwingendrechtelijke bepalingen geldt aldus de Belgische 

binnenvaartwetgeving, de contractuele vrijheid en de toepassing van algemene vervoervoorwaarden 

indien toegelaten door het toepasselijke recht op de vervoerovereenkomst (Coppens et al., 2013, p. 57). 

In het CMNI-verdrag zelf wordt de mogelijkheid gegeven het vervoersdocument elektronisch af te geven 

(art. 1.8 CMNI-verdrag). In de praktijk heeft het IVR een model van een elektronisch CMNI-

vervoersdocument uitgewerkt (Europese Commissie, 2018b, p. 49). 

 

Vermits binnenvaart zich vaak binnen de landsgrenzen situeert, dient eveneens naar de nationale 

wetgeving te worden gekeken. De Belgische wetgever stelde reeds in 1936 een wet op betreffende het 

vervoer van goederen per binnenschip.15 De laatste wijziging van deze wet vond plaats net voor de 

laatste eeuwwisseling, in 1997. De overeenkomst tot bevrachting van een binnenschip kan worden 

bewezen door de in handelszaken toegelaten middelen (art. 2 WRB). Dergelijke ruime bewoording 

maakt dat de wet ruimte laat voor evolutie en een elektronisch vervoersdocument ook in nationale 

context onder dit toepassingsgebied valt.  

  

 
 
 
15 Wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, BS 10 juni 1936 (hierna: WRB) 
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2.4. WEGVERVOER 
 

Een uniform juridisch kader voor internationaal goederenvervoer over de weg werd in 1956 opgesteld 

door de Verenigde Naties (CMR-verdrag). Het verdrag standaardiseert de voorwaarden 

(aansprakelijkheid, schade en vergoeding) voor overeenkomsten van internationaal vervoer van 

goederen over de weg en is rechtstreeks van toepassing op vervoersovereenkomsten waarbij de plaats 

van ontvangst van de goederen en/of van aflevering gelegen is in twee verschillende landen, waarvan 

ten minste één land partij is bij het Verdrag (art. 1 CMR-Verdrag). Het verdrag is quasi pan-Europees16; 

nagenoeg elk Europees land en een aantal landen uit het Midden-Oosten, Azië en Noord-Afrika – in 

totaal 58 landen – zijn reeds toegetreden tot het CMR-Verdrag (Verenigde Naties, 2020c, p. 1; zie figuur 

2a). Het verdrag verplicht de partijen een (CMR-)vrachtbrief op te stellen die de vervoersovereenkomst 

bewijst (art. 4 CMR-Verdrag).  

 

In tegenstelling tot het spoor-, binnenvaart- en luchtvervoer is de elektronische vrachtbrief vanuit 

juridisch perspectief niet eenvoudig te implementeren. Sinds 2008 regelt een aanvullend protocol bij 

het CMR-verdrag de voorwaarden waaronder dergelijke vrachtbrief elektronisch kan worden 

overgelegd.17 Indien de elektronische vrachtbrief gelijkwaardig is aan de papieren vrachtbrief, heeft 

deze derhalve eveneens dezelfde bewijskracht en gevolgen (Claringbould, 2008). Inmiddels hebben 29 

landen het e-CMR Protocol geratificeerd of zijn toegetreden, waaronder de buurlanden van België met 

name Frankrijk18 , Luxemburg19 , Nederland20  en sinds kort ook het Verenigd Koninkrijk (Verenigde 

Naties, 2020a, p. 1; zie figuur 2b). Het Verenigd Koninkrijk heeft het e-CMR Protocol geratificeerd op 20 

december 2019 na een succesvol internationaal proefproject tussen het e-CMR platform Transfollow, 

het Britse ministerie van Transport, verschillende Britse vervoersverenigingen en een Britse vervoerder 

(Pals, 2020a). In Duitsland lijkt de ratificatie van het e-CMR Protocol nog ver weg (Kluft, Nunes en Wilms, 

2020, p. 53). België heeft het aanvullend protocol op 27 mei 2008 getekend, maar nog niet geratificeerd 

waardoor het nog niet van toepassing is (Verenigde Naties, 2020a, p.1).  

 
 
 
16 Ook het COTIF/CIM-Verdrag is pan-Europees. 
17 11. b Aanvullend Protocol van 20 februari 2008 bij het Verdrag van de Verenigde Naties voor het Vervoer van goederen over 
de weg (CMR) betreffende de elektronische vrachtbrief, United Nations, Treaty Series , vol. 2762, p. 23 (hierna: e-CMR- 
protocol). 
18 Frankrijk is op 5 oktober 2016 toegetreden tot het e-CMR protocol. 
19 Luxemburg is op 26 december 2017 toegetreden tot het e-CMR protocol.  
20 Nederland heeft het e-CMR Protocol geratificeerd op 7 januari 2009; ook in art. 8:1554 lid 7 NBW wordt de mogelijkheid een 
elektronische vrachtbrief te gebruiken ingeschreven. 
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Ondanks dat België het e-CMR protocol nog niet heeft geratificeerd, is het sinds 28 juli 2016 juridisch 

en technisch mogelijk de elektronische vrachtbrief (enkel) op het Belgisch grondgebied te gebruiken 

door middel van een nationaal proefproject.21 Dit proefproject gold voor drie jaar en was gebaseerd op 

het e-CMR protocol. Het Koninklijk Besluit met de voorwaarden in bepaalt immers dat de e-CMR 

technologie dient te voldoen aan de bepalingen van het e-CMR protocol (art. 1 §3, 2° KB 10 april 2016). 

Eén van de erkende leveranciers van e-CMR technologie onder het Belgische proefproject uit 2016 is 

Pionira (Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020). 

 

Op 1 maart 2018 is er eveneens een Benelux-proefproject gestart om elektronische vrachtbrieven zowel 

uit België, Nederland en Luxemburg toe te staan. Via een beschikking hebben deze landen het e-CMR 

protocol geldig verklaard voor wegvervoer binnen de Benelux (Kluft, Nunes en Wilms, 2020, p. 53). Het 

doel is om na te gaan of en onder welke voorwaarden de e-CMR als volwaardig alternatief van de papieren 

versie kan worden toegelaten in het internationale wegtransport.22 Onder meer het Belgische Pionira, 

het Duitse Transporeon en het Nederlandse Transfollow zijn erkende leveranciers onder het Benelux-

proefproject (FOD Mobiliteit, s.d.). De vraag rijst echter of het proefproject volstaat in een erg 

internationaal georiënteerde sector. In punt 3.2 van hoofdstuk 4 wordt een antwoord geformuleerd op 

deze vraag en wordt de werkelijke digitalisering van de CMR-vrachtbrief besproken. 

  

 
 
 
21 Koninklijk Besluit van 10 april 2016 inzake de elektronische vrachtbrief, C − 2016/14115, BS 21 april 2016, pp. 27396-27398 
(hierna KB 10 april 2016). 
22 Beschikking van het Benelux Comité van Ministers betreffende een intra-Benelux proefproject met de digitale vrachtbrief – 
M (2017) 12, Benelux PB 2017/2, p. 8. 

Bron: UNECE, 2020 

Figuur 2a en 2b. Ratificatie CMR-Verdrag 1956 (a) en e-CMR Protocol 2008 (b) 
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2.5. ZEEVERVOER 
 

Wat betreft zeevervoer begon de unificatie reeds in 1924 met de Hague Rules. Sindsdien zijn er 

verschillende nieuwe internationale regelgevingen omtrent het zeevervoer verschenen, zonder 

evenwel aan de voorgaande verdragen te raken. Bijgevolg bestaan er momenteel verschillende 

verdragsrechtelijke regimes naast elkaar (de Hague Rules geamendeerd met de Hague-Visby Rules in 

1968, de Hamburg Rules uit 1978 en de Rotterdam Rules uit 2008) en zijn verschillende landen partij bij 

andere verdragen (Verheyen, 2014, p. 40). Tot voor kort waren de Hague-Visby Rules vervat in artikel 

91 van de Belgische Zeewet. 23  Sinds 8 mei 2019 heeft België echter een nieuw Belgisch 

Scheepvaartwetboek.24 De Hague-Visby Rules zijn nu opgenomen in titel 6 van het BSW (artt. 2.6.2.1-

10 BSW). Niettemin zijn er een aantal belangrijke bepalingen toegevoegd omtrent het al dan niet 

verhandelbaar cognossement.  

 

Historisch gezien is het cognossement (Bill of Lading, B/L) het belangrijkste vervoersdocument in de 

maritieme sector (Wunderlich en Saive, 2020, p. 93). De bij de andere transportmodi reeds besproken 

vervoersdocumenten kunnen gelden als bewijs van de vervoersovereenkomst. Aan het cognossement zijn 

echter al eeuwenlang meerdere functies verbonden. Het geldt immers niet enkel als ontvangstbewijs van de 

goederen en als bewijs van het bestaan van de vervoersovereenkomst, maar eveneens als een 

verhandelbare bezitstitel, zodat de eigendomsoverdracht van de in het cognossement genoemde 

goederen kan worden vervangen door de overdracht van het originele cognossement zelf (Gaskell, 

2017, p. 926). Het cognossement is een titel die ter bestemming uitsluitend recht geeft op de aflevering 

van de goederen (Loyens, 2011, p. 163). Dit principe is afkomstig uit het common law waar het 

cognossement reeds decennia geleden werd omschreven als ‘de sleutel tot het drijvende warenhuis’.25 

De verhandelbaarheid van het cognossement is mede ontstaan door de idee om de goederen 

economisch rendabel te maken tijdens de lange transittijd van zeeschepen. Bovendien is het een goed 

drukkingsmiddel, vermits het document kan worden ingehouden tot betaling van een schuld. Een bank 

doet dit voor het verlenen van een documentair krediet (art. 5 UPC600).26  Door het bezit van het 

cognossement heeft de bank de goederen tot zekerheid en verleent ze eenvoudiger krediet (Tricks en 

Parson, 2018, p. 8). Reeds in 2002 werd via een bijlage bij het UCP, met name de e-UCP, de mogelijkheid 

 
 
 
23 Wet van 12 oktober 1997 betreffende bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen, BS 27 november 1997.  
24 Belgisch scheepvaartwetboek van 8 mei 2019, BS 1 augustus 2019, p. 75432. 
25 Sanders Bros. V. Maclean & Co (1883) 11 Queen’s Bench Division 327, p. 341. 
26 The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600), International Chamber of Commerce, 1 juli 2007. 
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opengelaten om een documentair krediet volledig digitaal te verlenen.27 In de praktijk is het echter iets 

ingewikkelder om dit te implementeren (zie infra p. 55). 

 

De technologische vooruitgang heeft geleid tot steeds snellere zeereizen en overdraagbare 

cognossementen dienen deze snelheid bij te houden. Vermits dit niet steeds lukt, verliest het 

verhandelbaar waardepapier een groot deel van haar functie. Enkel het originele cognossement kan 

immers worden overgedragen. Een elektronisch cognossement zou een oplossing kunnen zijn voor het 

risico op vertraging (Albrecht, 2019, p. 256). Een andere reeds bestaande oplossing voor zeereizen met 

een korte transittijd en indien er een goede vertrouwensrelatie tussen de partijen bestaat, is het niet-

verhandelbare cognossement of de zeevrachtbrief (Sea Waybill). Dit vervoersdocument is vergelijkbaar 

met de transportdocumenten onder de andere vervoerswijzen en bevat dezelfde functies als het 

cognossement, behalve de verhandelbaarheid als bezitstitel (Tricks en Parson, 2018, p. 8). Bijgevolg is 

dit document eenvoudiger om te zetten in een elektronisch overdraagbaar document (Albrecht, 2019, 

p. 253).  

 

Om het papieren cognossement te vervangen, definiëren op internationaal niveau verschillende 

bestaande regels de functies die een elektronisch cognossement zou moeten vervullen (Europese 

Commissie, 2018b, p. 28). Zo wordt in de Hamburg Rules bepaald dat men langs elektronische weg een 

handtekening mag zetten op een cognossement indien dit niet in strijd is met het recht van het land 

waar het cognossement is uitgegeven (art. 14 lid 3 Hamburg Rules).28  Voor een verdrag dat in de jaren 

zeventig is opgesteld, heeft het met haar vierendertig verdragspartijen niet het gewenste effect gehad. 

Meer recent, in de Rotterdam Rules van 2008, wordt er niet meer gesproken van ‘het cognossement’, 

maar enkel nog over ‘het transportdocument’ (art. 1(14) Rotterdam Rules). De mogelijkheid tot het 

overdragen van een elektronisch cognossement wordt er benoemd als de overdracht van een 

‘negotiable electronic transport record’ (art. 1(19) Rotterdam Rules).29 Artikel 8 b) van de Rotterdam 

Rules bepaalt dat de exclusieve controle op een elektronisch vervoersdocument functioneel 

gelijkwaardig is aan het bezit van een vervoersdocument (Takahashi, 2017, p. 83). Bijgevolg dienen alle 

functies die voor een papieren cognossement worden vereist, zoals het uniek en overdraagbaar karakter 

ervan, eveneens te worden vervuld in de elektronische vorm (Albrecht, 2019, p. 253; Verenigde Naties, 

 
 
 
27 eUCP V1.1 Bijlage bij UCP 600. 
28 Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomst voor het Internationaal Vervoer van Goederen over Zee, Hamburg, 
30 maart 1978 (hierna: Hamburg Rules). 
29  Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomst voor het Internationaal Vervoer van Goederen geheel of 
gedeeltelijk over zee, New York, 11 december 2008 (hierna: Rotterdam Rules). 
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2017, p. 89). De regelgeving met betrekking tot elektronische communicatiemiddelen dient eveneens 

te worden nageleefd.30  De implementatie van een elektronisch cognossement conform de wetgeving 

heeft aldus meer nodig dan enkel de vertegenwoordiging van de functies van een origineel papieren 

cognossement (Wunderlich en Saive, 2020, p. 98). Vijfentwintig landen ondertekenden de Rotterdam 

Rules, maar slechts vijf landen hiervan hebben het effectief geratificeerd, waardoor het tot op heden 

nog niet in werking is getreden. Er dienen namelijk twintig staten partij te zijn bij het verdrag vooraleer 

het in werking treedt (Verenigde Naties, 2020b, p. 1).  

 

Bijgevolg heeft de modernisering van het vervoersdocument dat de zeevervoerovereenkomst bewijst 

nog geen verdragsrechtelijke uitwerking gekregen.  Bovendien zijn in België de Hague-Visby Rules nog 

van toepassing, waarin de mogelijkheid tot het gebruik van een elektronisch cognossement zelfs 

nergens werd ingeschreven. Vermits het verdrag dateert uit 1968 valt dit uiteraard te begrijpen. Om 

hieraan tegemoet te komen, is op nationaal niveau zeer recentelijk – met de invoering van het nieuwe 

Belgische Scheepvaartwetboek – het mogelijke gebruik van elektronische cognossementen uitdrukkelijk 

ingeschreven in de wet (art. 2.6.1.68 BSW).  In tegenstelling tot de voorgaande Zeewet wordt in het BSW 

zowel over het cognossement als over de zeevrachtbrief gesproken (art. 2.6.1.67 BSW). Op verzoek van 

de bevrachter kunnen cognossementen én zeevrachtbrieven elektronisch worden ondertekend en 

overgedragen (art. 2.6.1.68 lid 1 BSW). De vervrachter dient op zijn kosten daartoe deel te nemen (art. 

2.6.1.68 lid 2 BSW). 

 

In Duitsland heeft de wetgever de noodzaak van elektronische cognossementen eveneens erkend en 

geeft de nieuwe sectie 516 in het HGB er vorm aan middels de Gesetzes zur Reform des Seehandelsrechts 

2013.31 Deze bepaling stelt – net zoals in de Rotterdam Rules – een elektronisch cognossement gelijk aan 

het traditionele papieren cognossement, indien het dezelfde functies vervult (§516.2 HGB).  

 

Naar Engels recht wordt het elektronisch cognossement niet aanvaard onder COGSA 1992 (Tricks en 

Parson, 2018, p. 17). Daarentegen wordt er geopperd voor een archaïsche oplossing die niet gekend is 

naar Belgisch recht, met name het principe van attornment en bailment, vrij vertaald als ‘volmacht’ en 

‘inpandgeving’. Deze principes worden toegepast om elektronische cognossementen wettelijk te 

 
 
 
30 Zoals de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of GDPR) (Voor de EER 
relevante tekst), PB L 119 van 4.5.2016, pp. 1–88. 
31 §516 Handelsgesetzbuch, Fassung aufgrund des Gesetzes zur Reform des Seehandelsrechts vom 20.04.2013 (BGBl. I S. 831), 
in werking getreden op 25 april 2013. 
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aanvaarden onder common law (Albrecht, 2019, p. 277). Bij de overdracht van het elektronisch 

cognossement aan een rechtsopvolger van de verzender maakt de vervoerder een belofte om de 

goederen over te dragen aan laatstgenoemde. De belofte zou de rechtsopvolger evenveel zekerheid 

bieden als het bezit van het papieren cognossement (Goldby, 2011, p. 5).  

 

Net zoals België heeft Nederland de Hague-Visby Rules geratificeerd (art. 8:371 NBW). Nederland is 

evenwel één van de landen die de Rotterdam Rules reeds heeft ondertekend (UNCITRAL, 2020). Hoewel 

het verdrag nog niet in werking is getreden, duidt dit wel op een openheid ten aanzien van elektronische 

transportdocumenten. Bovendien geldt ook bij de noorderburen van België het principe van de 

‘functionele equivalentie’ en kunnen elektronische cognossementen worden ingepast in het bestaande 

juridische kader, niettegenstaande er geen specifieke bepalingen gewijd zijn aan het elektronisch 

cognossement (Stevens, 2019, p. 129; art. 8:377 NBW).  

 

In 1977 ratificeerde ook Frankrijk de Hague-Visby Rules (art. L5422-13 Code de Transport). Voorlopig 

wijdt het Franse recht geen enkele bepaling aan het elektronisch cognossement (Piette, 2018). De 

digitalisering van het voornoemde document zal aldus niet eenvoudig zijn.  

 

Tenslotte dient in dit deel ook de Verenigde Staten – uiteraard geen buurland van België – te worden 

aangehaald, vermits het een economische wereldmacht is en het zeevervoer snel internationaal wordt. 

In de Verenigde Staten (New York) wordt het elektronisch cognossement mogelijk gemaakt door de 

ruime bewoording in de UCC, namelijk de aanvaarding van een ‘electronic document of title’, waaronder 

ook het cognossement valt (art. 9 UCC). 

 

In de volgende sectie wordt niet gekeken naar regelgeving per vervoerswijze, doch naar regelgeving van 

toepassing op transportdocumenten in het algemeen. De vraag rijst immers in welke mate digitale 

transportdocumenten op internationaal, Europees en nationaal niveau reeds worden aanvaard. 
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3. REGELGEVING ELEKTRONISCHE TRANSPORTDOCUMENTEN 

 

Zoals te zien in tabel 1 (p. 22) dient een exhaustief aantal documenten – naast de documenten die de 

vervoersovereenkomst bewijzen – de goederen te vergezellen tijdens het vervoer. Zo dient er een 

bepaald document te worden opgesteld bij elk vervoer van gevaarlijke goederen of het vervoer van 

afval (zie tabel 1). Voor bepaalde goederen dient er eveneens een oorsprongscertificaat en/of 

fytosanitair certificaat te worden opgesteld (zie tabel 1 laatste kolom). De problematiek omtrent deze 

documenten ligt niet in verdragsrechtelijke bepalingen, doch voornamelijk in de aanvaarding door 

overheidsinstanties. Een overheidsinstantie kan onder meer een transportmodus en de bijhorende 

documenten (zowel degene die de vervoersovereenkomst bewijzen als andere documenten) 

controleren en formele aangiften vereisen (Europese Commissie, 2018b, p. 33). In vele gevallen wordt 

nog steeds de afgifte van papieren vervoersdocumenten aan de autoriteiten wettelijk verplicht. Dit zorgt 

bijgevolg voor vertraging in de digitale transformatie. Men is zich hier echter van bewust, zowel op 

internationaal niveau (7.1) als op Europees (7.2) en nationaal niveau (7.3).  

 

Tabel 2 geeft aan in welke mate op internationaal, Europees en nationaal niveau digitale 

transportdocumenten reeds worden aanvaard. Op nationaal niveau werd er gekeken naar België en 

haar buurlanden.  
 
Tabel 2. Regelgeving aanvaarding digitale transportdocumenten 

Internationaal Europees Nationaal  

    België Frankrijk Nederland Duitsland 
Verenigd 
Koninkrijk 

UNCITRAL-
Modelwet 
betreffende 
Elektronisch 
Overdraagbare 
Documenten, 
DCSA 
standaarden 
elektronisch 
cognossement 

Verordening 
2020/1056 
betreffende 
elektronisch 
informatie in 
het 
vrachtvervoer  

Koninklijk 
Besluit van 
10 april 2016 
inzake de 
elektronische 
vrachtbrief 

Article 1 
Arrêté du 6 
décembre 
2017 
modifiant 
l'arrêté du 9 
novembre 
1999 relatif 
aux 
documents 
de transport 
ou de 
location 
devant se 
trouver à 
bord des 
véhicules de 
transport 
routier de 
marchandises 

Regeling 
van 7 april 
2009 tot 
uitvoering 
van de Wet 
wegvervoer 
goederen  

Meerdere technische 
systemen, gecreëerd 
voor specifieke 
autoriteiten (zoals de 
douane), ook de 
overdrachtsformaten 
voor gegevens zijn er 
verschillend 

Aanvaarding 
elektronische 
vrachtbrief 
op 20 
december 
2019 door 
ratificering e-
CMR 
Protocol 
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In 2017 werd op internationaal niveau de UNCITRAL-Modelwet betreffende Elektronisch Overdraagbare 

Documenten gefinaliseerd (Art. 1(1) ETR Modelwet).32 Deze modelwet volgt net zoals in de Rotterdam 

Rules en in het Duitse HGB het principe van de functionele gelijkwaardigheid (zie supra p. 27-29). Een 

elektronisch overdraagbaar record dient de gegevens en informatie te bevatten die het functionele 

equivalent vormen van een overdraagbaar document of instrument, zoals bijvoorbeeld een 

cognossement (Bill of Lading), ontvangstbewijzen (receipts), certificaten of andere documenten die in 

de scheepvaart worden gebruikt (Broadman, 2020; Verenigde Naties, 2017, p. 89). Niettegenstaande 

de nieuwe UNCITRAL-modelwet een stap in de goede richting betekent, is het geen dwingend recht. De 

regels zouden kunnen dienen als model voor uniforme nationale wetgeving of in ieder geval de discussie 

over de hervorming van het nationale recht op gang brengen (Albrecht, 2019, p. 267). Vermits individuele 

staten dienen te beslissen of ze de modelwet al dan niet implementeren in hun nationale wetgeving, 

kan het nog een aantal jaren duren voor er een wijdverspreid gebruik is van de ETR Modelwet (Tricks 

en Parson, 2018, p. 11, 16 en 42).  

 

De Raad van de Europese Unie riep in 2017 de lidstaten ook op om de beginselen ‘digital by default’33 

en ‘once only’34 toe te passen bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving of bij de evaluatie van bestaande 

wetgeving (Europees Parlement, 2020a, p. 3). Op Europees niveau werd reeds gehoor gegeven aan deze 

oproep in de nieuwe Verordening 2020/1056 betreffende elektronisch informatie in het vrachtvervoer 

die in 2020 werd goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

(European Accreditation, 2020).35 De regels creëren een nieuw uniform Europees juridisch kader voor 

het gebruik van elektronische informatie over alle soorten goederenvervoer op het grondgebied van de 

Unie (overweging 4 en artikel 1 eFTI-Verordening). Het doel van de nieuwe verordening is de 

digitalisering van het goederenvervoer en de goederenlogistiek aan te moedigen, het verminderen van 

de administratieve kosten, het verbeteren van de handhavingscapaciteit van de bevoegde 

overheidsinstanties en het vervoer efficiënter en duurzamer te maken (overweging 2 eFTI-

Verordening).36 Volgens schattingen van de Europese Commissie (2018, p. 45) zou een vermindering 

van de administratieve kosten het bedrijfsleven in de periode 2018-2040 zelfs tussen 20 en 27 miljard 

euro kunnen besparen in vergelijking met het scenario waarin geen beleidsmaatregelen op Europees 

 
 
 
32 UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records, 2017 (hierna: ETR Modelwet). 
33 Digital by default: overheidsdiensten dienen bij voorkeur digitaal diensten te leveren. 
34 Once only: belanghebbenden dienen dezelfde informatie slechts één keer aan een overheidsdienst te verstrekken. 
35 Verordening (EU) 2020/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 inzake elektronische informatie over 
goederenvervoer, PB L 249 van 31.07.2020, pp. 33-48 (hierna eFTI-verordening) 
36 Elektronische verwerking van persoonsgegevens die nodig is bij het verstrekken van de wettelijk verplichte informatie over 
het goederenvervoer, moet worden verricht overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) (overweging 21 eFTI- 
Verordening). 
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niveau worden genomen. In hoofdstuk 4 en 5 worden de kansen en obstakels die in het kader van deze 

masterproef werden geïdentificeerd uitvoerig behandeld.  

 

Vanaf 21 augustus 2024 zullen alle relevante overheidsinstanties de wettelijk verplichte informatie voor 

alle vervoerswijzen via elektronische weg moeten aanvaarden (art. 18 lid 2 eFTI-Verordening). De 

verordening voorziet echter enkel in een verplichting om de elektronische informatie te aanvaarden, 

maar geen verplichting om ze te gebruiken; partijen mogen de informatie nog steeds op papier indienen 

(overweging 7 eFTI-Verordening). Hierdoor verliest de verordening mijns inziens veel van haar 

slagkracht. Verder ligt de uitdaging hier in de technische eisen, de interoperabiliteit van reeds bestaande 

systemen en het waarborgen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Om het vertrouwen van zowel de 

bevoegde autoriteiten als de marktdeelnemers in de naleving van de functionele eisen door de eFTI- 

platformen37 en de eFTI-dienstverleners38 te vergroten, wordt een certificeringssysteem ingevoerd.39 

Daarbij bepaalt overweging 16 van de eFTI-Verordening dat aanbieders van reeds bestaande ICT-

systemen aangemoedigd worden om ervoor te zorgen dat hun systemen voldoen aan de eisen voor 

eFTI-platformen die in deze nieuwe verordening zijn vastgesteld en om een aanvraag voor certificering 

in te dienen. Dergelijke aanmoediging lijkt echter niet verder te komen dan de sectie ‘overwegingen’ bij 

de eFTI-Verordening.  

 

Op nationaal niveau verschilt de wetgeving betreffende aanvaarding van elektronische informatie over 

het goederenvervoer door overheidsinstanties en de bijhorende technische systemen tussen en binnen 

lidstaten, afhankelijk van de vervoerswijze of het doel van de regelgeving (Europees Parlement, 2020a, 

p. 2). Zo wordt in Duitsland gebruik gemaakt van meerdere technische systemen, gecreëerd voor 

specifieke autoriteiten (zoals de douane). Ook de overdrachtsformaten voor gegevens zijn er 

 
 
 
37 eFTI-platform: een op informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebaseerde oplossing, zoals een besturingssyteem, een 
besturingsomgeving of een databank die bestemd is om te worden gebruikt voor de verwerking van eFTI (artikel 3 lid 10 eFTI- 
Verordening); reeds compatibele eFTI-platformen zijn het Nederlandse Transfollow en het Belgische Pionira. 
38 eFTI-dienstverlener: een natuurlijke of rechtspersoon die een eFTI-dienst verleent aan de betrokken marktdeelnemers op 
basis van een overeenkomst (artikel 3 lid 13 eFTI-Verordening). 
39 Het certificeringssysteem is gebaseerd op accreditatie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het 
verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93, PB L 218 van 13.8.2008, p. 30. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van een conformiteitbeoordelingsinstantie, in de zin van Verordening (EG) nr. 765/2008, die overeenkomstig 
die verordening is geaccrediteerd om de conformiteitsbeoordelingen van eFTI-platformen of eFTI-dienstverleners uit te voeren 
(artikel 3 lid 17 eFTI-Verordening). 
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verschillend (Europese Commissie, 2018a, p. 26). In Frankrijk40, België41 en het Verenigd Koninkrijk zijn 

er dan weer regels betreffende de aanvaarding van elektronische (weg)vrachtbrieven (Europese 

Commissie, 2018b, pp. 28-29; UNECE, 2020). Enkel bij onze noorderburen gold er reeds een ‘algemene 

regel’ dat elektronische vervoersdocumenten door de handhavingsinstanties kunnen worden aanvaard, 

indien de vrachtbriefgegevens “gestructureerd en genormeerd via een elektronisch systeem worden 

uitgewisseld” (artikel 15 lid 3 Regeling wegvervoer goederen; art. 8:1554 lid 7 NBW).42  

 

Bovendien wordt de digitale documentenstroom – net zoals de fysieke – gekenmerkt door de 

mogelijkheid of verplichting om een handtekening te zetten. De al dan niet juridische aanvaarding van 

een digitale handtekening zal worden besproken in de volgende sectie.   

 

4. REGELGEVING ELEKTRONISCHE HANDTEKENING 

 

De snel veranderende technologieën en de rechtsonzekerheid omtrent de aanvaarding van de 

elektronische handtekening door rechtbanken en autoriteiten zorgen voor twijfel over welke 

elektronische handtekening aanvaard wordt als betrouwbaar en veilig (Haex en Aelbrecht, 2020, p. 566). 

 

In 1999 werd in de Europese Unie reeds een gemeenschappelijk kader uitgewerkt voor elektronische 

handtekeningen (richtlijn 1999/93/EG) dat in 2014 in een Verordening (EU 910/2014) werd gegoten.43 

Sinds de inwerkingtreding van de Europese Verordening op 1 juli 2016 is er een gemeenschappelijk 

rechtskader omtrent de erkenning van een elektronische handtekening in de Europese Unie (art. 52 lid 

2 Verordening (EU) 910/2014). De verordening is ruim geformuleerd en is van toepassing op 

elektronische identificatiemiddelen, vertrouwensdiensten voor elektronische transacties en 

elektronische handtekeningen, zegels, tijdstempels, documenten, diensten voor elektronische 

aangetekende bezorging en certificatendiensten. Verder maakt de Verordening een onderscheid binnen 

de elektronische handtekeningen op basis van de mate van identificatie en authenticatie. Zo mag een 

 
 
 
40 Article 1 Arrêté du 6 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location 
devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, JORF n°0298 du 22 décembre 2017 texte n° 97, 
http://bit.ly/2DuiQIE 
41 Koninklijk Besluit van 10 april 2016 inzake de elektronische vrachtbrief, C − 2016/14115, BS 21 april 2016, pp. 27396-27398 
(hierna KB 10 april 2016). 
42 Regeling van 7 april 2009 tot uitvoering van de Wet wegvervoer goederen (Regeling wegvervoer goederen), Nr. CEND/HDJZ- 
2009/397 sector S&W. Geraadpleegd via https://wetten.overheid.nl/BWBR0025704/2017-04-01/#Hoofdstuk6  
43 Richtlijn 1999/93/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, sindsdien opgeheven 
en vervangen door Verordening (EU) 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne markt. 
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gewone elektronische handtekening (zoals een gescande handtekening) niet worden ontkend in 

gerechtelijke procedures louter op basis van het feit dat de handtekening elektronisch is (art. 25 EU 

Verordening 910/2014). Een geavanceerde elektronische handtekening is op een unieke wijze aan de 

ondertekenaar verbonden, maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren, is vertrouwelijk en 

wijzigingen ervan kunnen nadien worden opgespoord (art. 26 EU Verordening 910/2014). De 

gekwalificeerde elektronische handtekening is daarenboven gebaseerd op een gekwalificeerd 

certificaat, gecertificeerd door een geschikt en door de lidstaten aangewezen openbaar of privaat 

orgaan (art. 28-30 EU Verordening 910/2014).   

 

De gewone en geavanceerde elektronische handtekening worden aanvaard indien de handtekening kan 

worden toegerekend aan de ondertekenaar en de integriteit van de inhoud van de akte wordt 

gewaarborgd (Schoefs en Van Eecke, 2016, p. 7). Daarenboven heeft een gekwalificeerde elektronische 

handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening (art. 25 lid 2 Verordening 

(EU) 910/2014), wat impliceert dat elektronische documenten rechtsgeldig zijn. Een elektronische 

handtekening kan immers enkel aangebracht worden op een elektronisch document (Stevens, 2019, p. 

125). Een gewone of geavanceerde elektronische handtekening wordt wel aanvaard voor 

bewijsredenen (onder meer in contracten, offertes of als kennisgeving van een beslissing). Vereist de 

wetgeving echter een authentieke akte of een formele administratieve beslissing als 

geldigheidsvoorwaarde of een handtekening als fundamentele vormvereiste, dan moet men opteren 

voor een gekwalificeerde elektronische of handgeschreven handtekening. De Europese Verordening 

(EU) 910/2014 is rechtstreeks van toepassing in België en haar buurlanden. Niettemin werden de regels 

in nationaal recht omgezet, zoals te zien in tabel 3. Ook de toepasselijke regels in het Amerikaanse recht 

werden opgenomen, omwille van de internationale context van vervoer. 
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Tabel 3. Erkenning elektronische handtekening 

  Erkenning 
elektronische 
handtekening 

Implementatie Verordening (EU) 
910/2014 

Overige Nationaal recht 

België 
x 

Wet van 21 juli 2016 tot 
uitvoering van Verordening (EU) 
910/201444 

art. 1322 oud BW, art. 8.1 nieuw 
BW, art. XII.15 en XII.16 WER 
(Wet en KB 10 oktober 2018) 

Nederland 
x art. 6:227a NBW 

art. 156a Nederlands Wetboek 
voor Burgerlijke 
rechtsvorderingen 

Duitsland x §126a BGB  
Frankrijk x art. 1 Decreet nr. 2017-1416 art. 1367 Frans BW 
Verenigd Koninkrijk 

x 

Electronic Identification and Trust 
Services for Electronic 
Transactions Regulation 2016 
(No. 696) 

 

Verenigde Staten 
x / 

Electronic Signature in Global 
and National Commerce Act 
(Art. 15 U.S.C. §7001 

Bron: Europese en Nationale wetgeving 
 

Uit tabel 3 volgt dat in België de huidige regels met betrekking tot de digitale handtekening 

overeenkomen met de Europese bepalingen. Ze zijn evenwel in verschillende wetgevingen terug te 

vinden. Naar Nederlands recht heeft niet enkel de gekwalificeerde elektronische handtekening dezelfde 

rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, ook de gewone en geavanceerde elektronische 

handtekening worden eraan gelijkgesteld (Tricks en Parson, 2018, p. 40). Daarnaast wordt in art. 156a 

van het Nederlandse Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvorderingen bepaald dat, mits aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan, onderhandse akten ook op een andere wijze dan bij geschrift kunnen 

worden opgemaakt, en dus onder meer ook op elektronische wijze. Ook in Duitsland, Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk werd de Europese Verordening 910/2014 geïmplementeerd en overgenomen in 

nationale wetgeving (Tricks en Parson, 2018, p. 38). In Frankrijk wordt bovendien de niet-

gekwalificeerde handtekening erkend wanneer de gekwalificeerde elektronische handtekening niet 

vereist is (art. 1367 Frans BW). Tot slot dienen in het Amerikaanse recht de autoriteiten de elektronische 

 
 
 
44 Wet tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 
2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en 
tot intrekking van richtlijn nr. 1999/93/EG, houdende invoeging van Titel 2 in Boek XII “Recht van de elektronische economie” 
van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van  de definities eigen aan Titel 2 van Boek XII en van de 
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Titel 2 van Boek XII, in de Boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht 
(BS 28 september 2016); In 2018 werd eveneens de formulering geüniformeerd en afgestemd op de Europese Verordening 
(910/2014) middels de Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en 
tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg (BS 10 oktober 2018) en 
het Koninklijk besluit tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager (BS 10 
oktober 2018). 
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handtekening te erkennen, waarbij tussen niet-gouvernementele partijen het principe van wederzijdse 

toestemming geldt (art. 15 U.S.C. §7001(b)(2)).  

 

De huidige wetgeving maakt aldus het gebruik van een elektronische handtekening mogelijk. Vermits er 

een gradering wordt gemaakt in de soort handtekeningen is het echter niet steeds duidelijk welke 

handtekening zal worden aanvaard door rechtbanken en/of autoriteiten (zie infra p. 67). 

 

5. JURIDISCHE KWALIFICATIE DIGITALE LOGISTIEKE PLATFORMEN 

 
De digitalisering van de documentenstroom zorgt eveneens voor het ontstaan van digitale platformen, 

waarop ook andere logistieke diensten kunnen worden aangeboden. Zo worden offertes onmiddellijk 

uitgegeven, worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld (voornamelijk in wegvervoer) en worden 

gegevens uitgewisseld tussen verschillende spelers in de maritieme toeleveringsketen. Technologieën 

veranderen snel en digitale logistieke platformen dreigen buiten de bestaande gereglementeerde 

diensten te vallen. De leemte in de wetgeving zorgt voor rechtsonzekerheid, vermits een digitaal 

platform in de transportsector in sommige gevallen wordt gekwalificeerd als effectieve vervoerder of 

expediteur, in andere gevallen dan weer als iets ‘nieuw’. Dit heeft verschillende gevolgen, enerzijds in 

verband met de verschillende aansprakelijkheidsregels die van toepassing zijn en anderzijds in verband 

met de regels omtrent de toegang tot de markt. In wat volgt wordt de kwalificatie die de huidige 

wetgeving aan een digitaal logistiek platform kan geven besproken (5.1). Bovendien kan een deel van 

de aansprakelijkheid van een digitaal logistiek platform wettelijk worden uitgesloten (5.2). Indien er 

geen dwingend recht op de vervoersovereenkomst van toepassing is, kan er ook een contractuele 

aansprakelijkheidsregeling worden opgenomen (5.3).  

5.1. JURIDISCHE KWALIFICATIE ALS VERVOERDER OF EXPEDITEUR 

 
Een digitaal logistiek platform zou in het huidig regelgevend kader kunnen worden gekwalificeerd als 

vervoerder of als expediteur. Daarbij komen een aantal belangrijke verschillen tussen de 

vervoerdersaansprakelijkheid en expediteursaansprakelijkheid naar boven.  Het 

vervoersovereenkomstenrecht zoals bepaald in de modusspecifieke vervoersverdragen is immers 

dwingendrechtelijk van toepassing en legt een aansprakelijkheidsvermoeden bij de vervoerder (art. 16 

CMNI, art. 17 CMR, art. 23 CIM, art. 3 HV-Rules, artt. 18-19 Montreal-Verdrag). De vervoerder is niet 

enkel aansprakelijk voor de schade die hij zelf doet ontstaan, maar ook voor schade door de uitvoerende 
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vervoerder (art. 17 CMNI, art. 3 CMR, art. 40 CIM, art. 4 2)q) Hague-Visby Rules ). Zodoende is de niet-

uitvoering van het vervoer geen reden om niet als vervoerder te worden gekwalificeerd.  

 

Daarentegen valt de expeditieovereenkomst niet onder het dwingend aansprakelijkheidsregime en rust 

er aldus geen aansprakelijkheidsvermoeden op de expediteur (Verheyen, 2014, p. 13). De 

aansprakelijkheid van de expediteur wordt bepaald door de contractvrijheid en eventuele (nationale) 

sectorvoorwaarden zoals de FIATA voorwaarden en de Algemene Expeditievoorwaarden 2005 (Thomas 

en Lamont-Black, 2017, p. 30).45 Bovendien is de expediteur niet aansprakelijk voor schade aangericht 

door de uitvoerende vervoerder (artikel 27-29 Belgische Expeditievoorwaarden), gezien zij verschillende 

verbintenissen aangaan. De expediteur verbindt zich ertoe de goederen te verzenden 

(middelenverbintenis), terwijl de vervoerder zich ertoe verbindt ze te laten aankomen 

(resultaatsverbintenis) (art. 3 Algemene Expeditievoorwaarden 2005; Loyens, 2011, p. 377). Bijgevolg 

kan de expediteur enkel aansprakelijk worden gesteld voor de middelen die hij inzet om de goederen in 

goede toestand op de bestemming te krijgen, terwijl er op de vervoerder een 

aansprakelijkheidsvermoeden rust dat hem voor het resultaat verbindt (Poelmans, 2013, p. 1657).  

 

Het is naar Belgisch recht niet eenvoudig om als expediteur te worden gekwalificeerd. Hiervoor heeft 

men een vergunning nodig op grond van de kaderwet 1967. 46  Hoewel de vergunning van de 

commissionair-expediteur wettelijk is voorzien, werd ze nooit verplicht (FORWARD Belgium, s.d., p.1). 

Wel werd bepaald dat een commissionair-expediteur dient te beschikken over de vergunning van een 

vervoerscommissionair. Deze vergunning is enkel te verkrijgen aan de hand van een getuigschrift van 

vakbekwaamheid dat men kan bekomen door het aantonen van vijf jaar beroepservaring of twee jaar 

na een universitair diploma te hebben behaald (Art. 3 §1 §2 KB 18 juli 1975).  

 

Het is niet steeds duidelijk wanneer iemand onder het vervoerdersregime dan wel onder dat van de 

expediteur valt. De rechter heeft daarin een ruime beoordelingsmarge. Deze problematiek sleept reeds 

lang aan, maar is recent nog ingewikkelder geworden. Zo is en blijft zowel de traditionele als de digitale 

expediteur de architect van het vervoer en verbindt hij zich ertoe de goederen te verzenden, maar is de 

juridische kwalificatie als expediteur niet meer vanzelfsprekend (Verheyen, 2014, p. 125). 

 
 
 
45  Algemene Belgische expeditievoorwaarden 2005, B.S. 24 juni 2005; FIATA model rules for freight forwarding services. 
Geraadpleegd via https://fiata.com/uploads/media/Model_Rules_07.pdf  
46 Wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, B.S. 27 
september 1967, 10121 (hierna: Kaderwet); zie eveneens Koninklijk Besluit van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning 
van vervoerscommissionair, B.S. 2 augustus 1975, 9501. 
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5.2. JURIDISCHE KWALIFICATIE VAN EEN NIEUWE LOGISTIEKE DIENSTVERLENER 
 

Naast de bestaande logistieke spelers zorgt de digitale transformatie ook voor de komst van nieuwe 

logistieke dienstverleners. Er worden alsmaar meer digitale logistieke platformen uit de grond gestampt 

zoals bijvoorbeeld NxtPort, Freightos en Flexport. Vaak gaat het over de verticale samenwerking van 

een platform met logistieke dienstverleners (onder meer vervoerders, expediteurs en NVOCC’s) en 

verladers (Wilbrink en Spijker, 2020, p. 2). Ook grote bestaande spelers zoals Uber willen verder in de 

transportsector integreren door middel van initiatieven zoals Uberfreight. Nieuwe digitale platformen 

worden opgericht om gegevens op een efficiënte manier uit te wisselen. Velen van hen voeren taken 

uit van een traditionele logistieke dienstverlener, doch beweren iets ‘nieuw’ te zijn (Verheyen en Kolacz, 

2017, p.7). Chan et al. (2018) opteerden ervoor de businessmodellen van logistieke dienstverleners 

onder te verdelen zoals in tabel 4. Deze indeling zal in hoofdstuk 4 worden getoetst aan 

businessmodellen in de praktijk.  
 

Tabel 4. Businessmodellen logistieke dienstverleners 
Matching Connecting Forwarding 

Digitale marktplaatsen  

(matchingplatform) 

Zichtbaarheidsspelers  

(data sharing platform) 

Digitale expediteurs (forwarding 

platform: offertes, documenten, 

track-and-tracing) 

Makelaars en agenten Traditionele expediteurs 

Bron: eigen samenstelling op basis van Chan et al., 2018  

 

De opkomst van platformlogistiek zorgt misschien voor meer efficiëntie en het brengt ook meer 

complexe logistieke processen met zich mee (zie infra p. 68). Er rijzen dan ook twee vragen. Namelijk of 

de rechtszekerheid en voorspelbaarheid van de bestaande uniforme vervoersrechtelijke verdragen nog 

steeds waarheid inhouden (Thomas en Lamont-Black, 2017, p. 28). En wat de juridische kwalificatie van 

dergelijke logistieke platformen is, als vervoerder, expediteur, neutrale tussenpersoon of iets ‘nieuw’ 

(Verheyen, 2020, p. 240). Zo is de mogelijkheid van een digitaal logistiek platform om 

aansprakelijkheidsuitsluitende en -beperkende bepalingen in de algemene voorwaarden op te nemen 

afhankelijk van de hoedanigheid waarbinnen het platform opereert (Wilbrink en Spijker, 2020, p. 4). 

Ook de juridische aanvaarding van de zelfkwalificatie in de algemene voorwaarden van een digitaal 

logistiek platform hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden (Wilbrink en Spijker, 2020, p. 5). 

De eigen beschrijving die een platform aan de overeenkomst geeft is immers niet doorslaggevend. 

Rechtbanken beschikken over een ruime discretionaire bevoegdheid om de overeenkomst te 

kwalificeren (Poelmans, 2013, p. 1658). Uit recente rechtspraak volgt zelfs dat het ‘juridische niets’ 
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waarin de platformen zich eerst bevonden en wat hen de mogelijkheid gaf tot zelfkwalificatie, heeft 

plaatsgemaakt voor het classificeren van platformen (ten Bruggencate, 2018, p. 5).47 

 

Een digitaal logistiek platform is ook niet zonder gevaar. Frauduleuze vervoerders kunnen gebruik 

maken van de aangeboden diensten, onder meer door zich voor te doen als een vervoerder te goeder 

trouw. De vraag kan worden gesteld wie er aansprakelijk is indien de malafide vervoerder op deze 

manier goederen steelt (Wilbrink en Spijker, 2020, p. 3). In Nederlandse rechtspraak werd reeds 

meermaals geoordeeld dat de laatste vervoerder te goeder trouw in de keten die gebruik heeft gemaakt 

van de diensten van de ondervervoerder te kwader trouw op het digitale logistieke platform volledig 

aansprakelijk is.48 De malafide ondervervoerder is immers een ondergeschikte van de laatste bonafide 

vervoerder (art. 3 CMR) en heeft met opzet gehandeld, waardoor de vervoerder te goeder trouw zich 

niet kan beroepen op de aansprakelijkheidsbeperkingen (art. 29 CMR).49 De vervoerder zou in dit geval 

een regresvordering kunnen instellen tegen het digitale logistieke platform, indien er geen 

aansprakelijkheidsuitsluitingen- of beperkingen in de algemene voorwaarden van het platform zijn 

opgenomen (Wilbrink en Spijker, 2020, p. 4). 

 

Een mijlpaal is de Franse Teleroute-zaak, die een belangrijk uitgangspunt vormt op vlak van digitale 

logistieke platformen. 50  Teleroute, een digitaal platform dat vervoerders en verladers verbindt, zou 

volgens de rechtbank een onderzoeksverplichting hebben (Verheyen, 2018, pp. 4-5). Het platform 

verkrijgt informatie en dient deze informatie en de regelmatigheid van de vervoerder te controleren 

(Ten Bruggencate, 2018, p. 2). 51  Het feit dat Teleroute een beveiligde marktplaats is zou deze 

onderzoeksverplichting bevestigen. Op basis van deze verplichtingen werd het digitale platform 

aansprakelijk gesteld voor schade opgelopen door een frauduleuze vervoerder die gebruik maakte van 

het platform. Uit deze uitspraak volgt enerzijds dat digitale logistieke platformen dienen na te gaan of 

de dienstverleners die actief zijn op het platform betrouwbaar zijn. Anderzijds zorgt dit ervoor dat de 

 
 
 
47 Zie eBay v. L’Oréal: HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, NJ 2012/525; Asociación Profesional Élite Taxi v. 
Uber Systems Spain SL: HvJ EU 20 december 2017, zaak C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981, 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-434/15 ; DELFI AS v. Estland: EHRM 16 juni 2015, zaak nr. 64569/09, 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105 ; Stichting Brein v. Ziggo BV : HVJ EU 14 juni 2017, zaak C-610/15, 
ECLI:EU:C:2017:456, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&td=ALL&num=C-610/15 
48 Rechtbank Roermond 30 november 2011, S&S 2013/101; Rechtbank Den Haag 27 maart 2013, ECLI:NL:DBDHA:2013:BZ7897, 
S&S 2014/6; Hof ‘s-Hertogenbosch 15 april 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1068, S&S 2014/116; Rechtbank Rotterdam 24 
september 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:8768. 
49 Voor andere vervoersmodi: artikel 17 en 21 CMNI, artikel 4.2.q, 4.5.e en 4bis.4 Hague Visby Rules, artikel 36 en 40 CIM, 
artikel 18 Rotterdam Rules. NAZIEN DAT ARTIKELS ZEKER KLOPPEN VOOR ONDERGESCHIKTEN EN OPZET 
50 CA Lyon, 15 september 2016, 5/06269, BTL, N° 3612-26/09/2016. 
51 Komt voort uit eBay v. L’Oréal: HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, NJ 2012/525.  
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aansprakelijkheid van dergelijke platformen is geëvolueerd naar die van een expediteur (Verheyen, 

2016, p.265). 

 

Een digitaal logistiek platform speelt een rol in zowel haar verticale relatie als horizontale relatie tussen 

de verschillende logistieke spelers (Verheyen, 2018, p. 4). Op het platform kunnen in beide relaties vier 

verschillende soorten verbintenissen rusten: de verbintenis om de verschafte informatie op een 

correcte wijze te verspreiden (i), de verbintenis om correct te informeren (controleplicht)52  (ii), de 

verbintenis om goede matches te maken (iii) en de verbintenis om het vervoer goed uit te voeren (iv) 

(Verheyen, 2018, p. 4). De verbintenis om de juistheid van de informatie te controleren (ii) komt voort 

uit de reeds besproken Teleroute-zaak (zie supra, p. 41). De eerste twee verbintenissen leiden 

voornamelijk tot aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie, terwijl de laatste twee verbintenissen 

eerder tot aansprakelijkheid leiden voor de operationele rol van het platform. 

 

Indien het platform dient te voldoen aan de verbintenis om goede matches te maken (iii), voert het in 

principe de taak van een traditionele expediteur uit (Verheyen, 2016, p. 268). Het is echter niet zeker 

dat het platform effectief als expediteur aansprakelijk zal worden gesteld. De afzenders en vervoerders 

zijn immers zelf toegetreden tot het platform en hebben zelf voorkeuren doorgegeven (Verheyen, 2018, 

p. 5). Daarnaast heeft het platform de mogelijkheid zijn aansprakelijkheid verder te beperken door het 

vragen van verregaande informatie. Verstrekken de afzenders en vervoerders juiste informatie maar 

zorgt het platform niet voor een goede match dan zal het platform toch aansprakelijk kunnen worden 

gesteld. Is de informatie niet correct dan kan er nog worden geargumenteerd dat het platform wel 

steeds aan haar controleplicht dient te voldoen (ii) (Verheyen, 2018, p. 5). 

 

Indien het platform zich ertoe verbindt het vervoer goed uit te voeren (iv), kan de rechter het platform 

kwalificeren als ‘papieren’ vervoerder en de werkelijke vervoerder als ondervervoerder (Loyens, 2011, 

p. 375).53  Deze kwalificatie zou ervoor zorgen dat het platform veel eenvoudiger aansprakelijk kan 

worden gesteld voor schade die tijdens het vervoer is ontstaan (Verheyen, 2018, p. 6).54 

 
 
 
52 De reikwijdte van deze verificatieplicht maakt echter voorwerp uit van debat. 
53 Zie Asociación Profesional Élite Taxi v. Uber Systems Spain SL: HvJ EU 20 december 2017, zaak C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981, 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-434/15 : Dit is een voorbeeld van verticale samenwerking tussen het platform 
Uber en de cliënten en dienstverleners (chauffeurs). 
54  Zie bv. In het wegvervoer artikel 17.1 CMR: aansprakelijkheidsvermoeden voor schade tussen inontvangstneming en 
aflevering van de goederen. Door middel van artikel 3 CMR zou het platform geen ontheffingsgrond kunnen inroepen, vermits 
het aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door ondergeschikten en aangestelden (ondervervoerder). 
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5.3. WETTELIJKE EXONERATIEGRONDEN  

 
Afhankelijk van het aansprakelijkheidsregime waar het digitale logistieke platform onder valt, kan het 

platform zich wettelijk exonereren. In de eerste plaats leidt de verbintenis van het platform om correcte 

informatie (i) op een correcte wijze te verspreiden (ii) en om goede matches te maken (iii) tot een 

foutaansprakelijkheid van het platform. Het concrete bewijs van de door het platform begane 

tekortkoming, de schade en het oorzakelijk verband daartussen dient dan geleverd te worden door 

degene die de schade heeft geleden. Deze bewijslast is zwaarder dan de bewijslast bij vervoer, waar de 

ladingbelanghebbende het voordeel geniet van een verdragsrechtelijk aansprakelijkheidsvermoeden 

dat op de vervoerder rust (Verheyen, 2014, p. 154).  Dergelijke gebruikelijke ontheffingsgronden en 

beperking van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de vierde verbintenis tot het goed uitvoeren van 

het vervoer, die leidt tot de kwalificatie als vervoerder.55 

 

In geval van de eerste drie verbintenissen kan de aansprakelijkheid voor het verstrekken van foutieve 

informatie worden beperkt/uitgesloten door middel van artikel 14 van de E-commerce richtlijn.56 Indien 

het platform wordt gekwalificeerd als een neutraal platform, dat zich niet bewust was of kon zijn van de 

fouten en wanneer de fouten bekend werden het deze onmiddellijk corrigeerde, geldt er een 

aansprakelijkheidsimmuniteit van het platform voor de foutief verstrekte informatie (art. 14 E-

commerce richtlijn). Uit een belangrijk arrest van het Europese Hof van Justitie, eBay v. L’Oréal, volgt dat 

een ‘neutraal platform’ geen actieve rol mag spelen zodat het de mogelijkheid had de informatie te 

kennen en te kunnen controleren.57 Een matching platform kan actief data gebruiken om matches te 

vinden en speelt bijgevolg een actieve rol. Ook data sharing en forwarding platformen maken gebruik 

van data om efficiënte oplossingen aan te bieden. Bijgevolg zullen dergelijke platformen niet kunnen 

worden gekwalificeerd als een neutraal platform en geen gebruik kunnen maken van deze 

aansprakelijkheidsimmuniteit (Verheyen, 2018, p. 8). 

 
 
 
55 Bijvoorbeeld in het wegvervoer: ontheffingsgronden in artikel 17.2 en 17.4 CMR, aansprakelijkheidsbeperking in artikel 23 
CMR. 
56 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van 
de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (“Richtlijn inzake 
elektronische handel”, hierna: E-commerce richtlijn), PB L 178, 1-16; De Europese Commissie heeft een nieuwe ‘Digital Services 
Act’ aangekondigd die de E-commerce richtlijn in de toekomst zal vervangen als het gaat over de verantwoordelijkheid van e-
commerce platformen voor content. Vermits de nieuwe richtlijn nog door de nationale instanties en het Europees Parlement 
behandeld moet worden, zal het nog enkele jaren duren vooraleer de regelgeving in werking treedt (Europese Commissie, 
2020b). 
57 eBay v. L’Oréal: HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, NJ 2012/525: Consumenten en handelaren boden 
producten te koop aan op eBay, die inbreuk maakten op de merknaam van L’Oréal en zoektermen op Google leidden naar de 
onwettige producten, wat de verkoop ervan actiev bevorderde. 
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5.4. CONTRACTUELE EXONERATIEGRONDEN  

 

Tot slot kan een platform zichzelf kwalificeren en gronden opnemen die hun aansprakelijkheid 

uitsluiten. Rechters zijn hier echter niet aan gebonden (Verheyen, 2016, p. 263). De loutere bewering 

dat de geleverde diensten op het platform iets ‘nieuw’ zijn, zal niet steeds volstaan om deze 

dienstverleners te bevrijden van een kwalificatie als vervoerder, expediteur of neutraal tussenpersoon 

(Verheyen, 2016, p. 263). Indien het platform wordt gekwalificeerd als vervoerder gelden er dwingende 

wettelijke aansprakelijkheidsgronden en zijn contractuele exoneratie- en beperkingsclausules hoe dan 

ook nietig.58 In andere gevallen kan een digitaal logistiek platform wel beroep doen op contractuele 

aansprakelijkheidsclausules, al is het bestaan hiervan nog geen garantie op succes (Verheyen, 2018, p. 

8; TVM greenpaper, 2020, p. 18). In de Teleroute-zaak onthief Teleroute zich immers van elke 

aansprakelijkheid middels het opnemen van exoneratieclausules. Het hof van beroep aanvaardde de 

geldigheid hiervan niet en stelde Teleroute toch aansprakelijk (ten Bruggencate, 2018, p. 2). Een 

platform zou in geval van de derde verbintenis echter wel de FENEX-voorwaarden of Belgische 

expeditievoorwaarden 2005 kunnen incorporeren en op deze manier exoneratie- en beperkingclausules 

opnemen (Verheyen, 2018, p. 9). 

 

Wanneer de vervoerder echter geïdentificeerd wordt in het transportdocument kunnen ‘identity of 

carrier’-clausules buiten werking worden gesteld indien deze de hoedanigheid van de vervoerder 

afzwakken naar deze van (commissionair-)expediteur (Loyens, 2011, p. 379; Poelmans, 2013, p. 1665). 

Het platform kan ook worden aanzien als ‘papieren’-vervoerder waardoor het dwingendrechtelijke 

aansprakelijkheidsregime van toepassing is en de vervoerder zijn aansprakelijkheid niet contractueel 

kan beperken of uitsluiten (Wilbrink en Spijker, 2020, p. 5). 

 

Vermits zelfkwalificatie niet steeds rechtszekerheid biedt, is een betere optie wellicht om gevestigde – 

en reeds door de rechtbank goedgekeurde – voorwaarden op te nemen in de overeenkomst (Verheyen, 

2016, p. 273). Zo lijkt de definitie van een expediteur opgenomen in de FIATA-regels voldoende ruim te 

zijn om alle bovengenoemde activiteiten te omvatten. De kwalificatie als expediteur leidt tot een 

potentieel aansprakelijkheidsrisico (art. 2 FIATA model rules). In de praktijk is het echter niet eenvoudig 

om de expediteur aansprakelijk te stellen (Tirard, persoonlijke communicatie, 6/12/2020; Hermans, 

persoonlijke communicatie, 18/11/2020). 

 
 
 
58 Zie voor wegvervoer artikel 41 CMR. 
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Een andere mogelijkheid is het gebruik van een Service Level Agreement (SLA) als framework voor 

logistieke operaties.59 Dergelijke overeenkomst kan het hoofd bieden aan de complexe aard van de 

dienstverlening door bepaalde serviceniveaus vast te leggen en af te spreken aan welke criteria de 

dienstverlening dient te voldoen, alsook welke maatregelen er gelden in geval van niet-nakoming 

(Vande Vorst en Van Daele, 2019, p. 161). Doorgaans bestaat een SLA uit een clausule in of een bijlage 

bij een dienstverleningsovereenkomst waarin de dienstverlening gedetailleerd wordt omschreven 

(MSC, persoonlijke communicatie, 7/12/2020). Er kan eveneens in worden opgenomen dat de 

dienstverlener niet aansprakelijk is voor factoren waarop hij geen invloed heeft, zoals de 

beschikbaarheid van internetverbindingen of niet-geautoriseerde ingrepen door de klant in het geval van 

digitale platformen (De Vulder en Scheerlinck, 2019, p. 69). Daarnaast is het raadzaam om op 

ondubbelzinnige wijze aan te geven of de verplichtingen van de dienstverlener als middelen- of 

resultaatsverbintenissen moeten worden beschouwd (De Vulder en Scheerlinck, 2019, p. 70). 

 

6. SYNOPSIS  

 

Elektronische informatie-uitwisseling biedt vele voordelen, maar het rechtskader is voor de aanvaarding 

van elektronische informatie in het internationaal goederenvervoer eerder gefragmenteerd en 

onvolledig. Van de initiële doelstelling van de vervoersverdragen om een uniform internationaal 

rechtskader te voorzien blijft niet veel over (Europees Parlement, 2020a, p. 2). De verdragsrechtelijke 

problematiek situeert zich voornamelijk in het weg- en zeevervoer. Het Protocol dat de e-CMR-

vrachtbrief mogelijk maakt en de Rotterdam Rules die het elektronisch cognossement en de 

elektronische zeevrachtbrief ondersteunt, kennen immers nog niet de gewenste toepassing of 

voldoende ratificatie. Voor de andere vervoerswijzen (binnenvaart, spoorvervoer en luchtvaart) vormt 

de wetgeving in se geen obstakel. Met het juridisch kader in het achterhoofd zal in hoofdstuk 4 de 

aanvaarding binnen de transportmodi ook vanuit economisch perspectief worden bekeken. 

 

De vervoersrechtelijke verdragen vereisen in geen geval de aanvaarding van de elektronische 

vervoersdocumenten door de nationale autoriteiten van de lidstaten, aangezien de verdragen enkel van 

toepassing zijn op de private sector. Het vervoersovereenkomstenrecht lijkt aldus verouderd en dient 

te veranderen. De nieuwe Europese eFTI-Verordening 2020/1056 die geldt voor alle vervoerswijzen 

 
 
 
59 Naar Belgisch recht wordt een de SLA doorgaans gekwalificeerd als een aannemingsovereenkomst (1710 ev. BW); zie De 
Vulder en Scheerlinck, 2019, p. 69. 
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tracht hieraan tegemoet te komen. Niettegenstaande deze verordening multimodaal is en een goede 

aanzet biedt, zijn er nog steeds een aantal uitdagingen gekoppeld aan de toepassing van deze 

verordening. 

 

Bij de digitalisering van transportdocumenten draait het niet om de digitalisering van de documenten 

an sich, maar om de digitale uitwisseling van de informatie die deze documenten bevatten. Bovendien 

heeft de wetgever bij het opstellen van de vervoersrechtelijke verdragen gekeken naar de voorgaande 

verdragen, waardoor de informatie die de verschillende transportdocumenten dienen te bevatten 

gelijkaardig is. Bijgevolg is er nood aan een internationaal verdrag dat de voorwaarden voor de 

digitalisering van alle transporten documenten definieert om toekomstige ontwikkelingen in het 

systeem mogelijk te maken. Tegelijkertijd dienen de wettelijke kaders niet té gedetailleerd te zijn, 

vermits het gevaar anders bestaat dat technische ontwikkelingen worden belemmerd. Hetzelfde geldt 

voor de nationale wetgeving. 

 

Verder geeft de (Europese) regelgeving inzake elektronische handtekeningen en contracten uitdrukking 

aan een algemeen principe: indien een aantal garanties geboden worden (authenticiteit, 

toegankelijkheid en onveranderlijkheid), is de elektronische vorm juridisch gelijkwaardig aan de 

traditionele papieren en/of handgeschreven handtekening. De wetgeving hieromtrent lijkt aldus helder. 

Of dit in de praktijk kan worden beaamd, zal in hoofdstuk 4 duidelijk worden.   

 

Tot slot zijn de huidige aansprakelijkheidsmodellen niet aangepast aan de platformlogistiek. Momenteel 

is de toepasselijkheid afhankelijk van de opgenomen verbintenis en niet van de kwalificatie die het 

platform zichzelf aanmeet. Bovendien behoudt de rechter steeds een ruime beoordelingsvrijheid om de 

overeenkomst te kwalificeren, wat leidt tot onzekerheid omtrent de omvang van de aansprakelijkheid.  

 

In hoofdstuk 4 zal worden toegelicht of de logistieke spelers in de praktijk hetzelfde tempo aannemen 

als de wetgevers omtrent de digitalisering van transportdocumenten, elektronische handtekeningen en 

de kwalificatie van digitale logistieke platformen.  
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HOOFDSTUK 4. DIGITALE TRANSFORMATIE  

 
De erkenning van digitale transportdocumenten, handtekeningen en logistieke platformen in het huidig 

regelgevend kader werd besproken in het voorgaande hoofdstuk. Er werd echter nog geen rekening 

gehouden met de werkelijke digitalisering (1). De theoretische aanvaarding is één zaak maar het gebruik 

ervan in de praktijk is nog iets anders. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de digitale transformatie 

die enerzijds verscheidene kansen met zich meebrengt en anderzijds op een aantal obstakels botst (2). 

Hierbij zal worden uitgegaan van literatuur en persoonlijke communicatie die werd bekomen door 

middel van diepte-interviews. De respondenten in het kwalitatief onderzoek zijn logistieke spelers die 

de digitale transformatie reeds omarmden: gaande van een traditionele expediteur en een rederij die 

bezig zijn met digitalisering tot een nieuwe digitale expediteur, een data sharing platform specifiek voor 

de havengemeenschap en een gedigitaliseerde douane-declarant.  

 

Verder hangt de digitalisering van transportdocumenten samen met de manier waarop deze 

elektronisch worden overgedragen. Zo worden er in de literatuur en door de respondenten van het 

kwalitatief onderzoek een aantal technologische trends geïdentificeerd (3). In hoofdstuk 5 zullen deze 

trends verder worden vergeleken met de resultaten uit het kwantitatief onderzoek. Bovendien wordt 

steeds vaker gebruik gemaakt van digitale logistieke platformen. In het voorgaande hoofdstuk werd 

reeds ingegaan op het – al dan niet bestaande – juridisch kader hieromtrent. In wat volgt zal worden 

gekeken naar bestaande digitale logistieke platformen en hun zelfkwalificatie (4).    

 

1. HUIDIGE TOEPASSINGEN  

 
Waar in het voorgaande hoofdstuk nog werd uitgegaan van de digitalisering van transportdocumenten 

als hypothese in het kader van de huidige regelgeving, wordt in dit deel uitgegaan van de economische 

realiteit. In de praktijk worden elektronische transportdocumenten reeds gebruikt. Uit figuur 3, die werd 

opgesteld door de Europese Commissie na een onderzoek in 2018, volgt dat elektronische 

vrachtvervoerdocumenten het meest gebruikt worden voor grensoverschrijdend luchtvervoer (50 

procent), gevolgd door zeevervoer (35 procent) en spoorvervoer (30 procent). De binnenvaart (18 

procent) en het wegvervoer (11 procent) lijken transportmodi waarin minder gebruik wordt gemaakt 

van elektronische documenten (Europese Commissie, 2018b, pp. 44-45).  
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Twee jaar na het onderzoek van de Europese Commissie bekleedt de luchtvaart nog steeds de 

leiderspositie. Deze sector neemt echter een nog grotere voorsprong op de andere vervoerswijzen, 

gezien de elektronische luchtvrachtbrief in reeds 71,3 procent van de gevallen wordt gebruikt (IATA, 

2020, p. 1). Het wijdverspreid gebruik van de elektronische luchtvrachtbrief dient niet te verbazen, 

vermits in hoofdstuk 3 de luchtvrachtvervoerwetgeving niet als obstakel werd gekwalificeerd. 

Bovendien wordt dit vervoersmiddel gekenmerkt door haar grote snelheid waardoor het efficiënt 

gebruik van transportdocumenten zeer belangrijk is. 

 

Tabel 5a geeft weer dat landen uit het Verre Oosten de top tien domineren van landen van oorsprong 

met het grootste volume aan e-AWBs. 60  De Verenigde Staten, Duitsland en Nederland 

vertegenwoordigen eveneens een groot aandeel op respectievelijk de tweede, vierde en tiende plaats. 

België staat op de eenentwintigste plaats qua volume, maar op basis van de mate van toepassing (55 

procent) overstijgt het Japan (IATA, 2020, p. 6). Net zoals vanuit juridisch perspectief Nederland in 

sommige gevallen verder staat dan België, lijkt dit ook vanuit economisch oogpunt het geval te zijn (zie 

supra p. 26). Nederland is door de meer aanwezige ‘durvers-mentaliteit’ misschien sterker in 

vooruitgang, maar niet per se in hun uitvoering (Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020; 

De Wilde, persoonlijke communicatie, 4/12/2020). De Baltische staten daarentegen zouden wel verder 

staan, onder meer doordat de overheid in dergelijke landen meer stimuleert en er alles voor doet om 

tot een volledige digitalisering te komen (Kerkhof, persoonlijke communicatie, 20/11/2020).  Een 

overheid dient aldus een faciliterende rol in te nemen (Sys en Vanelslander, 2020, p. 270). Verder toont 

 
 
 
60 E-AWB volume: het aantal e-AWB-zendingen dat door de luchtvaartmaatschappijen aan MIP wordt gemeld met behulp van 
de speciale afhandelingscode van het ECC of ECP of volgens de regels die door de luchtvaartmaatschappijen aan de IATA 
worden verstrekt. 

Bron: Europese Commissie, 2018b, p. 44 

Figuur 3. Gebruik van e-FTD in grensoverschrijdend vervoer per transportmodus 
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tabel 5b aan dat de digitale luchtvrachtbrief reeds de norm is voor de grote internationale expediteurs 

(IATA, 2020, p. 2). Er bestaat dus reeds een draagvlak vanuit de luchtvaartsector zelf (McKinsey, 2018b). 
 
Tabel 5a en 5b. Top 10 landen van oorsprong (a) en top 10 expediteurs (b) (ranking volgens e-AWB volume in 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niet alleen in de luchtvaart, maar ook in het wegvervoer steeg de mate van digitalisering. In 2019 

maakte twee à drie procent van de Benelux wegvervoerders gebruik van de e-CMR-vrachtbrief. Dit 

percentage is verviervoudigd sinds de Covid-19 pandemie. Pionira, een erkende leverancier van e-CMR 

technologie, kende bijvoorbeeld een groei van 30 procent sinds maart 2020. Hun groei is echter ook te 

danken aan een wijziging in de manier van werken. Een CMR-vrachtbrief wordt uitgegeven door een 

verlader, dewelke zelf CMR-voorwaarden kan bepalen. Bijgevolg zijn de klanten van Pionira momenteel 

niet enkel vervoerders, doch ook grote internationale verladers (Van Leuven, persoonlijke 

communicatie, 17/11/2020). Toch is er nog geen wijdverspreid gebruik van de digitale vrachtbrief, mede 

doordat de wetgeving hieromtrent achter staat (bijvoorbeeld België die het e-CMR Protocol nog niet 

heeft geratificeerd). 

 

Verder kan in navolging van een studie van McKinsey uit 2018 worden vastgesteld dat slechts zes 

procent van de grootste ocean carriers en expediteurs geïdentificeerd worden als ondernemingen die 

end-to-end online boekingsmogelijkheden aanbieden (McKinsey, 2018a, p. 3). In Europa kenden het 

elektronisch cognossement en de zeevrachtbrief evenmin een grote doorstart. In China en India 

daarentegen wordt er reeds veelvuldig gebruik gemaakt van elektronische cognossementen (MSC, 

persoonlijke communicatie, 26/11/2020). In India zijn er nog geen precedenten of wetgeving die het 

elektronisch cognossement uitdrukkelijk toestaan. Bestaande wetgeving kan echter zo worden 

begrepen dat de Indiase rechbanken het elektronisch cognossement zouden aanvaarden (Tricks en 

ranking land 
e-AWB 
penetratie 

1 
Volksrepubliek 
China 75,0% 

2 
Verenigde Staten 
van Amerika 59,4% 

3 Hong Kong, China 70,1% 
4 Duitsland 74,9% 
5 (Zuid-)Korea 83,9% 
6 Chinees Taipei 83,7% 
7 India 72,1% 
8 Japan 51,9% 
9 Singapore 85,1% 

10 Nederland 72,3% 

Bron: IATA, 2020, p. 2 

ranking  expediteur 
e-AWB 
penetratie 

1 
DGF - DHL Global 
Forwarding 80,5% 

2 Schenker 93,5% 
3 Kuehne + Nagel 85,4% 
4 Expeditors Group 84,7% 
5 DVS Air & Sea 79,4% 
6 Nippon Express 78,6% 

7 
UPS - United Parcel 
Service 69,6% 

8 Bolloré 94,3% 
9 Kintetsu 39,9% 

10 Ceva Group 65,5% 
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Parson, 2018, p. 47).61 Zo ondersteunen reeds alle agenten van de containerrederij MSC in India het 

gebruik van een elektronisch cognossement (MSC, persoonlijke communicatie, 26/11/2020). In China 

werd de gelijkstelling van het fysieke en het digitale cognossement reeds opgenomen in de wetgeving 

(art. 14 PRC Electronic Signature Law; art. 16 PRC Contract Law). Het gebruik van een digitaal 

cognossement wordt er aldus niet tegengehouden door de regelgeving. Andere redenen voor de 

veelvuldige toepassing kunnen zijn dat er meer kortere transittijden zijn door intra Asia Flows, meer 

carrier haulage, minder partijen in de maritieme toeleveringsketen en de stimulatie uitgaande van de 

overheid. Bovendien wordt in veel Aziatische landen (bijvoorbeeld in Bangladesh) het gebruik van een 

documentair krediet verplicht, zelfs voor kleine bedragen. Dat is zeer arbeidsintensief en inefficiënt, 

waardoor de druk om te vereenvoudigen groot is en er naar andere oplossingen wordt gezocht, zoals 

de digitalisering van de documenten (KBC, persoonlijke communicatie, 16/12/2020). 

 

Niettegenstaande de digitale transformatie in het spoorvervoer in mindere mate is doorgedrongen, is 

er in de toepasselijke wetgeving ruimte gelaten voor digitale transportdocumenten en zijn er ook reeds 

bestaande initiatieven. Zo heeft RAILDATA, de internationale organisatie van Europese 

spoorwegondernemingen voor goederenvervoer, het platform ORFEUS (Open Rail Freight EDI User 

System) ontwikkeld dat de uitwisseling van CIM-vrachtbrieven tussen de samenwerkende 

spoorwegondernemingen waarborgt (Europese Commissie, 2018b, p. 48). Ook in de binnenvaart wordt 

veel onderzoek gedaan omtrent digitale transformatie, maar vormt voornamelijk de GDPR-wetgeving 

nog een struikelblok omdat het schip in veel gevallen de woonplaats is van de binnenschipper 

(Verstraelen, persoonlijke communicatie, 11/12/2020). 

 

2. KANSEN EN OBSTAKELS 

 
 
In de Europese Unie alleen al is het goederenvervoer de afgelopen twintig jaar met 25 procent 

toegenomen. Dit zal naar verwachting tegen 2050 met nog eens 51 procent toenemen, wat zowel 

kansen als obstakels met zich meebrengt (Europees Parlement, 2020a, p. 2). Het vervoer gaat gepaard 

met een grote hoeveelheid informatie die nog steeds op papier wordt uitgewisseld tussen bedrijven 

onderling (B2B) en tussen bedrijven en de bevoegde autoriteiten (B2G) (Europese Commissie, 2018a, p. 

7). Het gebruik van papieren documenten betekent een aanzienlijke administratieve last en extra kost 

 
 
 
61 Sectie 65 B Indian Evidence Act 1872 en Information Technology Act 2000 waarvoor werd gekeken naar de UNCITRAL 
Modelwet. 
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voor logistieke dienstverleners en heeft bovendien een negatief effect op het milieu (overweging 3 eFTI-

Verordening).62 De kostprijs voor de loutere overdracht en verwerking van het fytosanitaire certificaat 

bedraagt doorgaans 200,13 euro (Peeters, 2018, p. 67). Het kost- en tijdsintensieve gebruik van 

papieren transportdocumenten staat lijnrecht tegenover de functionele en efficiënte transportsector 

(Wunderlich en Saive, 2020, p. 100). Bijgevolg ligt de weg naar meer operationele efficiëntie en 

klantentevredenheid in de digitalisering van logistieke workflows (Forbes Insight, 2018, p. 10; Siddiqu, 

2019, p. 21). Om de end-to-end oplossing te verbeteren kan de digitalisering door het gebruik van data 

meer zichtbaarheid en transparantie bieden doorheen de toeleveringsketen (Robinson, 2020).  

 

2.1. KANSEN  
 

Er ontstaan verschillende baten bij de ontwikkeling van een ICT-innovatie, waarbij een onderscheid kan 

worden gemaakt tussen baten voor de digitale economie en baten voor de gemeenschap. De baten voor 

de digitale economie situeren zich in economische voordelen, betere kwaliteit van de informatie en een 

betere prestatie (Carlan, 2019, p. 52). Voornamelijk een efficiënt gebruik van middelen (59 procent), 

zorgt voor een groter rendement (Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020). Daarenboven zijn 

er eveneens baten voor de gemeenschap, zoals de toegang tot brede (real-time) informatie voor de 

stakeholders, diensten met een hogere toegevoegde waarde en de naleving van normen en 

voorschriften (Carlan, 2019, p. 52). Dergelijke baten worden voornamelijk behaald op een community 

platform, zoals NxtPort, waar een grotere efficiëntie wordt gecreëerd voor de gebruiker door de 

toegang tot brede informatie (30 procent) en daarmee samenhangend het stimuleren van 

samenwerking (60 procent) om tot een waardeketen te komen met zo min mogelijk waste (Hermans, 

persoonlijke communicatie, 18/11/2020). Bij dergelijke innovaties creëren de verschillende 

stakeholders gezamenlijk nieuwe expertise en kansen voor nieuwe samenwerkingen in de 

toeleveringsketen (Sys et al., 2015). Collaboratieve innovaties verhogen bovendien de welvaart van een 

brede gemeenschap (Sys en Vanelslander, 2020, p. 266). Samenwerking rond nieuwe innovaties tussen 

bedrijven leidt tot een maritime supply ecosystem. In een dergelijk ecosysteem zijn alle actoren (B2B en 

B2G) in verschillende netwerken met elkaar verbonden en behouden of vergroten ze hun marktaandeel 

terwijl kosten worden gereduceerd, operationele efficiëntie wordt verbeterd, duurzaamheid wordt 

gewaarborgd, regelgeving wordt nageleefd en er tegelijkertijd een betere klantentevredenheid ontstaat 

(Sys en Vanelslander, 2020, p. 276). 

 
 
 
62 Verordening (EU) 2020/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 inzake elektronische informatie over 
goederenvervoer, PB L 249 van 31.7.2020, pp. 33-48 (hierna eFTI-verordening). 
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Uit onderzoek van de Europese Commissie (2018, p. 45) blijkt eveneens dat zowel vervoerders als 

expediteurs en logistieke dienstverleners vermindering van administratie en operationele tijden en de 

mogelijkheid tot hergebruik van gegevens als de grootste voordelen ervaren. Volgens het Nederlandse 

Port Community System Portbase (s.d.) zou gegevensuitwisseling tussen alle partijen in de logistieke 

ketens in Nederlandse zeehavens tot zelfs 245 miljoen euro aan toegevoegde waarde kunnen opleveren 

aan de hand van kostenbesparingen door de digitalisering van wettelijk verplichte papieren 

documentenstromen. Daarbij wordt een Port Community System ontwikkeld door een havenautoriteit 

en kan de wisselwerking met de nationale havenautoriteiten worden gestandaardiseerd, zoals bij het 

Portugese Port community system ‘Port Single Window JUP’ (PSW JUP) gebeurde op vraag van het 

Ministerie van Economie. De terminal operators en rederijen halen de grootste voordelen uit het 

platform zonder enige investering, zoals het verminderen van de operationele tijd en een bijdrage aan 

hun groei. Douane en andere autoriteiten halen hun voordeel voornamelijk in termen van efficiëntie 

(Sys, Vanelslander, Carlan en Verberght, 2020, p. 40).  

 

Verder verloopt bij Portmade, een Belgische douanedeclarant, reeds zeventig procent van de douane-

aangiften volledig digitaal (Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020). Als stimulans wordt in 

de prijs gedifferentieerd en maakt de douanedeclarant het doorsturen als data in plaats van papier, PDF 

of mail goedkoper (Kerkhof, persoonlijke communicatie, 20/11/2020). Deze manier van aanmoedigen 

wordt eveneens gebruikt door de containerrederij MSC. De kostprijs van een manuele booking en 

cognossement is vijf keer hoger dan de kostprijs van de volledig elektronische versie via het platform 

INTTRA (MSC, persoonlijke communicatie, 8/12/2020). Zoals te zien in tabel 6 kan ook op 

bedrijfsprocessen tijd worden bespaard door de digitalisering van de CMR-vrachtbrief. Bijgevolg is de 

administratieve kost lager, verloopt de facturatie efficiënter en wordt er een substantieel aantal minder 

fouten gemaakt (Carlan et al., 2018, p. 31). 
 
Tabel 6. Besparing in bedrijfsprocessen door digitalisering CMR 

Bedrijfsproces Manueel  Digitaal 
Invoeren CMR 30sec/CMR 2sec/CMR 
Foutief ingevoerd 3,7%  0,6%  

Bron: Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020 
 
Ook analyseren wordt eenvoudiger door de digitalisering, waardoor meer kan worden ingezet op 

kostenbesparingen en procesefficiëntie (Meyvis, persoonlijke communicatie, 27/11/2020). Verder 

wordt er getracht door de digitalisering in transport en logistiek een omzet- en volumestijging te 

bekomen (Kerkhof, persoonlijke communicatie, 20/11/2020). 

 

De huidige coronacrisis heeft bovendien de noodzaak van papierloze documentatie nog meer benadrukt 

(Baker, 2020). Vermits telewerken de norm is, wordt het gebruik van technologie vrijwel een 
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verplichting (Dehoney, 2020). Wie reeds stappen nam om klaar te zijn voor de digitale transformatie, 

zal deze verandering dan ook minder gevoeld hebben. Voor anderen heeft de Covid-19 pandemie de 

voordelen van digitale innovaties voor het eerst blootgelegd (Verstraelen, persoonlijke communicatie, 

11/12/2020). 

2.2. OBSTAKELS 
 
Niettegenstaande de voordelen die de digitalisering klaarblijkelijk biedt, zijn er nog heel wat 

hindernissen die overwonnen moeten worden (Baker, 2020). Zo zouden er slechts 49 van de 174 IMO-

lidstaten over functionerende digitale Port Community Systems63 beschikken, terwijl de andere lidstaten 

nog steeds worstelen met een grotere afhankelijkheid van persoonlijke interactie en papieren 

transacties (Lloyd’s List, 2020; Carlan, 2019, p. 157). In tabel 7 worden nog meer obstakels ofwel 

factoren die aan de (grotendeels) papieren documentenstroom ten grondslag liggen, opgenomen.  

 
Tabel 7. Obstakels digitalisering in transport en logistiek 

Obstakels literatuur Bron (niet-exhaustief) 
Gebrek aan samenwerking en vertrouwen in de 
sector 

Europese Commissie, 2018b; Carlan et al., 2018; 
Klubnikin, s.d.; Mohseni et al., 2020; Rangoni, 2018; 
Sys et al., 2020; Sys en Vanelslander, 2020; Yuen and 
Thai, 2017 

Transparantie (data sharing) Mohseni et al., 2020; Rangoni, 2018 
Gebrek aan technologische vaardigheden en 
expertise 

GT Nexus, 2016 

Traditionele sector Klubnikin, s.d.; Verenigde Naties, 2003; Sys en 
Vanelslander, 2020; Yuen and Thai, 2017 

Regelgeving Carlan et al., 2018; Europees Parlement, 2020b; 
Tuominen, 2019; Verenigde Naties, 2003 

Disruptieve platformen Siddiqu, 2019; TVM greenpaper, 2020 
Ontwikkelingskosten Carlan, 2019; Rangoni, 2018; Verenigde Naties, 2003; 

Yuen and Thai, 2017 
Cybersecurity Sys et al., 2020; Verenigde Naties, 2003 

Bron: Eigen samenstelling op basis van de literatuur 
 

Relevante literatuur wijst onder meer het gebrek aan samenwerking en aan delen van gegevens tussen 

de spelers in de sector en de connectiviteit doorheen de gehele toeleveringsketen als belemmeringen 

aan (Klubnikin, s.d.; Rangoni, 2018, p. 15; Mohseni et al., 2020, p. 31). De respondenten van het 

kwalitatief onderzoek beaamden tevens de uitdagingen voor digitalisering uit tabel 7. Uit de diepte-

interviews bleek het grootste obstakel het gebrek aan samenwerking en de versnippering van de spelers 

 
 
 
63  Port Community Systems zijn over het algemeen multi-user platformen die de goederenstroom van de maritieme 
toeleveringsketens in de haven ondersteunen door het verbeteren van de dagelijkse administratieve en logistieke activiteiten 
van en naar het achterland (Carlan et al., 2018, p. 13). 
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in de sector. Dit werd eveneens benoemd als de silomentaliteit die heerst in de logistieke sector 

(Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020). In sommige gevallen wordt er zelfs geïnvesteerd 

in een goed systeem dat niet wordt gebruikt vanwege de silowerking in de sector (De Wilde, 

persoonlijke communicatie, 4/12/2020). Die versnippering van de spelers in de sector is het grootste 

obstakel voor het bekomen van transparantie (Meyvis, persoonlijke communicatie, 27/11/2020).  

 

Niet enkel goederen worden verplaatst van A naar B, eveneens de data die ermee gepaard gaat. 

Transparantie is dan ook een basisvoorwaarde voor operationele efficiëntie (Verstraelen, persoonlijke 

communicatie, 11/12/2020). De toeleveringsketen bestaat uit een breed scala aan actoren zoals de 

douane, havenautoriteit, verlader, zeevervoerder, terminal operator, logistieke dienstverlener, 

wegvervoerder, spoorwegondernemer en binnenvaartondernemer (Sys en Vanelslander, 2020, p. 277). 

Wanneer elke speler data deelt, is het meteen duidelijk wie van hen geen toegevoegde waarde levert. 

Voornamelijk terminal operators en expediteurs zullen de transparantie tegenhouden om hun 

operationele inefficiëntie niet bloot te leggen (De Wilde, persoonlijke communicatie, 4/12/2020). De 

logistieke keten is een zeer complex en wereldwijd gegeven met verschillende overheden en private 

partners ertussen (Kerkhof, persoonlijke communicatie, 20/11/2020). Bijgevolg dient een digitale 

oplossing allesomvattend te zijn en dient het alle schakels in de keten aan boord te hebben (Kerkhof, 

persoonlijke communicatie, 20/11/2020). Digitalisering is immers een verhaal van ‘trial and error’ 

(Verstraelen, persoonlijke communicatie, 11/12/2020). Wanneer een systeem dreigt te falen, wordt het 

heropgebouwd en aangepast (De Wilde, persoonlijke communicatie, 4/12/2020; Meyvis, persoonlijke 

communicatie, 27/11/2020).  

 

Het gebrek aan technologische vaardigheden en expertise uit zich in de zoektocht naar de juiste 

profielen (Meyvis, persoonlijke communicatie, 27/11/2020). Er wordt gerichter gezocht naar 

geschoolde en IT-profielen (Meyvis, persoonlijke communicatie, 27/11/2020). Bovendien zorgt de 

digitalisering ervoor dat het bandwerk verdwijnt en de focus verschuift naar het wegwerken van 

anomalieën (Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020). Dit is een toepassing van de 80/20 

regel: 80 procent van de processen kan geautomatiseerd of gedigitaliseerd worden en op de overige 20 

procent kan het personeel zich concentreren en er oplossingen voor vinden (De Wilde, persoonlijke 

communicatie, 4/12/2020). Daarbij is opleiding en begeleiding enorm belangrijk (Van Leuven, 

persoonlijke communicatie, 17/11/2020).  

 

Het obstakel ‘traditionele sector’ is nauw verbonden met het gebrek aan technologische vaardigheden 

en expertise. De sector is nog heel traditioneel, of gebruikt het excuus een traditionele sector te zijn 

(Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020). De behoudsgezindheid in de sector en de 
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mindset van mensen is nog steeds een groot probleem wat ervoor zorgt dat er niet snel uit de 

comfortzone wordt getreden (De Wilde, persoonlijke communicatie, 4/12/2020). Het is echter niet zo 

dat de gehele transport- en logistieke sector traditioneel is. Veel spelers staan reeds ver in de 

digitalisering. Het is een andere groep spelers, in veel gevallen een groep mensen binnen een 

onderneming, die niet klaar zijn voor de digitale transformatie (Tirard, persoonlijke communicatie, 

6/12/2020). De Covid-19 pandemie zorgde reeds voor een wijziging in de mindset, vermits telewerken 

de norm is (De Wilde, persoonlijke communicatie, 4/12/2020). Dit leidde tot nu toe vooral tot een 

elektrificatie van de documentenstroom middels PDF en mail en tot het aan het werk krijgen van 

medewerkers in plaats van tot digitalisering en het delen van data (Kerkhof, persoonlijke communicatie, 

20/11/2020). Niettemin kan de huidige crisis nog steeds dienen als stimulans voor de digitalisering en 

voor minder fysieke documentenstromen (De Wilde, persoonlijke communicatie, 4/12/2020). 

 

Verder is, zoals reeds besproken in hoofdstuk 3, het juridisch kader omtrent digitale 

transportdocumenten niet eenduidig (Europese Commissie, 2018b, 29). Om het cognossement en de 

CMR te digitaliseren is de technologie reeds aanwezig, maar is de wetgeving nog niet aangepast (De 

Wilde, persoonlijke communicatie, 4/12/2020). Carlan et al. (2017) gaf onzekerheid over de wetgeving 

aan als één van de barrières voor haven-gerelateerde ICT-innovaties, doch niet als significante 

belemmering of als een facilitator van het proces (p. 20). De vraag kan gesteld worden of regelgeving 

en standaardisatie gunstig kunnen zijn voor de acceptatie van ICT-innovaties. Een goed en zeer recent 

voorbeeld hiervan is het Certified Pick Up (CPU) systeem van NxtPort waarvan het gebruik verplicht werd 

gesteld in de Gemeentelijke Havenpolitieverordening (art. 5.6.2.4 Havenpolitieverordening).64 De CPU 

vormt een openbare havendienst om een veilige en efficiënte containerafhandeling te laten verlopen 

volgens een eenvormig, beveiligd en gecentraliseerd digitaal proces voor het afhalen van containers 

met een ‘just in time’ en gestandaardiseerde ontsluiting van data (art. 5.6.2.1 Havenpolitieverordening). 

Elke speler in de haven van Antwerpen dient vanaf 1 april 2021 gebruik te maken van het digitale 

systeem (MSC, persoonlijke communicatie, 7/12/2020). 65  Het valt toe te juichen dat de wettelijke 

verplichting en het gebruik van een data sharing platform waarvan de havenautoriteit de grootste 

aandeelhouder is ervoor zorgt dat zowel de regelgeving als de autoriteiten voor de eerste keer een 

faciliterende rol aannemen. Bovendien werd reeds bewezen dat er een positieve kosten-baten 

 
 
 
64 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 houdende goedkeuring van de havenpolitieverordening, BS 1 
december 2020. Geraadpleegd via https://www.portofantwerp.com/nl/gemeentelijke-havenpolitieverordening-december-
2020  
65 Van 1 januari 2021 tot 31 maart 2021 loopt een graceperiod om het digitale systeem te testen zonder reeds fysiek containers 
af te halen.  
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verhouding is voor elke stakeholder die zich houdt aan een Port Community System, dat logistieke 

processen optimaliseert, beheert en automatiseert door transport- en logistieke ketens met elkaar te 

verbinden (Carlan et al., 2016, p. 63).  

 

Disruptieve platformen in B2C-relaties zoals Uber, Amazon en Bol.com zijn reeds ingeburgerd en bekend bij 

het grote publiek (TVM greenpaper, 2020, p. 4; De Wilde, persoonlijke communicatie, 4/12/2020). 

Digitale platformen in de transport- en logistieke sector daarentegen zijn nog aan hun opmars bezig. Ook 

hier heeft de huidige Covid-19-pandemie de ontwikkeling en het gebruik van platformen versneld, 

vermits efficiëntie in tijden van crisis enorm belangrijk is (De Wilde, persoonlijke communicatie, 

4/12/2020). Grote handelsplatformen zoals Amazon en Alibaba kennen daardoor een exponentiële 

groei (Amazon, 2020b; Alibaba, 2020). Het is voornamelijk de angst voor dergelijke platformen en hun 

integratie in transport en logistiek die een obstakel vormt. Volgens de respondenten in het kwalitatief 

onderzoek is de angst voor disruptieve platformen terecht. Amazon, Project44, Flexport, Uberfreight en 

Shipwell zijn een aantal van de meest innovatieve en zelfs disruptieve bedrijven in de sector, waarbij 

Amazon reeds een aantal jaren de anderen naar de kroon steekt (Coker, 2020). Dergelijke grote 

logistieke platformen trekken een groot deel van de groei van de markt naar zich toe. Hoewel ze niet in 

Antwerpen gevestigd zijn, zijn ze hier wel reeds voelbaar (De Wilde, persoonlijke communicatie, 

4/12/2020). Gevestigde logistieke spelers kunnen er echter proactief op inspelen door een meerwaarde 

te bieden en in te zetten op de optimalisatie van de toeleveringsketen. Zo is Ahlers een gevestigde 

expediteur die reeds inzet op digitalisering en transparantie (Verstraelen, persoonlijke communicatie, 

11/12/2020; Meyvis, persoonlijke communicatie, 27/11/2020). 

 

Een ander obstakel is de kost van digitalisering, die kleinere spelers vaak tegenhoudt om erin te 

investeren (Tirard, persoonlijke communicatie, 6/12/2020). Het aangaan van partnerschappen kan daar 

een oplossing voor bieden (Tirard, persoonlijke communicatie, 6/12/2020). Binnen de ontwikkelingskost 

kan een onderscheid worden gemaakt tussen de kost voor de ontwikkeling van het platform, van de 

marktaanvaarding en van het beheer en onderhoud ervan (Carlan, 2019, p. 52). Één van de grootste 

uitdagingen is het onderhoud en het voeden van het systeem (65 procent van de ontwikkelingskost) 

(Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020). Slechts indien voldoende spelers gebruik maken 

van het systeem uit dat zich in baten (Tirard, persoonlijke communicatie, 6/12/2020). Een andere kost 

bij een ICT-innovatie komt ten laste van de gebruiker. Deze kosten kunnen worden ingedeeld in de 

aansluitingskosten, hardware/software investeringskosten, opleidingskosten en transactiekosten 

(license fees) (Carlan, 2019, p. 52). De grootste investering is uiteraard die in hardware en software (65 

procent) (Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020). Al wordt de drempel als maar lager 

vanwege Cloud- en SaaS-gebaseerde software (Verstraelen, persoonlijke communicatie, 11/12/2020). 
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Verder blijft opleiding (15 procent) een belangrijk onderdeel en dient er nog harder op te worden 

ingezet (Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020). Naarmate de evolutie zullen ook 

transactiekosten (5 procent) hoger worden (Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020). 

 

Hoewel cybersecurity niet binnen het bestek van deze masterproef valt is dit wel een aandachtspunt. 

Hoe meer een onderneming digitaliseert, hoe kwetsbaarder ze is voor cyberattacks. Dankzij 

cybersecurity kan een gedigitaliseerd transport- of logistiek bedrijf zich beschermen. De volgende stap 

is cyberresilience zodat zo snel mogelijk kan worden gereageerd (Verstraelen, persoonlijke 

communicatie, 11/12/2020).  

 

De digitalisering van de transportdocumenten zelf stoot op obstakels. Tabel 8 toont de redenen die de 

Europese Commissie in 2018 (p. 44) identificeerde per vervoerswijze om er geen gebruik van te maken. 

Uit de diepte-interviews volgt dat de respondenten zich hier nog steeds in konden vinden. Bovendien 

werd eraan toegevoegd dat het spoorvervoer erg versnipperd en niet-transparant is met veel partijen 

die per land georganiseerd zijn, en met verschillende producten op verschillende platformen (De Wilde, 

persoonlijke communicatie, 4/12/2020). De acceptatie door banken en verzekeringsmaatschappijen in 

de scheepvaart heeft voornamelijk te maken met de vereiste van een fysiek en origineel cognossement 

in geval van een documentair krediet (De Wilde, persoonlijke communicatie, 4/12/2020). Bij 

binnenvaart is de weg naar digitalisering nog niet vrij. Het binnenvaartlandschap is erg versnipperd, met 

veel zelfstandigen en kleine ondernemingen die zich niet bezighouden met digitalisering. De luchtvaart 

daarentegen staat twintig jaar voor ten opzichte van de andere vervoerswijzen (De Wilde, persoonlijke 

communicatie, 4/12/2020).  

 
Tabel 8. Top 5 obstakels digitale transportdocumenten per transportmodus 
 

 
Bron: Europese Commissie, 2018, p. 44 
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3. TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

 
De digitalisering van transportdocumenten gebeurt niet zomaar. Transport- en logistieke bedrijven 

kunnen gebruik maken van verschillende digitale technologieën en toepassingen om hun 

businessmodellen te innoveren (Gruchman et al., 2020, p. 5). In wat volgt zullen eerst de huidige 

technologische trends worden besproken en in welke mate deze effectief worden toegepast door de 

spelers in de maritieme toeleveringsketen (3.1). Verder zal specifiek worden ingegaan op de 

digitalisering van transportdocumenten zelf waarbij wordt voortgebouwd op de bevindingen bekomen 

in hoofdstuk 3. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen de problematiek die zich enerzijds 

situeert bij documenten die de vervoersovereenkomst bewijzen en anderzijds bij andere documenten 

(3.2). Tot slot wordt het daadwerkelijke gebruik van een elektronische handtekening besproken (3.3). 

 

3.1. TECHNOLOGISCHE TRENDS  

 
Er kunnen verschillende technologische trends worden geïdentificeerd. In figuur 4 worden een aantal 

technologieën weergegeven met hun respectievelijke mate van toepassing (Rangoni, 2018, p. 26). In de 

databank van Startups.be waren in 2018 Software as a Service en Internet of Things de meest aanwezige 

technologieën. Blockchain en artificiële intelligentie waren in dit onderzoek nog weinig 

vertegenwoordigd (Rangoni, 2018, p. 26). Een diepgaande uitwerking van de problematiek rond het 

gebruik van persoonlijke gegevens past niet binnen het bestek van deze masterproef, maar kan wel een 

juridisch obstakel vormen bij de toepassing van technologieën zoals IoT, AI, big data en blockchain (Sys 

en Vanelslander, 2020, p. 230).   
Figuur 4. Toegepaste technologieën start-ups 
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De mate van toepassing van de technologische trends benoemd in figuur 4 is volgens de respondenten 

van de diepte-interviews tot op heden nog niet erg veranderd. Software as a Service blijkt nog steeds 

één van de betere technologische oplossingen. In geval van SaaS is er geen installatie ter plaatse, maar 

wordt er gebruik gemaakt van een applicatie die in een afgeschermde ruimte wordt neergezet bij een 

afdoende provider, zoals bijvoorbeeld Microsoft. Verschillende ondernemingen zoals Freightos, Hakka, 

Portmade, Pionira en NxtPort maken hier reeds gebruik van (Van Leuven, persoonlijke communicatie, 

17/11/2020; Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020; De Wilde, persoonlijke communicatie, 

4/12/2020; MSC, persoonlijke communicatie, 7/12/2020). 

 

Informatie Technologie, de op één na meest gebruikte technologie, omvat onder meer Electronic Data 

Interchange (EDI). EDI is van belang voor het optimaliseren van operaties binnen de maritieme 

toeleveringsketen en kan ICT-innovaties interoperabel maken, zodat het vereiste niveau van 

samenwerking doorheen de toeleveringsketen kan worden bereikt (Sys et al., 2020, p. 37; Braakman, 

2020). Voordelen van EDI zijn kostenvermindering en een betere klantentevredenheid. Voor sommige 

havens en/of havenstakeholders geeft EDI eveneens een strategisch voordeel ten opzichte van 

concurrenten. Ongeacht de voornoemde voordelen en het feit dat EDI één van de oudste technologieën 

is, zijn er nog veel actoren die problemen hebben met het implementeren ervan (Sys et al., 2020, p. 37; 

Verstraelen, persoonlijke communicatie, 11/12/2020).  

 

IoT maakt een snelle uitwisseling van informatie tussen alle betrokken partijen doorheen de 

toeleveringsketen mogelijk (Broadman, 2020). Het doet de lijn vervagen tussen het digitale en het 

fysieke (ook wel physical internet genoemd) doordat IoT-oplossingen onder meer de verblijfplaats van 

goederen traceerbaar maken en ze in real-time kunnen controleren (Sys en Vanelslander, 2020, p. 279; 

Klubnikin, s.d.). Zo wordt er meer en meer op IoT-technologie ingezet om reefercontainers zichtbaar te 

maken doorheen de toeleveringsketen, vanwege de hoge waarde van zowel de container als de cargo 

(MSC, persoonlijke communicatie, 7/12/2020; Verstraelen, persoonlijke communicatie, 11/12/2020). 

Obstakels voor het gebruik van IoT zijn onder meer de hoge kost ervan, de privacy en beveiliging van 

gegevens (zoals in geval van een binnenvaartschipper waarvan het schip eveneens zijn woonplaats is) 

en het gebrek aan interoperabiliteit (European Bank for Reconstruction and Development, 2019, p. 10). 

 

Niettegenstaande uit figuur 4 volgt dat artificiële intelligentie in 2018 nog niet veel werd toegepast, 

kunnen AI-oplossingen een grote impact hebben op de toeleveringsketen door middel van intelligent 

forecasting, route –en vrachtkostenoptimalisatie en automatisering met robotica (Klubnikin, s.d.). 

Artificiële intelligentie is in staat complexe datasets te analyseren en zo trends en patronen te vinden 

(European Bank for Reconstruction and Development, 2019, p. 13). Hiervoor is veel data nodig van 
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verschillende partijen, wat onder meer botst op obstakels zoals het gebrek aan vertrouwen tussen de 

verschillende partijen, gegevensbeheer en GDPR-wetgeving (Verstraelen, 11/12/2020). Hoewel AI-

gebaseerde vraagvoorspellingen zich nog in een beginstadium bevinden, hebben slimme algoritmen 

een hogere nauwkeurigheidsratio dan de traditionele voorspellingsmethoden voor sectoren met een 

zeer volatiele vraag, omdat ze meer factoren in aanmerking nemen (Klubnikin, s.d.). Bovendien horen 

de in figuur 4 benoemde technologieën AI en Data & Analytics in principe samen en worden ze steeds 

meer toegepast (Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020). Robotisering daarentegen is 

niet gelijk aan AI, maar kan wel als een nieuwe trend worden aanzien (Kerkhof, persoonlijke 

communicatie, 20/11/2020). Robottools schakelen bepaalde menselijke handelingen uit en koppelen er 

de interpretatie van gegevens en handelingen aan. Zo maakt het de taak van de gebruiker lichter. AI 

doet dit ook, maar dan door eigen logica en intelligentie in te bouwen en te gebruiken. Er zijn wiskundige 

algoritmes nodig om dergelijke interpretatie van handelingen te kunnen volbrengen. Bij robotisering 

blijven de algoritmen beperkt tot ‘if… then…’ of ‘if… then… else…’ (Kerkhof, persoonlijke communicatie, 

20/11/2020). 

 

De minst toegepaste technologie in figuur 1 is blockchain. Nochtans kan blockchain – bedacht voor 

cryptocurrencies zoals Bitcoin – onder meer elektronische documenten over de herkomst van goederen, 

transportcondities en de vervaldatum opslaan, menselijke fouten elimineren, betalingstransacties 

beveiligen en de transparantie van de toeleveringsketen vergroten (Klubnikin, s.d.; McKinsey, 2018a, p. 

32; Takahashi, 2017, p. 81). Blockchain technologie is een fenomeen dat kan worden gedefinieerd als 

een datastructuur of een lijst met transacties, samengebracht in blokken en cryptografisch beveiligd 

(aan elkaar verbonden) in een keten (Osborne Clarke, 2018). Een algemeen aanvaarde definitie bestaat 

echter niet. Wat deze technologie uniek maakt is dat het bestand dient te zijn tegen vervalsing en 

onveranderlijke transport records moet kunnen produceren (Savin, 2020, p. 108). Dergelijke 

onomkeerbaarheid staat echter lijnrecht tegenover het recht om te worden vergeten uit artikel 17 van 

de GDPR-wetgeving (Rexer, 2019, p. 290). Enkel nieuwe methoden zoals bewerkbare blockchains waarin 

het permanent verwijderen van gegevens mogelijk is, zouden conform zijn met de GDPR-wetgeving 

(Wunderlich en Saive, 2020, p. 97).  Verder is blockchain recent onderwerp geweest in een Chinese 

rechtbank. Er werd geoordeeld dat de gegevens opgeslagen op het ‘grootboek’ toelaatbaar zijn als bewijs 

van authenticiteit en echtheid van de informatie in het record (Albrecht, 2019, p. 270).66 Het is slechts 

 
 
 
66 Hangzhou Huatai Yimei Culture Media Co. v. Shenzhen Daotong Tech. Dev. Co., Case No. 055078 (2018) Zhe 0192 No. 81 
(Hangzhou Internet Court, Province of Zhejiang June 27, 2018) (China), 
https://go.dennemeyer.com/hubfs/blog/pdf/Blockchain%2020180726/20180726_BlogPost_Chinese%20Court%20is%20first%
20to%20accept%20Blockchain_Judgment_EN_Translation.pdf  
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een kwestie van tijd totdat Engelse of Europese rechtbanken zullen worden geconfronteerd met nieuwe 

technologieën.  

 

Eén van de meest bekende spelers die projecten heeft lopen gebaseerd op blockchain-technologie is de 

Deense containerrederij Maersk (IBM, 2018). Zij hebben een joint venture (Tradelens) opgericht met 

IBM om blockchain diensten aan te bieden in de maritieme sector (IBM, 2018; Sys en Vanelslander, 

2020). Hiervoor maakten zij gebruik van Blockchain-as-a-Service (BaaS), zodat zij meteen over de nodige 

flexibiliteit, expertise en efficiëntie beschikken zonder zelf al te hoge investeringen of risico’s te moeten 

dragen (Vande Vorst en Van Daele, 2019, p. 160). BaaS biedt immers de mogelijkheid om deel te nemen 

aan blockchain-activiteiten zonder eigen oplossingen te moeten ontwikkelen (Wunderlich en Saive, 

2020, p. 99). Tradelens kwam tevens samen met nog een aantal andere belangrijke digitale platformen 

overeen om gemeenschappelijke standaarden voor gegevens te ontwikkelen en aan te nemen om onder 

meer de interoperabiliteit te verbeteren (Wee, 2020). Vijf van de zes grootste rederijen ter wereld – 

waaronder Happag-Lloyd, CMA-CGM, MSC en ONE – zijn reeds toegetreden tot Tradelens (Clark, 2020). 

In mei 2020 heeft DP World tevens de eerste fases doorlopen om te integreren met Tradelens (DP 

World, 2020b). Bijgevolg integreren spelers uit de maritieme toeleveringsketen zowel horizontaal als 

verticaal via Tradelens. 

 

Even geleden werd blockchain nog aanzien als de oplossing voor alles. Vandaag de dag gaan er echter 

steeds meer negatieve stemmen op (De Wilde; Hermans; Van Leuven; persoonlijke communicatie). Zo 

zou de technologie te duur, te complex en niet gebruiksvriendelijk zijn, een grote ecologische impact 

hebben door de grote servicecapaciteit die vereist wordt en hoge onderhoudskosten met zich 

meebrengen (De Wilde, persoonlijke communicatie, 4/12/2020). Net zoals Kerkhof (persoonlijke 

communicatie, 20/11/2020) kwamen Sys en Vanelslander (2020, p. 254) tot de conclusie dat ondanks 

de goede bedoelingen en beloftes er slechts weinig geïmplementeerde blockchain-toepassingen zijn in 

de toeleveringsketen. Redenen die Sys en Vanelslander hiervoor identificeren zijn het falen in opschalen 

en de relatief langzame acceptatie door klanten. Niettemin kan blockchain wel gebruikt worden als 

onderdeel van een proces en dus een meerwaarde bieden in bepaalde toepassingen (Sys en 

Vanelslander, 2020, p. 254; Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020).  

 

Niet opgenomen in figuur 1 zijn de zogenoemde Smart contracts. Dit zijn geautomatiseerde protocollen 

die in staat zijn om contractuele voorwaarden te controleren, af te dwingen of uit te voeren (Savin, 

2020, p. 109). Hoewel het smart contracts worden genoemd, zijn ze niet ‘slim’ en geen contracten (Rexer, 

2019, p. 286). Het zijn de facto protocollen die automatisch een actie uit de contractuele relatie in gang 

zetten zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan (Savin, 2020, p. 109; Albrecht, 2019, p.278). Ze zijn 
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aldus zelfuitvoerend zonder de nood aan een tussenpersoon of centrale instantie (Tjong Tjin Tai, 2017, 

p. 580). Het gebruik van technologieën verbonden met blockchain is de meest veelbelovende manier 

om smart contracts te sluiten (Clark, 2020).  

 

3.2. DIGITALISERING TRANSPORTDOCUMENTEN  

 
Voor elke vervoerswijze is er een verschillend transportdocument, met steeds een verschillende lay-

out. Wanneer men de lay-out echter wegneemt, blijven dezelfde gegevens over (onder meer de 

containernummer, het gewicht, de laad- en losplaats en de partijen) en blijft er aldus een dataset over 

die het intermodaal vervoer kan begeleiden (Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020). Om 

hiertoe te komen zijn er echter nog een aantal hindernissen die overwonnen moeten worden zowel op 

het niveau van documenten die de vervoersovereenkomst bewijzen (3.2.1), als op het niveau van 

andere documenten (3.2.2). Ook het werkelijk gebruik van de elektronische handtekening, 

niettegenstaande de wettelijke erkenning ervan in sommige gevallen, laat te wensen over (3.2.3). 

 

3.2.1. DOCUMENT DAT VERVOERSOVEREENKOMST BEWIJST 

 
Uit hoofdstuk 3 bleek dat de problematiek omtrent de juridische erkenning van digitale documenten 

die de vervoersovereenkomst bewijzen voornamelijk ligt in het zeevervoer (3.2.1.1) en in het 

wegvervoer (3.2.1.2). Op deze transportmodi zal hierna dieper worden ingegaan. 

 

3.2.1.1. IN HET ZEEVERVOER 
 
Zowel het proces van het verhandelbaar cognossement als van het daarmee gepaard gaande 

documentair krediet kan gedigitaliseerd worden. Volgens Carlan et al. kan de digitalisering van 

dergelijke documenten de financial flow verbeteren door het vergroten van de transparantie en het 

verlagen van de kosten en risico’s bij het verlenen van krediet. Op deze manier kan de toegang tot 

financiering voor spelers in de maritieme toeleveringsketen worden verbeterd en kan tot slot de 

snelheid waarmee financiële middelen door de toeleveringsketens stromen worden verhoogd (2018, p. 

37). Zo kan de versnelling van de documentenstroom door het gebruik van een elektronisch 

cognossement op korte routes een significant verschil maken, vermits enkel en alleen door de 

digitalisering van het cognossement de tijd die nodig is om de documenten te verwerken van tien naar 

vier dagen kan worden gereduceerd (Carlan et al., p. 38).  
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De digitalisering van het verhandelbaar cognossement is echter een proces van lange adem. Momenteel 

is slechts 0,1 procent van alle cognossementen elektronisch (Wragg, 2020). Één van de eerste 

verdienstelijke – doch tevergeefse – pogingen om het papieren cognossement te digitaliseren was via 

het BOLERO-systeem, dat deelnemers aan het systeem zou moeten toelaten elektronische 

cognossementen te gebruiken (Carlan et al., 2018, p. 38). Er was echter een gebrek aan vertrouwen in 

de integratie en betrouwbaarheid van de centrale serverstructuur van het systeem, aangezien de 

verhandeling van BOLERO-cognossementen enkel mogelijk was tussen deelnemers van het netwerk en 

er geen solide juridische beveiliging werd geboden (Takahashi, 2016, p. 206). 

 

Om het cognossement te digitaliseren en om de conceptuele fouten van het BOLERO-systeem te 

vermijden, werd blockchain aanzien als een veelbelovende technologie waarbij de deelnemers aan de 

vervoersprocessen niet meer hoeven te vertrouwen op één gecentraliseerde instantie (Wunderlich en 

Saive, 2020, p. 96). Zo is het data sharing platform Tradelens een gedecentraliseerd systeem dat ontworpen 

is om open en neutraal te zijn, gebaseerd op open source software (een open toegankelijke code) en 

beschikt het over privacy-maatregelen om vertrouwelijke informatie veilig te bewaren voor andere 

partijen op het platform (Albrecht, 2019, p. 266). Technologische trends ondersteunen immers meer 

open toegangssystemen (Carlan et al., 2017, p. 20). Tradelens is niet het enige platform dat gebruik 

maakt van blockchain om een elektronisch cognossement uit te kunnen geven. Zo is ook WAVE een op 

blockchain-gebaseerd platform dat MSC lanceert naar haar klanten toe om elektronische 

cognossementen op uit te geven. In tegenstelling tot Europa, zijn in India en China reeds een groot 

aantal klanten aangesloten op het systeem. Redenen voor dit verschil zijn onder meer dat de Indiase 

wetgeving geen blokkerende factor is en MSC India één van de eerste MSC-agenten was die het systeem 

introduceerde en erover beschikt op elk van haar locaties (zie supra p. 49; MSC, persoonlijke 

communicatie, 26/11/2020).  

 

Een andere mogelijke oplossing voor de digitalisering van het cognossement is het onderhandelen van 

overeenkomsten op partijniveau en niet met een infrastructuurbeheerder zoals BOLERO, die een 

Rulebook voor haar leden uitbracht. Er zijn reeds charterpartyclausules beschikbaar voor het gebruik 

van elektronische cognossementen in het charterpartyformulier NYPE 2015 van BIMCO, dat 

klaarblijkelijk is opgesteld voor gebruik via een gesloten systeem (Albrecht, 2019, p. 275).67 Verder wil 

de Digital Container Shipping Association (DCSA), een neutrale non-profit organisatie die bestaat uit 

 
 
 
67 NYPE 2015 Time Charter 6 november 1913, herzien op 3 juni 2015, https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco- 
contracts/nype-2015 
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negen van de grootste containerrederijen en samen goed voor zeventig procent van de markt, werk 

maken van een digitalisering en IT-standaardisering van de containervaart.68 Na een periode van stilte 

publiceerde de organisatie op 9 december 2020 standaarden voor het elektronisch cognossement (Link-

Wills, 2020). DCSA tracht de documentenstroom te digitaliseren, beginnende bij het cognossement. 

Volgens de organisatie zijn onder meer kostenvermindering, klantenervaring, efficiëntie, groei, 

innovatie en duurzaamheid voordelen van de digitalisering van de documentenstroom (DCSA, 2020). 

Dergelijke standaarden zijn een stap in de goede richting, aangezien ze afkomstig zijn vanuit de sector 

zelf en ze er komen met een insteek van openheid en samenwerking (Verstraelen, 11/12/2020).  

 

Tot slot werd in hoofdstuk 3 bepaald dat een zeevrachtbrief eveneens tot bewijs van de 

vervoersovereenkomst kan dienen, doch geen bezitstitel heeft en aldus geen overlegging van het 

originele document vereist zoals bij een cognossement (Albrecht, 2019, p. 282). Dit zorgt ervoor dat dit 

transportdocument eenvoudiger kan worden gedigitaliseerd (Tirard, persoonlijke communicatie, 

6/12/2020). Zo is de FIATA-Multimodal Bill of Lading, waarvoor een elektronische versie is opgesteld 

(FIATA-eFBL), een poging in deze richting. Niettemin bestaat de technologie om het cognossement te 

digitaliseren reeds voor beide vormen (verhandelbaar en niet-verhandelbaar). De oplossing ligt echter 

niet uitsluitend bij blockchain. SaaS volstaat immers voor de overdracht van zowel een origineel 

cognossement als van een zeevrachtbrief (Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020). 

Bovendien blijkt de aanvaarding van een elektronisch cognossement niet enkel te stoten op verouderde 

wetgeving, doch ook op weerstand door de spelers in de sector zelf.  

 

3.2.1.2. IN HET WEGVERVOER 
 
Net zoals in het zeevervoer, verloopt de evolutie naar een digitale vrachtbrief in het wegvervoer traag. 

Het Benelux e-CMR proefproject, dat reeds een aantal jaren loopt en gebaseerd is op het Europees e-

CMR Protocol, beperkt het gebruik van de e-CMR-vrachtbrief tot trajecten binnen de Benelux-landen. 

In 2019 werd het proefproject geëvalueerd en werd besloten om het project te verlengen tot de 

inwerkingtreding van de Europese eFTI-verordening in 2024 (Kluft et al., 2020, p. 52). Uit de cijfers van 

januari 2020 blijkt dat het proefproject werkt: in deze maand werden vijfduizend e-CMR’s opgetekend 

in België alleen (Brutsaert, 2020). Enerzijds zorgt de samenwerking tussen de Benelux-landen ervoor 

dat problemen snel kunnen worden opgespoord en opgelost (Kluft et al., 2020, p. 54). Anderzijds zorgt 

de beperking van het project tot deze grondgebieden ervoor dat de e-CMR-vrachtbrief niet in 

 
 
 
68 Met name MSC, Maersk, CMA-CGM, Hapag-Lloyd, ONE, Evergreen, Yang Ming, HMM en Zim. 
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internationaal vervoer kan worden gebruikt en is het reeds gebleken dat slechts twee à drie procent van 

het wegvervoer in 2019 via een e-CMR-vrachtbrief plaatsvond (Kluft et al., 2020, p. 53). Indien België 

het e-CMR Protocol ratificeert, kan dit worden uitgebreid naar internationaal vervoer. Aangezien een 

vervoerder zich vanuit België snel in het internationale verkeer bevindt, kan dit de toepassing ervan 

alleen maar ten goede komen (Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020).   

 

Elk land is zelf verantwoordelijk voor de ratificatie van een verdrag en haar protocollen, wat leidt tot 

een grote vertraging in de adoptie van de digitalisering door een vervoerder (Van Leuven, persoonlijke 

communicatie, 17/11/2020). In Spanje, waar meer nationaal transport is, heeft de overheid (Spaanse 

FOD Mobiliteit) met succes de verschillende belangenverenigingen (verladers, vervoerders en andere 

logistieke spelers) samengeroepen en een faciliterende rol opgenomen in het promoten van de e-CMR-

vrachtbrief (Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020). In België zijn de transportdocumenten 

echter onder verschillende departementen ondergebracht (onder meer bij de FOD Mobiliteit, 

Buitenlandse Zaken en op niveau van de Gewesten). Op nationaal niveau zou het een oplossing kunnen 

zijn om alle transportmodaliteiten in één departement onder te brengen (Van Leuven, persoonlijke 

communicatie, 17/11/2020). Niettemin dient er op Europees niveau een single window te komen, in de 

vorm van een centraal platform waar documenten worden uitgesteld, ongeacht de provider en 

ongeacht het document. Zoals Pionira zijn er immers dertien erkende providers in de Benelux. Het is 

echter van belang de interoperabiliteit te behouden. Hiervoor kan de vergelijking worden gemaakt met 

verschillende mensen die zich aansluiten bij verschillende banken of verschillende telefoonoperatoren 

waarvan de systemen toch met elkaar interageren (Van Leuven, persoonlijke communicatie, 

17/11/2020). Om interoperabiliteit tussen systemen in transport en logistiek te bekomen werd reeds 

een consortium opgestart, genaamd Digitrans.eu (Van Leuven, persoonlijke communicatie, 

17/11/2020).  

 

Bovendien tracht de Europese eFTI-Verordening een digitale standaard te formuleren voor alle 

transportdocumenten volgens welke de spelers dienen te werken (Kerkhof, persoonlijke communicatie, 

20/11/2020). Dat de Verordening van toepassing is op verschillende transportmodi is een goede zaak, 

aangezien bijvoorbeeld Pionira, de leverancier van e-CMR technologie, zich op het terrein van andere 

transportmodi begint te begeven, alsook op dat van de digitalisering van andere transportdocumenten, 

zoals respectievelijk spoor en binnenvaart en de documenten voor gevaarlijke goederen en afval 

(Kerkhof, persoonlijke communicatie, 20/11/2020). 

 

Hoewel de overheid tot op heden achterblijft, worden er in de sector zelf wel reeds stappen 

ondernomen om de digitalisering van de elektronische vrachtbrief te faciliteren. Zo wordt het gebruik 
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van een e-CMR verplicht gesteld voor de re-use van containers in de haven van Antwerpen (MSC, 

persoonlijke communicatie, 7/12/2020). 

 

3.2.2. ANDERE DOCUMENTEN 

 

De problematiek omtrent digitalisering van transportdocumenten situeert zich niet enkel bij de 

documenten die de vervoersovereenkomst bewijzen, zoals het cognossement of de CMR-vrachtbrief, 

maar ook bij andere documenten die de goederen tijdens het vervoer vergezellen. Zo is een 

oorsprongscertificaat vereist om aan te tonen dat goederen vanuit een bepaald land komen waarmee 

het eigen land bevoorrechte handelsrelaties heeft, en waardoor minder invoerrechten moeten worden 

betaald (Peeters, 2019, p. 28). Een gedeelte van deze certificaten wordt reeds gedigitaliseerd door de 

Kamers van Koophandel, maar de overgrote meerderheid nog niet (EUR-1 certificaat). Om de 

oorsprongscertificaten volledig te digitaliseren is er momenteel een pilot lopende. Ook het fytosanitair 

-en veterinair certificaat dienen in België nog steeds fysiek te worden neergelegd bij het FAVV (Kerkhof, 

persoonlijke communicatie, 20/11/2020). Een op blockchain gebaseerd systeem zou hiervoor een 

oplossing kunnen bieden, wat tevens zorgt voor een uitgebreide zichtbaarheid en transparantie in de 

maritieme toeleveringsketen (Peeters, 2019, p. 98). Momenteel is het volledige vergunningsstelsel 

echter nog onvoldoende gedigitaliseerd. In dergelijke innovaties zou de overheid een meer 

stimulerende rol aan moeten nemen (Ballon en Van Heesvelde, 2011).  

 

De nieuwe eFTI-Verordening kan hierin een versnelling teweegbrengen, omdat hierin de autoriteiten 

verplicht worden digitale transportdocumenten te aanvaarden (art. 5 eFTI-Verordening). De 

voornoemde verordening zorgt voor een wettelijk kader en de bevestiging waaraan veel spelers nood 

hebben. Momenteel bestaat er een grijze zone die voor onzekerheid zorgt in de sector (Hermans, 

persoonlijke communicatie, 18/11/2020). De vraag rijst of deze verordening een oplossing biedt die zal 

volstaan.  De internationale context van vervoer maakt van de problematiek omtrent digitalisering van 

transportdocumenten namelijk een probleem op wereldschaal. Zo zal een verscheping naar een niet-

Europees land de digitalisering van de documentenstroom nog steeds kunnen tegenwerken. Een 

voorbeeld hiervan is de Senegalese douane die voor de import van goederen een stempel op een fysiek 

document vereist, waardoor digitale documenten op dat moment terug moeten worden omgezet in de 

papieren versie (MSC, persoonlijke communicatie, 26/11/2020). Verschillende systemen voorzien reeds 

dat een digitaal document kan worden omgezet in een papieren versie. Het document daarentegen 

terug digitaal maken, is minder vanzelfsprekend (KBC, 16/11/2020). Dat de eFTI-Verordening slechts 

van toepassing is vanaf 2024 zorgt er bovendien voor dat spelers in de toeleveringsketen geneigd zijn 
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de kat uit de boom te kijken tot het zo ver is, ook al wordt er reeds twintig jaar gesproken van een 

digitaal tijdperk (Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020).  

 

3.3.3. ELEKTRONISCHE HANDTEKENING 

 

De problematiek omtrent een douaneautoriteit zoals bijvoorbeeld in Senegal die een stempel op een 

fysiek document vereist, situeert zich meer specifiek op het niveau van de handtekening. Op 

verschillende documenten in de maritieme toeleveringsketen dient namelijk verplicht een 

handtekening te worden gezet. Heden ten dage erkent de Belgische overheid enkel de gekwalificeerde 

elektronische handtekening (art. 8.1 3° BW). Bijgevolg lijkt de overheid strenger ten aanzien van de 

erkenning van de digitale handtekening dan van de fysieke handtekening. FORWARD Belgium heeft 

sinds kort een systeem van e-contracting geïmplementeerd waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van 

de gekwalificeerde handtekening. De overheid wordt door deze expediteursvereniging aangemoedigd 

om de handtekening te erkennen, maar dit levert momenteel geen resultaten op. Bovendien nemen de 

overheidsinstanties verschillende standpunten in (Hermans, persoonlijke informatie, 18/11/2020). Ook 

de digitale handtekening op een e-CMR-vrachtbrief botst hieromtrent op problemen (Hermans, 

persoonlijke informatie, 18/11/2020). Daarnaast is een fysieke handtekening vatbaarder voor fraude 

(Peeters, 2019, p. 97). De bewijslast bij digitale innovaties is veel eenvoudiger dan bij fysieke 

handtekeningen vanwege de grotere transparantie en de mogelijkheid om een audittrail uit te voeren 

(Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020; Verstraelen, persoonlijke communicatie, 

11/12/2020).  

 

Daarnaast zorgt ook het financiële aspect voor vertraging in digitalisering. Zo aanvaardt de douane voor 

betalingsfaciliteiten zoals een borgstelling geen digitale handtekening (Kerkhof, persoonlijke 

communicatie, 20/11/2020). Ook in het bankwezen zelf, waar het documentair krediet een grote rol 

speelt, eist men nog steeds een fysieke overhandiging, terwijl de banken klaar zijn voor de digitalisering 

ervan (KBC, 16/12/2020). Toch zijn er nog niet veel banken die gebruik maken van digitale documentaire 

kredieten. Eén van de grootste redenen hiervoor is verscheidenheid aan spelers in de ketting. Zo dienen 

de expediteur, de verkoper, de bank van de verkoper, de bank van de koper en de koper zelf via 

hetzelfde platform volgens dezelfde regels te werken, wat de digitalisering van het documentair krediet 

niet evident maakt.  

 

Verder kan een digitale handtekening verschillende vormen aannemen. In geval van blockchain kan de 

beheerder van een elektronisch document worden vervangen door een algoritme dat garandeert dat er 
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één echte versie bestaat en ervoor zorgt dat de in het document opgenomen tokens onderworpen zijn 

aan de exclusieve controle van hun houders, met name de houders van de privésleutel (bijvoorbeeld de 

eigenaar van het cognossement) (Takahashi, 2017, p. 83). Met de private sleutel kan de houder zich 

identificeren als degene die recht heeft op een cognossement met een specifiek adres op de blockchain 

(Albrecht, 2019, p. 271). De private sleutel is echter niet steeds de sleutel tot succes geweest. Zo is er 

een Engelse zaak uit 2015 (Glencore International AG v. MSC)69  waarin een elektronisch vrijgavesysteem 

voor containers in de haven van Antwerpen (ERS, Electronic Release System), dat gebruik maakte van 

een pincode als private sleutel, leidde tot fraude (Glencore v. MSC, randnr. 5). De rechtbank oordeelde 

dat de pincode geen ‘delivery order’ vormde onder de voorwaarden van het cognossement, vermits er 

geen expliciete of impliciete overeenkomst was tussen de vervoerder (MSC) en de  ver lader  

(Glencore) als gevolg van een agentuurovereenkomst met een expediteur (Glencore v. MSC, randnr. 

19). De rechtbank oordeelde tevens dat de fraude niet zou kunnen zijn gepleegd bij een papieren 

leveringsopdracht (p. 517, nr. 34). Deze uitspraak lijkt eerder kortzichtig gezien het huidige digitale 

tijdperk. In het kader van de Certified Pick Up wordt in de haven van Antwerpen bovendien het pincode-

systeem vervangen door een systeem met QR-codes (MSC, persoonlijke communicatie, 7/12/2020).  

 

Zoals volgt uit 3.1 is blockchain niet op elk punt in de toeleveringsketen vereist. Het kan wel worden 

gebruikt om de laatste handtekening die op bijvoorbeeld een CMR-vrachtbrief wordt gezet te 

versleutelen. Er wordt vanaf dat moment immers niet meer ingegrepen en data kan niet meer door de 

individuele partijen worden aangepast (Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020).  

 

4. DIGITALE LOGISTIEKE PLATFORMEN  

 
In dit hoofdstuk werd allereerst gekeken naar de praktische toepassing van digitale 

transportdocumenten aan de hand van bepaalde technologieën. Deze elektronische informatie wordt 

normaliter uitgewisseld op een digitaal logistiek platform. Ook andere processen kunnen worden 

gedigitaliseerd op een logistiek platform. Bijgevolg worden er verschillende businessmodellen 

onderscheiden in transport en logistiek (4.1) waarbij nieuwe digitale logistieke platformen nog verder 

kunnen worden ingedeeld (4.2).  In hoofdstuk 3 werd reeds geconcludeerd dat de juridische kwalificatie 

van dergelijke platformen niet eenduidig is en dat de verbintenissen die worden aangegaan een 

 
 
 
69 Glencore International AG v. MSC Mediterranean Shipping Co. High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial 
Court, 10 juni 2015, 2015 WL 4172853, [2015] EWHC 1989 (Comm). Geraadpleegd via Databank Westlaw International. 
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belangrijke rol spelen in de kwalificatie. In wat volgt, wordt de vraag beantwoord of de kwalificatie die 

platformen zichzelf aanmeten wel ondubbelzinnig is (4.3). 

 

4.1. INNOVATIES IN TRANSPORT- EN LOGISTIEKE BUSINESSMODELLEN 

 

Digitalisering en nieuwe technologieën kunnen innovaties in transport- en logistieke businessmodellen 

teweegbrengen (Gruchman, Pratt, Eiten en Melkonyan, 2020, p. 5). De bestaande businessmodellen 

kunnen worden geoptimaliseerd (efficiëntiewinst en kostenoptimalisatie) (i), getransformeerd 

(uitbreiding van de bestaande business en diensten) (ii) en nieuwe disruptieve businessmodellen (iii) 

kunnen worden ontwikkeld (Chan et al., 2018). 

 

Enerzijds innoveren traditionele logistieke ondernemingen door middel van digitalisering en 

optimaliseren zij aldus hun bestaande businessmodel (i). Er wordt voorspeld dat 3PL-dienstverleners70 

die enkel focussen op standaarddiensten een significant marktaandeel kunnen verliezen in de toekomst 

(Hofmann en Osterwalder, 2017, p. 9). Voorbeelden van traditionele logistieke dienstverleners die 

digitaliseren zijn Kuehne + Nagel, DB Schenker en Maersk (Chan et al., 2018). DP World heeft een lange 

geschiedenis als exploitant van havens, terminals en andere elementen van de logistieke infrastructuur. 

Momenteel is het één van de traditionele spelers die zich omvormt tot een gedigitaliseerd logistiek 

bedrijf (ii). De terminal operator heeft recent de Digital Freight Alliance (DFA) opgericht: een online 

vereniging die wereldwijd opererende logistieke dienstverleners samenbrengt in één digitaal platform 

(DP World, 2020a). Op hetzelfde moment verwierf het bedrijf drie reeds bestaande digitale platformen 

– SeaRates, AirRates en LandRates – dewelke het mogelijk maken om vrachttarieven voor de drie 

transportmodi te vergelijken (Broadman, 2020). Bovendien zijn zij één van de logistieke spelers die mee 

gestapt zijn in het verhaal van Maersk en IBM met hun oprichting van het op blockchain gebaseerd 

digitaal container logistiek platform Tradelens (Clark, 2020).  

 

Anderzijds worden er op hetzelfde moment nieuwe disruptieve businessmodellen (iii) ontwikkeld door 

jonge technologische ondernemingen ofwel start-ups, zoals Flexport, Quicargo, NxtPort en Uturn. Zij 

maken gebruik van eigen dataplatformen voor een gedigitaliseerd supply chain management en/of het 

matchen van vraag en aanbod (Broadman, 2020). Er is een trend waar te nemen richting IT-platformen 

 
 
 
70 Een 3PL-dienstverlener is een derde partij die transport- en logistieke activiteiten organiseert voor een andere partij of tussen 
twee opeenvolgende actoren in de toeleveringsketen (bijvoorbeeld tussen een vervoerder en verlader). Hij kan hiervoor 
eventueel nog beroep doen op derden voor de concrete uitvoering.  
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en andere waarde-toevoegende diensten zoals plannen, analyseren en monitoren. Bijgevolg komen 

4PL-businessmodellen, waarin zo goed als asset-vrije integratoren (zij beschikken zelf niet over een vloot 

of opslagruimte) tussen klant en 3PL- dienstverlener de toeleveringsketen beheren op de voorgrond, 

waarin gebruik wordt gemaakt van moderne IT-oplossingen (Schramm, Czaja, Dittrich en Mentschel, 

2019, p. 7). Onder meer de sterk verschillende belangen van de logistieke spelers en het gebrek aan 

vertrouwen zorgen ervoor dat dergelijke platformen voornamelijk slechts op zichzelf succesvol zijn (Sys 

en Vanelslander, 2020, p. 270). Deze nieuwe spelers maken gebruik van IT-oplossingen en digitale 

afhandeling van transportdiensten om tot een meer efficiënte, flexibele en klantgerichte 

toeleveringsketen te komen (Deutsche Verkehrs-Zeithung, 2017; Siddiqu, 2019, p. 21). Op een dergelijk 

digitaal platform worden onder meer offertes verleend, boekingen gedaan, goederen van verladers aan 

vervoerders gekoppeld en kan er op een snelle en efficiënte wijze online worden betaald. Dit zorgt tevens 

voor een grotere zichtbaarheid doorheen de toeleveringsketen (Siddiqu, 2019, p. 22). TVM en Panteia71  

publiceerden in 2020 een rapport over de platformeconomie in transport en logistiek. Zij concludeerden 

dat het succes van platformen mede te danken is aan het gebrek aan samenwerking, flexibiliteit, 

onderling vertrouwen en transparantie in de sector (TVM greenpaper, 2020, p. 10). Bovendien werkt 

het enkel indien vraag en aanbod in balans zijn (TVM greenpaper, 2020, p. 7). De meeste gevestigde 

spelers in de maritieme toeleveringsketen zien de voordelen wel, maar willen de eerste stap niet zetten 

door de hoge ontwikkelingskosten en het risico op falen. Het is daarom van belang dat publieke 

organisaties zoals douane en havenautoriteiten een faciliterende rol innemen om zo de drempel voor 

de marktspelers te verlagen (Sys en Vanelslander, 2020, p. 270). Een goed voorbeeld hiervan is de 

Certified Pick Up in de Antwerpse haven op het data sharing platform NxtPort (zie supra p. 55). 

 

Ook E-commerce aanbieders zoals Amazon en Uber, die tot op heden klanten, aanbieders of partners 

waren van 3PL-dienstverleners, beginnen nu digitale logistieke oplossingen aan te bieden (Amazon 

Logistics, s.d.). Hierdoor oefenen ze druk uit op de 3PL-dienstverleners (Hofmann en Osterwalder, 2017, 

p. 21). Door haar omvang profiteert Amazon als platform-marktplaats van netwerkeffecten en heeft het 

een aanzienlijke marktmacht. In 2019 kende de digitale marktplaats nog een groei van 20 procent 

(Amazon, 2020a). In het tweede kwartaal van 2020 kende Amazon zelfs een groei van 40 procent ten 

aanzien van het tweede kwartaal in het jaar voordien (Amazon, 2020b). Amazon is duidelijk één van de 

‘winnaars’ in de coronacrisis. Bovendien stelt het grote klantenbestand van Amazon haar in staat om 

voort te bouwen op bestaande logistieke- en technologische kennis uit de huidige boekingsdiensten en 

 
 
 
71  Panteia is een onafhankelijk onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en 
marktonderzoek. 
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klantengegevens. Op basis van deze factoren kan Amazon een concurrent worden van 3PL-(standaard) 

dienstverleners (Hofmann en Osterwalder, 2017, p. 21). Amazon is niet het enige digitale (e-commerce) 

platform dat haar eigen logistiek uitrolt. Grote platformen zoals Alibaba en Coolblue investeren 

eveneens miljarden in hun logistieke ontwikkeling (TVM Greenpaper, 2020, p. 5). Zo kondigde Alibaba 

recent aan samen te gaan werken met het digitale logistieke platform Freightos (Johnson, 2020). Alibaba 

tracht zo een vrachtmarktplaats voor haar B2B-klanten (verladers en logistieke dienstverleners) te 

integreren, waarbij het zich voornamelijk richt op kleine en middelgrote ondernemingen om aan de 

hand van digitalisering onder meer overbodige gegevensinvoer te vermijden (Johnson, 2020). Bijgevolg 

begeven vroegere klanten zoals Amazon en Alibaba, die zich voorheen eerder concentreerden op de 

last mile, zich meer en meer op het domein van de volledige transport- en logistieke sector en worden 

ze aldus concurrenten (Johnson, 2020). 

 

Ondanks de druk op de traditionele logistieke dienstverleners, behandelden volgens een studie van 

McKinsey (2018a, p. 28) de grootste digitale logistieke dienstverleners in 2017 slechts minder dan twee 

procent van het volume dat door de grootste gevestigde exploitanten werd behandeld. Bijgevolg zit het 

grootste potentieel voor logistieke start-ups in de kleine tot middelgrote klanten, die niet noodzakelijk 

face-to-face- interacties vereisen (McKinsey, 2018a, p. 28).  
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4.2. BUSINESSMODELLEN NIEUWE DIGITALE LOGISTIEKE PLATFORMEN  
 
Tabel 9 toont een onderscheid tussen verschillende businessmodellen van nieuwe digitale logistieke 

platformen die meermaals in de literatuur terugkomen (Chan et al., 2018). In hoofdstuk 3 werd dit 

onderscheid reeds kort aangehaald. In dit hoofdstuk worden een aantal bestaande platformen onderverdeeld 

binnen deze businessmodellen. 

 
Tabel 9. Businessmodellen nieuwe digitale logistieke platformen  

Matching Data Sharing & Services Forwarding 

Digitale marktplaatsen (i) (bv. Freightos, 

Uturn, uShip, Amazon, Alibaba, 

Teleroute) 

- Zichtbaarheidsspelers (ii) (bv. 

Logit One, Dockflow) 

- Port Community System (bv. 

NxtPort, Portbase, Dakosy, DBH, 

Soget) 

- Sectorspecifieke 

connectiviteitsplatformen (bv. GT 

Nexus, Elemica, Project 44, 

INTTRA, Pionira, HAKKA, 

Avantida, WAVE) 

Digitale expediteurs (iii): 

- Externe operaties (bv. Forto,

 Flexport, iContainers, 

Chronotruck, Uberfreight, 

Quicargo) 

- Interne operaties (bv. 

Twill, Blue Shipping) 

Makelaars en agenten (Cogoport, 

Amazon Freight) 

Traditionele expediteurs (bv. Damco, Kuehne + Nagel, Ahlers en DB 

Schenker) 

Bron: eigen samenstelling op basis van Chan et al., 2018 en persoonlijke communicatie  

 

Allereerst bestaan er digitale marktplaatsen die vraag en aanbod matchen (i). Freightos is bijvoorbeeld 

een internationale vrachtmarktplaats die meteen vrachtoffertes verleent en klanten in staat stelt om 

online capaciteit te boeken tegen een bepaald tarief (Freightos, 2019). Het matchen van vraag en 

aanbod komt steeds frequenter voor in het wegvervoer, wat leidt tot minder leegrijden (Kerkhof, 

persoonlijke communicatie, 20/11/2020). Er zijn eveneens platformen die slechts op de connectiviteit 

inspelen door middel van het leveren van software en diensten die informatie over de volledige 

toeleveringsketen consolideren en integreren (ii). Dit biedt verladers end-to-end zichtbaarheid op één 

platform (Chan et al., 2018). Daarbij dient echter nog een extra onderverdeling te worden gemaakt. Zo 

zijn GT Nexus en Tradelens op cloud of op blockchain gebaseerde sectorspecifieke 

connectiviteitsplatformen die bedrijven in staat stellen om handels- en logistieke processen met de 

andere partijen in de toeleveringsketen te digitaliseren en de dataconnectiviteit te verbeteren 

(Verenigde Naties, 2017, p. 88). NxtPort dient afzonderlijk te worden vermeld als een puur data sharing 

platform binnen de port community systems (Kerkhof, persoonlijke communicatie, 20/11/2020). Logit 

One en Dockflow zijn voorbeelden van lokale zichtbaarheidsspelers die volledig zijn toegespitst op het 

end-to-end zichtbaar maken van containers (De Wilde, persoonlijke communicatie, 4/12/2020). 
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Tenslotte worden er steeds meer digitale expediteurs opgericht (iii), die ofwel gebruik maken van 

externe partijen voor operationele activiteiten, ofwel zelf intern een totaalpakket trachten aan te 

bieden (Hentschel et al., 2019, p. 17). Zo is Flexport, een platform dat de data van verschillende partijen 

in de keten met elkaar verbindt, een voorbeeld van eerstgenoemde en is Twill, ontstaan uit een 

gevestigde exploitant met een digitale strategie (Damco, de 3PL-dienstverlener van Maersk), een 

voorbeeld van laatstgenoemde (Chan et al., 2018).  

 

In 2019 definieerden Elbert en Gleser een digitale expediteur als een online platform zonder eigen 

middelen dat routes op basis van algoritmen berekent en meteen tarieven geeft voor aangevraagde 

routes (2019, p. 20). Een digitale expediteur verricht ongeveer dezelfde taken als een traditionele 

expediteur, al gebruikt hij hiervoor een digitaal platform om alle benodigde processen en 

documentuitwisselingen af te handelen (Elbert en Gleser, 2019, p. 20). Dat het digitale platform geen 

eigen middelen heeft, wordt echter tegengesproken in bovenstaande alinea met het voorbeeld van 

Twill. 

 

Digitale logistieke platformen brengen zowel kansen als risico’s met zich mee.  Tabel 10 geeft een niet-

exhaustief overzicht van de kansen en opportuniteiten van dergelijke platformen om inefficiënties in de 

maritieme toeleveringsketen weg te werken.  

 
Tabel 10. kansen en opportuniteiten digitale logistieke platformen 

Oplossing voor inefficiëntie in de keten Voorbeelden  Voordelen 
Reduceren van leegrijden, kosten en tijdsduur 
voor o.a. het vinden van een vervoerder en 
het verzenden (Siddiqu, 2019, p. 24) 

Uturn, Quicargo, 
Chronotruck, Uber 
Freight, Cogoport, 
Transporeon, Hakka, 
Avantida 

Ontsluiten van ongebruikte 
capaciteit, kostenbesparing 

Benutten van voordelen door samenwerking 
tussen vervoerders, verladers en onderling 

Uber Freight, 
Teleroute, Flexport  

Ontsluiten van ongebruikte 
capaciteit, efficiëntiewinst 

Transparantie en verminderde complexiteit 
van communicatie- en informatieuitwisseling 
partijen toeleveringsketen, hergebruik 
gegevens (Grunchman et al., 2020, p. 8) 

Forto, Freightos, 
NxtPort, Portbase 

Margeverbetering, efficiëntiewinst 
en kostenbesparing 

Vereenvoudiging en versnelling 
documentenstromen en optimaliseren 
bedrijfsprocessen en operaties door o.a. 
reduceren wachttijden bij grenzen, terminals 
en klanten 

Tradelens, NxtPort, 
Pionira, WAVE 

Efficiëntie- en 
interoperabiliteitverbetering op 
basis van data 

Bron: 1Eigen samenstelling op basis Siddiqu, 2019 en Grunchman et al., 2020 
 

Verschillende digitale logistieke platformen bieden aldus verschillende oplossingen voor inefficiënties 

in de toeleveringsketen die bepaalde voordelen opleveren.  
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Naast kansen botsen digitale logistieke platformen ook op een aantal struikelblokken. Zo is de 

transportmarkt (voornamelijk het wegvervoer) enorm versnipperd. Zelfs ICT-innovaties zijn 

versnipperd. Er bestaat reeds een breed scala van ERP-, douane-, TMS en warehouse 

managementsystemen, dewelke een lappendeken aan systemen creëert en één op één integraties 

tussen partijen (Hensgens, 2018, p. 2). Dankzij de digitalisering werden er technologische oplossingen 

geïntroduceerd om voornoemde inefficiënties aan te pakken om tot een meer efficiënte, flexibele en 

klantgerichte toeleveringsketen te komen (Siddiqu, 2019, p. 21). Bovendien hebben onder meer de 

versnippering aan de aanbodzijde en de grotendeels analoge processen geleid tot meer start-ups die op 

het toneel verschenen en gebruik maken van IT-oplossingen en digitale afhandeling van 

transportdiensten (Deutsche Verkehrs-Zeithung, 2017). Voorbeelden van dergelijke logistieke start-ups 

zijn Flexport, uShip, Uber Freight en Forto (Wyman, 2017, p. 1). 

 

 

4.3. ZELFKWALIFICATIE BESTAANDE DIGITALE LOGISTIEKE PLATFORMEN 

 

In hoofdstuk 3 werd reeds geconcludeerd dat de juridische kwalificatie van een digitaal logistiek 

platform niet eenvoudig te bepalen is. Bovendien behoudt de rechter steeds een ruime 

beoordelingsvrijheid om de overeenkomst te kwalificeren (Poelmans, 2013, p. 1658). Niettemin kan een 

platform een eigen beschrijving geven aan de overeenkomst. Of dit juridisch gezien wordt aanvaard, 

hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden (Wilbrink en Spijker, 2020, p. 5). Dergelijke 

kwalificatie is van belang voor de aansprakelijkheid van de platformen en de eventuele beperking ervan. 

Momenteel is er een leemte in de wetgeving omtrent digitale logistieke platformen. In tabel 11 werd 

een niet-exhaustieve lijst van digitale logistieke platformen opgenomen, telkens met een gepaste 

omschrijving en de kwalificatie die het aan zichzelf geeft (wat vaak terug te vinden is in de algemene of 

gebruiksvoorwaarden op de website). Voor de indeling werd teruggegrepen naar de structuur van tabel 

9, met name de indeling in matching, data sharing en forwarding. 
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Tabel 11. Omschrijving en zelfkwalificatie digitale logistieke platformen 
Categorie Platform Omschrijving  Zelfkwalificatie  
Matching Uturn (2018) Nederlands matchingplatform voor 

containerlading waar inmiddels 230 
opdrachtgevers worden gekoppeld 
aan een 1000-tal vervoerders uit de 
Benelux en Nederland (Uturn, 2020) 

Tussenpersoon zoals bedoeld in 
artikel 7:425 ev NBW (art. 3 Uturn 
General terms and conditions for 
carriers)  

 

Matching Cogoport 
(2016) 

Digitale marktplaats waar klanten 
meteen de mogelijke prijzen en 
verschepingen van hun lading kunnen 
zien en ze meteen kunnen boeken. 
Het platform biedt tarieven aan van 
meer dan zestig rederijen en NVOCC’s 
en werkt samen met meer dan 300 
expeditiebedrijven (Siddiqu, 2019, p. 
22). 

Tussenpersoon om kopers en 
verkopers in staat te stellen een 
contract met elkaar te sluiten.                                                                                   
Cogoport treedt alleen op als agent 
en treedt nooit op als vervoerder, 
NVOCC, expediteur, makelaar of 
enige andere logistieke 
dienstverlener of soortgelijk concept 
in het kader van een wet, verdrag of 
regeling (Cogoport Terms and 
Conditions, 2020). 

 
Matching Quicargo 

(2016) 
Nederlands platform dat een 
verbinding legt tussen verladers en 
vervoerders, door het bieden van een 
(online/digitaal) platform.  

Tussenpersoon zoals bedoeld in 
artikel 7:425 NBW (art. 4.1 Quicargo 
Gebruiksvoorwaarden, 2020).  

Matching  uShip (2004) Een online marktplaats voor transport 
dat samenwerkt met professionele 
wegvervoerders en kan gebruikt 
worden door makelaars, 
ondernemingen en private personen. 
Onder meer DB Schenker maakt 
gebruik van deze marktplaats 
(Hofmann en Osterwalder, 2017, p. 
15) 

Een neutrale plaats (venue) en een 
digitaal uitwisselingscentrum (Digital 
Clearinghouse). Het is geen 
vervoerder, verlader, partij bij een 
verzendovereenkomst die tussen 
uShip gebruikers via het 
softwareplatform van uShip wordt 
gesloten (uShip, s.d.). 

 

Forwarding Forto (2016) Een Duitse 4PL-dienstverlener in 
zeevervoer die reeds samenwerkt 
met meer dan 1000 vervoerders en 
gebruik maakt van een centraal 
platform waarop alle communicatie- 
en informatie-uitwisseling tussen alle 
betrokken partijen in de 
toeleveringsketen plaatsvindt.  

gebruiksvoorwaarden: online 
platform dat gratis ter beschikking 
wordt gesteld en daarom enkel 
aansprakelijk is voor opzet en grove 
nalatigheid bij gebruik van het online 
platform (1.5.1 Terms of Use Froto). 
Ze achten zich ook mogelijks 
aansprakelijk voor materiële 
gebreken of eigendomsgebreken, 
indien de fout frauduleus werd 
verzwegen (1.5.2 Terms of Use 
Froto).                                                      
algemene voorwaarden: Expediteur 
met betrekking tot de regeling voor 
de verzending van goederen, het 
vervoer van goederen of met 
betrekking tot andere conventionele 
expeditiediensten in het kader van 
het vervoer of de opslag van 
goederen (Terms and Conditions 
Froto). 

 



- 76 - 

Forwarding Chronotruck 
(2016) 

Frans digitaal logistiek platform dat 
verzenders en vervoerders met elkaar 
verbindt dankzij krachtige algoritmes 

Commissionnaire de transport (art. 1 
Chronotruck Algemene 
Gebruiksvoorwaarden, 2018). 

 

Forwarding Blue Shipping 
(2020) 

Blue shipping maakt gebruik van haar 
eigen ontworpen platform blueWay 
en is gespecialiseerd in maritieme 
groupage en maakt gebruik van een 
geautomatiseerd track-and-tracing 
systeem en een digitaal quoting- en 
boekingsysteem. (Tirard, persoonlijke 
communicatie, 6/12/2020) 

Digitale expediteur en NVOCC 
(Tirard, persoonlijke communicatie, 
6/12/2020) 

 

Forwarding Freightos 
(2011) 

Digitale vrachtmarktplaats voor 
verladers en logistieke 
dienstverleners dat recentelijk een 
samenwerking is gestart met Alibaba 
(Johnson, 2020) 

Facilitator van de handel tussen 
kopers en verkopers, en in die 
hoedanigheid biedt Freightos een 
aantal diensten aan en treedt ook op 
als  incasso-agent (art. 8.2 Freightos 
Master Service Agreement, 2019). 

 

Forwarding Amazon  
(1994) 

E-commerce platform/marktplaats 
dat Amazon Software, digitale 
content en support aanbiedt 
(Amazon, 2020a). Waarbij Amazon 
Freight het nieuwe digitale 
vrachtmakelaarsplatform is 
(Hampstead, 2019). 

Digitale marktplaats (Amazon, 
2020a). 

 

Forwarding Uber Freight 
(2017) 

Digitale marktplaats voor wegvervoer 
om verladers in verbinding te stellen 
met vervoerders die beschikbare 
capaciteit hebben (Van Dooren, 
2019). Het platform maakt gebruik 
van intelligente algoritmen om 
brandstofkosten en reistijden te 
verminderen (Hofmann en 
Osterwalder, 2017, p. 13) 

3PL-dienstverlener (De Weerd, 2019) 
Algemene voorwaarden Europa: 
Expediteur naar Nederlands recht (1. 
Uber Freight Terms of Use, 2020).                                                  
Algemene voorwaarden Verenigde 
Staten: 'broker' (Van Dooren, 2019). 

 

 
Forwarding Sennder (2015) Duitse vrachtmakelaar die verladers 

verbindt met kleinere 
wegvervoerders (Verheggen, 2020b) 

Digitale expediteur in wegvervoer 
(Sennder Terms and Conditions, 
2019).  

 

Data 
sharing 

Tradelens 
(2018) 

Een open en neutraal supply chain 
platform dat het voor gebruikers 
mogelijk maakt om documenten 
veilig te delen en financiële 
afhandeling van een zending te 
automatiseren (Tradelens, s.d.).  

Data sharing platform (Tradelens, 
s.d.) 

 

Data 
sharing 

Pionira (2014) Data sharing platform dat digitaal 
ondertekenen van documenten 
mogelijk maakt en een erkende 
leverancier is van e-CMR technologie 
(Van Leuven, persoonlijke 
communicatie, 17/11/2020) 

Data sharing platform (Van Leuven, 
persoonlijke communicatie, 
17/11/2020).  
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Data 
sharing 

NxtPort (2018) Data sharing platform dat gegevens 
verzamelt, opslaat, bundelt en 
uitwisselt uit een veelheid van 
bronnen en verschillende stadia in de 
toeleveringsketen, gericht op de 
havens en de logistieke sector (De 
Wilde, persoonlijke communicatie, 
4/12/2020) 

Data sharing platform (art. 3 NxtPort 
General Terms and Conditions) 

 

Data 
sharing 

INTTRA (2000) Het op cloud gebaseerde INTTRA 
Ocean Trade Platform kan gebruikt 
worden om zendingen te plannen, te 
boeken en te volgen vanuit één 
softwaresysteem (INTTRA, 2020) 

Digitaal platform voor de uitwisseling 
van transportgegevens, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, de 
diensten die worden geleverd en 
toegankelijk zijn via verschillende 
middelen zoals het internet, EDI, API, 
documentconversie en/of bepaalde 
andere bedrijfseigen software (art. 1 
INTTRA Terms) 

 

Data 
Sharing 

Hakka (2007) Belgische onderneming die een SaaS-
platform aanbiedt voor vervoerders 
om lege importcontainers te herladen 
aan een flexibele prijs op basis van de 
afstand (van Boxel, 2019) 

Data sharing SaaS-platform (MSC, 
persoonlijke communicatie, 
7/12/2020).  

Data 
Sharing 

Avantida 
(2012) 

Belgisch cloud-gebaseerd, online 
platform (Belgische tak van INTTRA) 
dat pre-paid diensten aanbiedt die 
gericht zijn op het omvormen van 
traditionele containerlogistieke 
processen, onder meer voor de re-use 
van importcontainers (Avantida, s.d.) 

Data sharing platform (MSC, 
persoonlijke communicatie, 
7/12/2020). 

 

Data 
sharing 

WAVE (2018) WAVE is een digitale oplossing die 
gebruik maakt van blockchain-
technologie en originele documenten 
beschermt en overdraagt (WAVE, 
2020).  

Data Sharing Platform (WAVE, 2020). 

 

Bron: Eigen samenstelling gebaseerd op informatie verstrekt op de respectievelijke websites 
 

Allereerst valt het op dat alle platformen in tabel 11 relatief jong zijn. Hun zelfkwalificatie blijkt echter 

erg verschillend te zijn. Zo beschouwen Uturn en Quicargo zichzelf als tussenpersoon (bemiddelaar) naar 

Nederlands recht, die lege laadruimte tegengaan door nieuwe klanten te vinden via het platform. Een 

bemiddelaar verbindt zich ertoe tegen betaling één of meerdere overeenkomsten tot stand te brengen 

tussen zijn opdrachtgever en derden. Hij kan naar Nederlands recht zijn aansprakelijkheid contractueel 

uitsluiten of beperken, niettegenstaande de ruime beoordelingsmarge die een rechter steeds heeft 

(Wilbrink en Spijker, 2020, pp. 4-5). Het Franse digitaal logistiek platform Chronotruck verbindt net zoals 

het Nederlandse Quicargo verzenders en vervoerders met elkaar dankzij krachtige algoritmes (Flows, 

2020). Hoewel hun diensten gelijkaardig beschreven worden, kwalificeren de platformen zich op een 

verschillende manier. Waar Quicargo zichzelf als een tussenpersoon naar Nederlands recht beschouwt, 
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valt in de algemene voorwaarden van Chronotruck te lezen dat ze een commissionnaire de transport zijn 

(art. 4.1. Quicargo Gebruiksvoorwaarden, 2020; art. 1 Chronotruck Algemene Gebruiksvoorwaarden, 

2018).72 Een commissionnaire de transport is een expediteur naar Frans recht. Deze rechtsfiguur kan 

echter niet geheel worden vergeleken met een expediteur naar Belgisch recht. Een commissionnaire de 

transport heeft net zoals een vervoerder een aansprakelijkheidsvermoeden, ook al is hij een 

‘expediteur’ (art. 1411-1-1° Franse Code de Transport; Thomas en Lamont-Black, 2017, p. 40).  

 

In hoofdstuk 3 werd een onderscheid gemaakt tussen vier verbintenissen die een digitaal logistiek 

platform kan aangaan (zie supra p. 42). Voornoemde matching-platformen lijken te voldoen aan de 

eerste drie verbintenissen, namelijk het op een correcte wijze verspreiden (i) van correcte informatie 

(ii) en het maken van goede matches (iii). Niettemin trachten de platformen zich van elke vorm van 

aansprakelijkheid daaromtrent uit te sluiten. De digitale marktplaats uShip doet dit zeer uitdrukkelijk in 

haar algemene voorwaarden door haar verantwoordelijkheid expliciet uit te sluiten voor dergelijke 

verbintenissen (uShip, s.d.). 

 

Verder streeft Uber Freight ernaar de logistieke sector te betreden door gebruik te maken van een 

mechanisme dat vergelijkbaar is met dat van Amazon (Elbert en Gleser, 2019, p. 20). Uber Freight tracht 

een marktplaats voor wegvervoer op te zetten waarbij ze technologie gebruiken om verladers in 

verbinding te stellen met vervoerders die beschikbare capaciteit hebben (Van Dooren, 2019). Zij kunnen 

aldus een groot klantenbestand opbouwen door te genieten van netwerkeffecten en worden zij een 3PL-

dienstverlener (Hofmann en Osterwalder, 2017, p. 21). Uber Freight beschrijft zich reeds als een 3PL-

dienstverlener (De Weerd, 2019). In haar algemene voorwaarden valt te lezen dat ze zichzelf als 

expediteur naar Nederlands recht kwalificeren (1. Uber Freight Terms of Use, 2020; Van Dooren, 2019). 

In de Verenigde Staten kwalificeert Uber Freight zich als een ‘broker’, hetwelk in het Nederlands onder 

het begrip ‘expediteur’ zou kunnen vallen. Zij menen tevens voorzorgsmaatregelen te nemen tegen 

onbetrouwbare vervoerders door de overeenkomst pas te activeren na een controle van een aantal 

gegevens (zoals de communautaire vergunning, ladingsverzekering en btw-nummer van de vervoerder) 

(Van Dooren, 2019; zie Teleroute-zaak). Dit zorgt ervoor dat Uber freight wel verbintenissen aangaat 

zoals omschreven in hoofdstuk 3. Bij de uitrol van Uber Freight in Europa werd in 2019 reeds gezegd dat 

ze – zeker in het begin – verlies zouden lijden op sommige opdrachten, vermits ze eerst een netwerk 

van vervoerders dienden uit te bouwen om de verladers voldoende capaciteit aan te bieden en de 

 
 
 
72 In de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Chronotruck wordt eveneens verwezen naar Article L 132-1 Code de commerce 
(Frankrijk) en wordt de expediteur aldus aanzien als commissionair. 
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verladers eveneens over te halen om het vervoer aan Uber Freight toe te vertrouwen (Van Dooren, 

2019). Deze voorspelling bleek een jaar later waarheid te zijn geworden. Door de aanhoudende 

verliezen werden de Europese activiteiten van Uber Freight overgenomen door de Duitse 

vrachtmakelaar Sennder (Verheggen, 2020b). 

 

Platformen die vraag en aanbod aan elkaar koppelen zijn daarom nog geen expediteur. Er is een lacune 

in het wetgevend kader dat hen de keuze laat om zich de voorwaarden van een expediteur, vervoerder 

of tussenpersoon aan te meten (Hermans, persoonlijke communicatie, 18/11/2020). Het grootste 

verschil bevindt zich op het gebied van de verbintenis. Waar een vervoerder een resultaatsverbintenis 

aangaat, gaan een expediteur en een tussenpersoon een middelenverbintenis aan (Tirard, persoonlijke 

communicatie, 6/12/2020). Vermits geen enkel platform in tabel 11 haar activiteiten kwalificeert als die 

van een vervoerder, lijken zij zich allen van zo goed als elke aansprakelijkheid te exonereren en zich niet 

te verbinden het vervoer goed uit te voeren (verbintenis iv).  

 

Men kan ook vertrekken vanuit de kern van elk van voornoemde platformen, namelijk het delen en 

collecteren van data. De verdere invulling die eraan wordt gegeven kan worden aanzien als bijkomend 

(Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020). Wie aansprakelijk is in geval van schade of een 

fout, kan bovendien eenvoudig worden teruggevonden via een audittrail die de achterliggende 

verbindingen kan vinden (Van Leuven, persoonlijke communicatie, 17/11/2020). De huidige data 

sharing platformen sluiten echter zoveel mogelijk aansprakelijkheid uit. Wel nemen ze de 

verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van data, vermits dit verzekerbaar is (De Wilde, 

persoonlijke communicatie, 11/12/2020). Verder blijft in veel gevallen enkel nog de aansprakelijkheid 

in geval van opzet of grove nalatigheid over. Toch is het belangrijk om steeds te kijken naar de 

verbintenissen die het platform aangaat. NxtPort geeft met het Certified Pick Up-systeem bijvoorbeeld 

importcontainers vrij zoals voordien de terminal operators dit deden. Wanneer de gebruikers correcte 

informatie delen maar NxtPort een foute container vrijstelt, zou dit kunnen worden aanzien als de 

foutaansprakelijkheid voor het maken van goede matches (verbintenis iii). Bijgevolg zou de 

aansprakelijkheid van het platform kunnen worden gelijkgesteld met die van een terminal operator. Zo 

zou de himalaya clausule, die de hulppersonen van een vervoerder (zoals een terminal operator) 

dezelfde beperkingen en/of ontheffingen van aansprakelijkheid biedt als waarop de vervoerder een 

beroep kan doen, recht evenredig kunnen worden toegepast op NxtPort (MSC, persoonlijke 

communicatie, 7/12/2020). Het zijn de leemten in de huidige regelgeving die ervoor zorgen dat naar 

dergelijke oplossingen wordt gezocht. 
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5. SYNOPSIS 

 

Hoewel de voordelen van de digitalisering legio zijn, maakt bovenstaande onderzoek duidelijk dat de 

digitalisering in transport en logistiek nog niet in haar eindfase zit. Zo blijken niet alle vervoerswijzen 

éénzelfde tempo aan te houden en nemen de spelers in de luchtvaartsector een alsmaar grotere 

voorsprong.  

 

Uit de literatuur en diepte-interviews blijkt dat de grootste uitdaging van de digitalisering een gebrek is 

aan samenwerking en vertrouwen in de sector. Alle actoren in de maritieme toeleveringsketen hebben 

verschillende belangen die zorgen voor een silowerking in de sector. Bovendien gaan er nog steeds 

stemmen op die de transport- en logistieke sector als traditioneel bestempelen. Het probleem is dat 

deze mensen zich eveneens binnen de sector zelf bevinden, wat de vooruitgang niet behelpt. Daarnaast 

faciliteren de huidige wetgeving en de autoriteiten de digitale transformatie van de sector te weinig, 

terwijl deze (belangrijke) stimulansen zouden kunnen bieden.  

 

Momenteel komen de stimulansen voornamelijk van de spelers in de maritieme toeleveringsketen zelf. 

Denk hierbij aan de DCSA met haar recent gepubliceerde standaarden, het verplicht gebruik van de e-

CMR-vrachtbrief bij het hergebruik van containers in de haven van Antwerpen en de prijsdifferentiatie 

tussen de papieren en digitale documentenstroom. Aangezien NxtPort is ontstaan vanuit maritieme- en 

logistieke spelers en het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen momenteel de grootste aandeelhouder 

is, is de CPU een van de enige nationale voorbeelden waar de actoren in de maritieme toeleveringsketen 

reeds samenwerken met en tegelijk gestimuleerd worden door de overheid om te digitaliseren. Op 

Europees niveau is de nieuwe eFTI-Verordening dan weer een stap in de goede richting. De doelstelling 

is goed, maar de efficiëntie ervan zal nog moeten blijken. Het is van belang dat er algemene standaarden 

komen op internationaal niveau zowel vanuit de overheden als vanuit belangenorganisaties of de 

spelers in de maritieme toeleveringsketen zelf. Dergelijke algemene standaarden dienen in de sector te 

kunnen worden opgelegd zodat ook het hergebruik van data eenvoudiger wordt. In de toekomst is 

samenwerking tussen de verschillende spelers in transport en logistiek een moeilijk maar noodzakelijk 

gegeven. 

 

Verder werden er een aantal technologische trends geïdentificeerd. Blockchain blijkt een modewoord 

te zijn waarvan nu wordt ingezien dat het niet kosten-efficiënt is om te gebruiken voor een geheel 

proces. Hoewel SaaS de meeste voordelen lijkt te bieden, kan blockchain op bepaalde punten in de 

toeleveringsketen wel nog een meerwaarde betekenen.  
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De problematiek omtrent de digitalisering van transportdocumenten situeert zich niet enkel in de 

erkenning ervan in de wetgeving, doch ook in de aanvaarding ervan in de sector zelf. Zowel in het 

wegvervoer met de vrachtbrief als in het zeevervoer met het cognossement bestaan reeds digitale 

oplossingen. Alle spelers in de maritieme toeleveringsketen dienen echter mee te digitaliseren en vaak 

ook hetzelfde platform te gebruiken. Vermits een keten maar zo sterk is als haar zwakste speler, blijft 

dit één van de grootste uitdagingen. Hoewel de digitale handtekening vanuit juridisch perspectief op 

het eerste gezicht erkend lijkt te zijn, blijkt vanuit economisch perspectief deze wetgeving redelijk streng 

en niet eenvoudig toepasbaar.  

 

Tot slot trachten alle besproken platformen klaarblijkelijk hun aansprakelijkheid van zich af te schuiven, 

niettegenstaande een verschillende kwalificatie in hun algemene voorwaarden. Zowel een klassieke als 

digitale expediteur blijken dit te doen in hun algemene expeditievoorwaarden. Ook een data sharing 

platform kan haar aansprakelijkheid uitsluiten door de huidige lacune in de wetgeving. Bovendien duwt 

dergelijk platform de verantwoordelijkheden van andere partijen van zich af. Een correct wetgevend 

kader lijkt dan ook opportuun.  
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HOOFDSTUK 5. VAN DIGITALE TRANSFORMATIE NAAR ECONOMISCHE REALITEIT  

 

Om de resultaten van het voorgaande onderzoek naar digitale transformatie in de transport- en 

logistieke sector te toetsen aan de economische realiteit werd een kwantitatief onderzoek gevoerd door 

middel van een enquête. Het bevragen via een enquête heeft zowel voor- als nadelen. Het is enerzijds 

een eenvoudige en goedkope manier om op een korte termijn een groot aantal respondenten te 

verzamelen. Anderzijds kan er slechts beperkt toezicht worden gehouden op het invullen van de 

enquête, is het weinig gevoelig voor sociale wenselijkheid en vormt ook de non-respons een uitdaging 

(Baarda, 2017, p. 230). Niettemin was een enquête – tevens gezien de huidige Covid-19 pandemie – de 

beste manier om de voorgaande resultaten te valideren. Er werd een vragenlijst verstuurd via LinkedIn 

en via de nieuwsbrief van FORWARD Belgium en van OTM. Op deze manier kon achterhaald worden 

wat er in de sector leeft en hoe ver de actoren in de maritieme toeleveringsketen momenteel staan, 

vermits FORWARD Belgium de Belgische expediteurs vertegenwoordigt en OTM de verladers. Dit 

hoofdstuk bevat de resultaten van de enquête die in november 2020 digitaal werd gelanceerd. 

Allereerst wordt het doel van de enquête, de doelgroep en de enquêtemethode belicht (1). Vervolgens 

worden de resultaten besproken (2) waarop wordt gereflecteerd in de synopsis bij dit hoofdstuk (3). 

 

1. DOEL, DOELGROEP EN METHODE 

 

De enquête valideert de resultaten van het reeds gedane onderzoek. Er werden dan ook gerichte vragen 

opgesteld, die gebaseerd waren op de vragen die werden gesteld in de diepte-interviews. Bijgevolg 

kunnen de resultaten van het kwantitatief onderzoek worden vergeleken met de resultaten uit het 

kwalitatief onderzoek om zo tot een conclusie met aanbevelingen te komen.  

 

De enquête is gericht aan verschillende spelers uit de logistieke sector, maar voornamelijk aan de 

Vlaamse expediteurs. Voornoemde groep bestaat uit kleine en middelgrote tot grote ondernemingen. 

De belangenorganisaties FORWARD Belgium en OTM verstuurden de uitnodiging om de vragenlijst in te 
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vullen via hun digitale nieuwsbrief naar hun respectievelijke leden.73 Via LinkedIn werd eveneens een 

oproep gedaan tot het invullen van de enquête.74  

 

2. RESULTATEN 

 
De structuur van de enquête is gebaseerd op de terugkerende onderwerpen in de voorgaande 

hoofstukken. Allereerst worden de responsgraad en de profielen van de respondenten weergegeven 

(2.1). Vervolgens worden de vragen behandeld die peilen naar de kansen en obstakels van digitalisering 

(2.2), naar de problematiek omtrent digitale transportdocumenten en platformen (2.3), technologische 

trends (2.4), de regelgeving (2.5) en de respectievelijke businessmodellen (2.6).  

2.1. RESPONSGRAAD EN PROFIELSCHETS 
 
In november 2020 werden in totaal 49 antwoorden geregistreerd. Sommige resultaten zijn gebaseerd 

op een kleinere steekproef, vermits enkel de correct ingevulde antwoorden werden weerhouden. 

Wanneer een resultaat gebaseerd is op een kleinere steekproef zal dit telkens duidelijk worden 

weergegeven. 

 

Allereerst werden een aantal verkennende vragen gesteld om de juiste kwalificatie van de 

respondenten te identificeren. Op basis van de Europese KMO-definitie werden de respondenten 

onderverdeeld in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Van de 49 verwerkte antwoorden 

kwalificeerden zestien ondernemingen zich als een kleine onderneming, met minder dan vijftig 

werknemers en een jaaromzet/balanstotaal tot tien miljoen euro. Zestien ondernemingen bleken 

middelgrote ondernemingen met minder dan tweehonderdvijftig werknemers en een jaaromzet tot 

vijftig miljoen euro of een balanstotaal tot drieënveertig miljoen euro. Zeventien respondenten 

plaatsten zich onder de categorie ‘grote onderneming’ (vanaf tweehonderdvijftig werknemers, een 

jaaromzet van meer dan vijftig miljoen euro en een balanstotaal van meer dan drieënveertig miljoen 

euro). Figuur 5 toont aan dat de kleine, middelgrote en grote ondernemingen gelijk verdeeld zijn.  

 
 
 
73  Forward Belgium (24 november 2020). Nieuwsbrief. Forward Belgium 2020/128. Geraadpleegd via 
https://forwardbelgium.be/Admin/Default.aspx?ReturnUrl=%2fAdmin ; OTM (november 2020). Nieuwsbrief OTM. OTM week 
48. Geraadpleegd via https://www.otmbe.org/otm/externe/10-infotheek  
74 https://www.linkedin.com/posts/christasys_survey-digitale-transformatie-in-transport-activity-6737032509067952128-
g0Ox; https://www.linkedin.com/posts/julie-van-den-audenaerde-008b95195_survey-digitale-transformatie-in-transport-
activity-6736975280398708736-ZJgb  
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Figuur 5. Kleine, middelgrote of grote onderneming 

 
 
Voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen plaatsen hun dienstverlening onder die van een 

expediteur (37 procent). Ook de dienstverlening als logistieke dienstverlener (27 procent) en/of 

douaneagent (21 procent) werd meermaals aangeduid. Figuur 6 toont verder dat negen procent van de 

respondenten NVOCC-diensten aanbiedt en zeven procent andere diensten waaronder een terminal 

operator, een wegvervoerder, een trader (distributeur), een scheepsagent en een havenautoriteit. 

Bijgevolg vormen de expediteurs en logistieke dienstverleners de grootste groep respondenten, 

hoogstwaarschijnlijk vanwege de verspreiding van de enquête in het netwerk van FORWARD Belgium. 
 
Figuur 6. Dienstverlening 

 
 
Tabel 12 toont aan dat van alle respondenten niemand zich identificeert als een online platform zonder 

eigen middelen dat routes op basis van algoritmen berekent en meteen tarieven geeft voor 

aangevraagde routes, ofwel als digitale expediteur. De definitie van Elbert en Gleser (2019, p. 20) lijkt 

aldus niet correct. Veertien procent van de respondenten zegt daarentegen een traditionele logistieke 

dienstverlener te zijn die gebruik maakt van een digitaal platform om alle benodigde processen en 

documentuitwisselingen af te handelen. Bijgevolg is het plausibeler dat laatstgenoemde definitie op een 

digitale expediteur van toepassing is, alhoewel er eveneens een groep is die zich onder geen enkele van 
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de gegeven definities kan plaatsen (negen procent). De meerderheid van de respondenten (57 procent) 

meet zich echter nog steeds de definitie aan van een traditionele expediteur, namelijk “een natuurlijke 

of rechtspersoon die, tegen vergoeding, de verbintenis aangaat goederen te doen vervoeren in eigen 

naam maar voor rekening van zijn committent, en één of meer met dat vervoer samenhangende 

verrichtingen, zoals het in ontvangst nemen, het bezorgen aan derdenvervoerders, het opslaan, de 

verzekering en het in- of uitklaren, uit te voeren of te doen uitvoeren”. Dit is de beschrijving van een 

expediteur die terug te vinden is in art. 1, 3° van de Kaderwet 1967.75 Hoewel deze wet dateert van 

vijftig jaar geleden, blijkt haar definitie van een expediteur nog steeds toepassing te vinden. 

 
Tabel 12. Toepasselijke definitie dienstverlening 

# Antwoord % aantal 

1 

Een natuurlijke of rechtspersoon die, tegen vergoeding, de verbintenis aangaat goederen 
te doen vervoeren in eigen naam maar voor rekening van zijn committent, en een of 
meer met dat vervoer samenhangende verrichtingen, zoals het in ontvangst nemen, het 
bezorgen aan derdenvervoerders, het opslaan, de verzekering en het in- of uitklaren, uit 
te voeren of te doen uitvoeren 

57% 28 

2 

Een natuurlijke of rechtspersoon die zich verbindt tegenover zijn opdrachtgever om 
tegen bezoldiging goederen van de ene naar de andere plaats te brengen binnen een 
bepaalde termijn en ter bestemming af te leveren in de staat waarin hij deze heeft 
ontvangen 

10% 5 

3 Een traditionele logistieke dienstverlener die gebruik maakt van een digitaal platform om 
alle benodigde processen en documentuitwisselingen via af te handelen 14% 7 

4 Een online platform zonder eigen middelen dat routes op basis van algoritmen berekent 
en meteen tarieven geeft voor aangevraagde routes 0% 0 

5 Geen van bovenstaande 18% 9 

 Total 100% 49 

Het blijkt dat de respondenten van het kwantitatief onderzoek voornamelijk traditionele expediteurs 

zijn waarvan sommigen reeds gebruik maken van een digitaal platform.  

2.2. KANSEN EN OBSTAKELS 
 
Aan de respondenten van het kwantitatief onderzoek werden dezelfde kansen en obstakels van de 

digitalisering in transport en logistiek voorgelegd als aan de respondenten van het kwalitatief 

onderzoek. Uit beiden onderzoeken kwamen gelijkaardige resultaten naar boven wat de kansen betreft. 

Zoals bepaald in figuur 7 zijn operationele efficiëntie (44 respondenten), versnelling en vereenvoudiging 

van de documentenstroom (42 respondenten), kostenbesparing (39 respondenten) en het 

hergebruiken van gegevens (27 respondenten) de grootste kansen van de digitalisering volgens de 

 
 
 
75 Wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, B.S. 27 
september 1967, 10121 
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respondenten.  Opmerkelijk is dat kostenbesparing niet als grootste voordeel wordt aanzien, net zoals 

reeds werd geconcludeerd in het onderzoek van Carlan et al. (2018, p. 41). De respondenten zien 

efficiëntiewinsten als de grootste opportuniteit van de digitalisering in de maritieme toeleveringsketen. 

Een grotere efficiëntie in de informatieflow kan tevens voor een concurrentievoordeel zorgen (Carlan 

et al., 2018, p. 9).  
Figuur 7. Kansen van de digitalisering in transport en logistiek 

 
Uit het literatuuronderzoek en de diepte-interviews kwam het gebrek aan samenwerking tussen de 

spelers in de maritieme toeleveringsketen als grootste uitdaging naar boven (zie supra, p. 53). 

Daarentegen zien de respondenten van de enquête vooral de complexiteit van de toeleveringsketen (28 

respondenten) als de grootste uitdaging (figuur 8). De digitalisering van processen zorgt echter voor 

meer transparantie in de keten wat de complexiteit ervan ten goede zou kunnen komen (De Wilde, 

persoonlijke communicatie, 4/12/2020). Bovendien is het opmerkelijk dat de complexiteit van de 

toeleveringsketen als grootste obstakel wordt aanzien, vermits de meeste respondenten zich 

kwalificeren als een traditionele expediteur waarvan de grootste bron van toegevoegde waarde net het 

verminderen van de complexiteit is voor de klant.  

 

Hoewel het gebrek aan samenwerking niet het meest voorkomende resultaat is, kwam het meermaals 

terug als obstakel (21 respondenten). Daarnaast blijken ook de ontwikkelingskosten (22 respondenten) 

investeringen tegen te houden. Eén derde van de respondenten ziet regelgeving en de traditionele 

sector als struikelblokken. Vermits de meerderheid van de respondenten traditionele expediteurs zijn 

wordt ‘de traditionele sector’ logischerwijze niet als een groot struikelblok aanzien. De onzekerheid over 

de wetgeving werd ook door Carlan et al. (2017, p. 20) aangegeven als barrière, doch niet als significante 

belemmering van de digitalisering. Tot slot worden disruptieve platformen en cybersecurity als de minst 

blokkerende factor aanzien (respectievelijk tien en acht respondenten). 



- 87 - 

 
Figuur 8. Obstakels van de digitalisering in transport en logistiek 

 

2.3. DIGITALISERING IN TRANSPORT EN LOGISTIEK 
 

Uit figuur 9 volgt dat de meerderheid van de logistieke spelers beweert reeds stappen te zetten om 

klaar te zijn voor de digitale transformatie en al gebruik maakt van een digitaal logistiek platform en 

digitale transportdocumenten. Voornamelijk met de eerste stelling ‘mijn bedrijf zet reeds stappen om 

klaar te zijn voor de digitale transformatie’ zijn de respondenten het eens. Hierbij dient echter te worden 

vermeld dat dit resultaat gebaseerd is op een kleinere steekproef van 42 respondenten.  

 
Figuur 9. Digitalisering van spelers maritieme toeleveringsketen 

 
 

Waarom actoren in de maritieme toeleveringsketen nog geen gebruik maken van digitale 

transportdocumenten is te wijten aan verschillende redenen. Sommige redenen, zoals dat de oorzaak 
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ligt bij de klanten en/of businesspartners die geen gebruik maken van digitale transportdocumenten of 

die verschillende initiatieven gebruiken, komen meermaals terug (zie figuur 10). Bovendien is het 

opmerkelijk dat de aanvaarding door autoriteiten van andere Europese landen als een groter obstakel 

wordt aanzien dan de aanvaarding van digitale transportdocumenten door de Belgische autoriteiten. 

Uit het voorgaande onderzoek bleek immers dat ook de Belgische autoriteiten eerder terughoudend 

zijn ten aanzien van de bestaande digitale innovaties, gebruikte technologieën en de digitale 

handtekening. Daarbij wordt de acceptatie door rechtbanken niet aanzien als een groot obstakel en 

zouden de digitale transportdocumenten aldus conform de huidige wetgeving moeten zijn. Mijns inziens 

legt dit resultaat de nadelen van het gebruik van een enquête bloot, vermits het resultaat eveneens kan 

begrepen worden als onwetendheid omtrent de uitkomst van een rechterlijke uitspraak. Deze 

onwetendheid is dan ook één van de grotere struikelblokken die de respondenten benoemen. Verder 

blijken het gebrek aan digitale initiatieven en de hoge kosten geen significante obstakels te vormen.  

 
Figuur 10. Obstakels digitalisering transportdocumenten  
 

‘Mijn bedrijf maakt geen gebruik van digitale transportdocumenten omdat…’ 

 

2.4. TECHNOLOGISCHE TRENDS 
 
De grootste technologische trend die Rangoni in 2018 identificeerde was Software-as-a-Service (p. 26). 

Slechts 12,5 procent van de respondenten maakt gebruik van SaaS, terwijl dit zowel in de literatuur als 

in de diepte-interviews als grootste technologische trend werd ervaren. Uit de resultaten van de 

enquête volgt echter dat Informatie Technologie – wat reeds twintig jaar bestaat – als grootste 

technologische ‘trend’ wordt aangewezen (26 procent). Een vijfde van de respondenten maakt tevens 

gebruik van data & analytics en een tiende van IoT. Vermits de respondenten voornamelijk bestaan uit 

traditionele expediteurs waarvan een deel is gedigitaliseerd, valt er een duidelijke groei op te merken 

in het gebruik van beide technologieën. Niettegenstaande AI in de lift zit, zijn de respondenten van de 
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enquête hier nog niet helemaal up-to-date (3 procent). Waarover de respondenten van zowel het 

kwalitatief als het kwantitatief onderzoek het eens zijn, is dat blockchain de trend voorbij is en (nog) 

niet is doorgegroeid tot een vaste waarde in de digitalisering in transport en logistiek.  
Figuur 11. Technologische trends in transport en logistiek 

 

2.5. REGELGEVING  
 
Figuur 12 spreekt mijns inziens boekdelen en geeft een aanzet tot het antwoord op de onderzoeksvraag 

van deze masterproef. De respondenten zijn het erover eens dat het huidig regelgevend kader in 

transport en logistiek niet volstaat in het licht van de digitale transformatie. Bovendien dient de 

overheid een faciliterende rol op zich te nemen omtrent digitalisering in transport en logistiek, maar 

dienen de bedrijven ook stappen te zetten tot die digitalisering. De meerderheid van de respondenten 

van het kwalitatief en het kwantitatief onderzoek is het erover eens dat grote bestaande digitale 

platformen zoals Alibaba en Amazon trachten zich te integreren in de logistieke sector en aldus 

disruptief zijn. Net zoals uit het kwantitatief onderzoek reeds voortkwam, versnelt ook volgens deze 

logistieke spelers de coronacrisis de digitalisering in de sector. Uit de diepte-interviews bleek dat de 

crisis momenteel eerder zorgt voor elektrificeren dan het effectief digitaliseren van processen en 

documenten. 
Figuur 12. Regelgeving, disruptieve platformen, covid-19 pandemie 
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In één oogopslag kan ook uit figuur 13 een conclusie worden getrokken. De respondenten zijn het met 

elke stelling eens. Een regelgevend kader voor digitale transportdocumenten is vereist, zowel op 

internationaal als op Europees en op nationaal niveau. Dergelijk regelgevend kader dient de 

aanvaarding van digitale transportdocumenten te verplichten, doch ook de mogelijkheid te laten 

papieren transportdocumenten te gebruiken. Bijgevolg kan de nieuwe Europese eFTI-Verordening als 

een goede aanzet hiertoe worden gezien, hoewel uit het voorgaande onderzoek reeds is gebleken dat 

deze verordening ook haar gebreken heeft.  
Figuur 13. Regelgevend kader 

 

In weerwil van figuur 13, staan de respondenten niet achter één element van de eFTI-Verordening, 

namelijk de inwerkingtreding ervan in 2024. Uit figuur 14 blijkt immers dat de verordening idealiter zo 

snel mogelijk of mits een overgangsperiode van twee jaar was ingegaan.   
Figuur 14. Inwerkingtreding regelgevend kader 
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2.6. BUSINESSMODELLEN 
 
Tot slot werd een vraag gesteld omtrent de zelfkwalificatie van de respondenten als traditionele 

expediteur, als digitale expediteur die intern een totaalpakket tracht aan te bieden, die gebruik maakt 

van externe partijen voor operationele activiteiten, als makelaar of agent, als data sharing platform of 

iets anders (onder meer havenautoriteit of trader). Uit figuur 15 volgt duidelijk dat de meerderheid 

zichzelf nog steeds kwalificeert als een traditionele expediteur (52 procent), niettegenstaande 

negentien procent zichzelf ziet als een digitale expediteur die intern een totaalpakket tracht aan te 

bieden. Dit resultaat komt overeen met het resultaat omtrent de definitie onder 2.1. 
Figuur 15. Businessmodellen 
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3. SYNOPSIS 

 
Allereerst blijkt uit de resultaten van de enquête dat de meerderheid van de respondenten zich 

identificeert als traditionele expediteurs, terwijl de respondenten in de diepte-interviews spelers uit de 

maritieme toeleveringsketen zijn die reeds ver staan in de digitalisering. Dat voornamelijk traditionele 

expediteurs de vragenlijst invulden blijkt ook uit de resultaten van een aantal vragen. Zo is de meest 

gebruikte technologische trend immers nog steeds Informatie Technologie. Wat daarentegen wel 

overeenkomt met de bevindingen uit hoofdstuk 4 is dat SaaS een meer gebruikte technologie is dan 

blockchain.  

 

Ook de grootste obstakels die naar boven kwamen, waren verschillend in de beide onderzoeken. Waar 

voornamelijk het gebrek aan samenwerking tussen de spelers in de maritieme toeleveringsketen als 

grootste uitdaging werd aanzien in de diepte-interviews en in de literatuur, werd in de enquête 

voornamelijk de complexiteit van de toeleveringsketen aangeduid. Het feit dat de spelers in de sector 

zelf de toeleveringsketen te complex vinden om te digitaliseren duidt wellicht op de nood aan 

verandering. Ondanks de verscheidenheid aan respondenten werden zowel in het kwalitatief als in het 

kwantitatief onderzoek dezelfde kansen van de digitalisering benoemd. Daarbij is het opmerkelijk dat 

de efficiëntiewinsten er als grootste opportuniteit uitkwamen en niet de mogelijke kostenbesparing.  

 

Hoewel de meerderheid van de respondenten in de enquête zich kwalificeert als traditionele 

expediteur, beweren zij eveneens allen reeds stappen te zetten om klaar te zijn voor de digitale 

transformatie. De ondervraging middels enquête zorgt er echter voor dat de werkelijke stappen die ze 

zetten en de mate van digitalisering onbekend blijven. De respondenten gaven wel aan dat de redenen 

om nog geen gebruik te maken van digitale transportdocumenten voornamelijk liggen in het niet 

aanvaarden ervan door klanten en/of businesspartners of het gebruik van verschillende initiatieven, 

maar niet in de hoge kosten. 

 

Tot slot kan worden geconcludeerd dat de respondenten van de enquête vinden dat het huidig 

regelgevend kader niet volstaat en er vanuit de sector zelf een draagvlak bestaat voor een nieuw 

wetgevend kader omtrent de digitalisering in de sector.   
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HOOFDSTUK 6. NAAR DE NIEUWE SITUATIE 

 

Op basis van de bekomen bevindingen kunnen er een aantal aanbevelingen worden geformuleerd. 

Allereerst houdt de digitalisering van transportdocumenten in dat de informatie die de documenten 

bevatten elektronisch kan worden uitgewisseld. Vermits de wetgever bij het opstellen van de 

vervoersrechtelijke verdragen inspiratie heeft gehaald bij de voorgaande verdragen is de informatie die 

de verschillende transportdocumenten dienen te bevatten gelijkaardig. Er is aldus nood aan een 

internationaal verdrag dat de inhoudelijke voorwaarden voor alle digitale transportdocumenten 

definieert over de grenzen van de transportmodi heen om toekomstige ontwikkelingen in het systeem 

mogelijk te maken (Albrecht, 2019, p. 287). Tegelijkertijd dienen de wettelijke kaders niet te 

gedetailleerd te zijn, vermits er anders het gevaar bestaat dat verdere technische ontwikkelingen 

worden belemmerd. De nieuwe eFTI-Verordening 2020/1056 bevat echter te weinig inhoudelijke 

voorwaarden en is eerder ruim en moeilijk geformuleerd. Er is bovendien nood aan een eenvormig 

regelgevend kader waarin de huidige lacunes omtrent digitale logistieke platformen en hun 

aansprakelijkheid worden verwerkt. 

 

De onzekerheid omtrent wetgeving werd in de literatuur niet aanzien als een significante belemmering 

voor havengerelateerde ICT-innovaties (Carlan et al., 2017, p. 20). In deze masterproef wordt evenwel 

gesteld dat de regelgeving en standaardisatie gunstig kunnen zijn voor de acceptatie van dergelijke 

innovaties. Het digitale CPU-systeem van NxtPort om importcontainers af te halen waarvan het gebruik 

verplicht werd gesteld in de gemeentelijke Havenpolitieverordening is een duidelijk voorbeeld van 

regelgevers en autoriteiten die een faciliterende rol aannemen in de digitalisering van de sector. 

Bovendien is reeds gebleken dat een overheid wel degelijk een stimulans kan bieden, zoals in Spanje 

met de e-CMR-vrachtbrief, waarvoor er verschillende belangenorganisaties werden geconsulteerd. 

 

Verder wordt de digitalisering van documentenstromen reeds gestimuleerd vanuit verschillende 

hoeken van de sector zelf, onder meer door middel van een prijsvariatie tussen het versturen van data 

in plaats van papier, PDF of mail, door het verplicht gebruik van port community systems, het verplicht 

gebruik van digitale documenten (zoals van de e-CMR-vrachtbrief bij het hergebruik van containers in 

de haven van Antwerpen) en de recent gepubliceerde standaarden van DCSA. De versnelling en 

vereenvoudiging van processen en documenten leidt onder meer tot een lagere administratieve kost, 

meer operationele efficiëntie en het maken van substantieel minder fouten. Er dient evenwel te worden 

opgelet voor te veel nieuwe initiatieven door verschillende concurrerende bedrijven, die leiden tot 

geïsoleerde oplossingen die een ongewenste decentralisatie zouden veroorzaken. Wanneer de grotere 
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spelers hun eigen platformen aanbieden, dienen de andere spelers in de keten toegang te krijgen tot 

elk platform om de volledige service te kunnen ontvangen (Rexer, 2019, p. 294). Bovendien dienen 

platformen en innovaties van verschillende spelers interoperabel te worden gemaakt. 

 

Het verdient bijgevolg aanbeveling binnen de sector zelf te blijven inzetten op standaardisatie en 

digitalisering, maar ook om vanuit de overheid en het juridisch kader een geharmoniseerd beleid te 

voeren en een stimulans te bieden. Een gemeenschappelijke implementatiestrategie zou effectiever zijn 

wanneer deze werd ontwikkeld door middel van een geharmoniseerd nationaal beleid. 
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CONCLUSIE 

 
“When the wind of change blows, some build walls, others build windmills” 
 
Deze masterproef onderzocht de digitale transformatie in de maritieme toeleveringsketen, waarbij de 

focus lag op de aanvaarding van digitale transportdocumenten, digitale handtekeningen, 

technologische trends en digitale logistieke platformen vanuit juridisch en economisch perspectief. Dit 

onderzoek werd gevoerd aan de hand van relevante literatuur, diepte-interviews en een enquête. Aan 

het begin van deze masterproef werd erop gewezen dat – hoewel er reeds verschillende initiatieven 

bestaan die leiden tot digitalisering van processen en documentenstromen in de transport- en logistieke 

sector – er nog een aantal obstakels overwonnen moeten worden. Voor sommige actoren betekent de 

digitalisering nog steeds het gebruik van het internet zoals in de jaren negentig van de voorbije eeuw.  

Bijgevolg is de weg naar digitalisering in transport en logistiek er één met diepe putten. De hiaten in de 

wetgeving en de overige obstakels in de sector maken de digitale transformatie niet zonder slag of stoot. 

Aan het einde van de masterproef kunnen uitdagingen én oplossingen benoemd worden die zich op 

verschillende niveaus lijken te manifesteren. 

 

Ten eerste zijn de grootste uitdagingen in de digitalisering in transport en logistiek de silowerking en 

het gebrek aan samenwerking tussen de verschillende spelers. Dit zorgt er immers voor dat onder meer 

initiatieven omtrent het elektronisch cognossement mislukken en dat er geen transparantie doorheen 

de keten kan worden bekomen. Ook de complexiteit van de logistieke keten kwam naar voren als 

obstakel. Vermits de keten zo sterk is als zijn zwakste schakel dient een digitale oplossing alle schakels 

in de keten aan boord te hebben en allesomvattend te zijn. Bovendien houden de zeer verschillende 

belangen van de actoren in de maritieme toeleveringsketen innovaties tegen, die in veel gevallen 

samenwerking tussen de actoren vereisen. Daarbij werd de Covid-19 pandemie aanzien als stimulans 

om te digitaliseren, wat voor sommigen reeds is gebleken. Voor anderen werd het eerder een 

elektrificatie van de documentenstroom. Deze crisis kan echter nog steeds dienen als facilitator voor de 

digitalisering in transport en logistiek. 

 

Verder is het opmerkelijk dat in de literatuur blockchain veelvuldig werd omschreven als dé oplossing. 

Uit deze masterproef blijkt echter dat het niet kosten-efficiënt is om de technologie voor een geheel 

proces te gebruiken, doch enkel op bepaalde punten in de toeleveringsketen waar de technologie echt 

een meerwaarde biedt. Voornamelijk software-as-a-service lijkt momenteel een echte ‘trend’. Ook AI 

en Data & Analytics zijn aan een opmars bezig.  
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In tegenstelling tot de respondenten van de diepte-interviews die reeds gebruik maken van digitale 

innovaties, waren de respondenten van de enquête voornamelijk traditionele expediteurs zonder 

digitale processen of documenten. De meest gebruikte technologie blijkt dan ook een technologie die 

reeds twintig jaar bestaat, namelijk Informatie Technologie. Bovendien benoemden zij niet het gebrek 

aan samenwerking in de sector, maar voornamelijk de complexiteit ervan als grootste obstakel voor ICT-

innovaties.  

 

Ook de wetgeving blijkt complex. Ondanks dat de uniforme internationale vervoersverdragen initieel 

werden opgesteld om rechtszekerheid en voorspelbaarheid te bieden, zorgen ze heden ten dage 

veelvuldig voor het omgekeerde. Voornamelijk in het weg- en zeevervoer is de wetgeving verouderd 

door het gebrek aan ratificaties van vervoersverdragen en protocollen. Om het cognossement en de 

CMR-vrachtbrief te digitaliseren is de technologie reeds aanwezig, maar is de wetgeving nog niet 

aangepast. Zelfs indien de wetgeving ruim geformuleerd is, laat de toepassing ervan te wensen over. 

Zowel binnen de verschillende vervoerswijzen als in de verschillende landen houdt de digitalisering niet 

hetzelfde tempo aan. In India en China lijkt de digitale transformatie reeds verder gevorderd dan in vele 

Europese landen zoals België.   

 

Het huidig regelgevend kader lijkt niet meer te volstaan in het licht van de digitalisering in de transport- 

en logistieke sector en de schreeuw om vernieuwing klinkt alsmaar luider. De nieuwe eFTI-Verordening 

2020/1056 die geldt in alle vervoerswijzen tracht hieraan tegemoet te komen. Hoewel de doelstelling 

goed is, vertoont de wetgeving een aantal gebreken. Zo zijn spelers in de toeleveringsketen geneigd de 

kat uit de boom te kijken tot de verordening van toepassing zal zijn in 2024. Ondanks voornoemde 

gebreken is er wel reeds een draagvlak voor de regelgeving. Ook de wetgeving omtrent de elektronische 

handtekening is er gekomen vanuit goede intenties, maar lijkt te strikt te zijn opgesteld en niet 

eenvoudig toepasbaar.  

 

Wat digitale logistieke platformen betreft, is er daarentegen een leemte in de huidige wetgeving. De 

vervoerswetgeving is redelijk strikt opgesteld ten aanzien van de bestaande spelers in de sector. Deze 

bepalingen zijn echter niet meer aangepast aan de ‘nieuwe’ spelers die opgedoken zijn. De digitalisering 

bevindt zich immers niet meer in het beginstadium. Verschillende digitale logistieke platformen 

trachten de markt te veroveren, maar de huidige aansprakelijkheidsmodellen zijn niet meer aangepast 

aan de platformlogistiek. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de meeste platformen hun 

aansprakelijkheid zo veel mogelijk trachten uit te sluiten. Niettemin is de toepasselijkheid van de huidige 

wetgeving afhankelijk van de opgenomen verbintenis en niet van de kwalificatie die het platform 
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zichzelf aanmeet. De rechter behoudt bovendien steeds een ruime beoordelingsvrijheid om de 

overeenkomst te kwalificeren, wat leidt tot onzekerheid omtrent de omvang van de aansprakelijkheid.  

 

De digitalisering in de transport- en logistieke sector zorgt ervoor dat de verouderde wetgeving 

eenduidig dient te worden aangepast omtrent de digitale transportdocumenten. Een nieuw 

regelgevend kader is bovendien opportuun om de digitale logistieke platformen niet in ‘het niets’ te 

laten zweven.  

 

Aangezien het aantal respondenten in dit onderzoek eerder beperkt was, geeft deze masterproef 

voornamelijk een aanzet tot verder onderzoek. De resultaten zijn desalniettemin relevant voor alle 

actoren in de maritieme toeleveringsketen, die allen kunnen bijdragen aan de globale implementering 

van ICT-innovaties, algemene standaarden en gedigitaliseerde end-to-end documentenstromen. Het 

wijdverspreid gebruik van digitale innovaties die een meerwaarde zouden kunnen bieden in de sector 

wordt echter vaak tegengehouden door het gebrek aan samenwerking. De bekomen bevindingen 

kunnen relevant zijn voor beleidsmakers en academici om verder onderzoek te verrichten en een 

uniform rechtskader op te stellen rond digitale logistieke platformen en hun aansprakelijkheid.  
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BIJLAGEN 

 
BIJLAGE 1. OVERZICHT GEÏNTERVIEWDEN 

 
Datum Naam geïnterviewde(n) Functie geïnterviewde(n) Kanaal/Locatie 

17/11/2020 Barry Van Leuven Managing Director Pionira Microsoft Teams 

18/11/2020 Jef Hermans Managing Director 

Portmade NV 

Microsoft Teams 

20/11/2020 John Kerkhof Projectmanager Portmade 

NV & Pionira 

Microsoft Teams 

26/11/2020 Steve Foucart  Manager Export 

Documentation bij MSC 

Belgium 

MSC Belgium kantoor 

27/11/2020 Tia Meyvis Director IT & Innovation 

Ahlers 

Microsoft Teams 

04/12/2020 Geert De Wilde Chief Executive Officer 

NxtPort 

Microsoft Teams 

06/12/2020 Kim Tirard Managing Director Blue 

Shipping 

Microsoft Teams 

07/12/2020 Peter Loriers Legal & Compliance 

manager bij MSC Belgium 

MSC Belgium kantoor 

08/12/2020 Steven Dolfeyn Coordinator Trade Export 

Customer Service bij MSC 

Belgium 

MSC Belgium kantoor 

11/12/2020 Erwin Verstraelen Chief Digital & Information 

Officer Port of Antwerp 

Microsoft Teams 

16/12/2020 - Aaron Helsen 

- Marc Muylle 

- Mireille Troosters 

(KBC) 

- Controller 

documentary 

credits Export KBC 

- Trade Finance 

Specialist KBC 

Microsoft Teams 
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BIJLAGE 2. VRAGENLIJST DIEPTE-INTERVIEWS 

 
1) Wat zijn volgens u de grootste digitale uitdagingen (qua regelgeving) in de transport- en 

logistieke sector? 
 

2) Kan u zich vinden in de volgende (ruim geformuleerde) kansen en risico’s van de digitalisering in 
transport en logistiek of identificeert u andere kansen en risico’s/obstakels? 

 
Tabel 1. Kansen en obstakels digitalisering 

 
Bron: eigen samenstelling op basis van Europese Commissie, 2018; Carlan et al., 2017; Chan et al., 2018; Wunderlich en Saive, 
2020. 

 
3) Welke stappen zet uw bedrijf in de praktijk om klaar te zijn voor de digitale transformatie? 

 
4) Wat is de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt? 

 
5) Zijn er buurlanden (bv. Nederland) die reeds verder staan dan België qua digitalisering in de 

logistiek? Wat zijn hier volgens u de redenen voor? 
 

6) Wat houdt uw huidige businessmodel in? Is dit veranderd of gaat dit veranderen door de digitale 
transformatie in de sector? 

 
7) Zijn er reeds projecten omtrent digitalisering mislukt of waarvan de kosten veel groter bleken 

dan de baten? Zo ja, welke? 
 

8) De Europese Commissie (2018) identificeerde per transportmodus een aantal redenen om geen 
gebruik te maken van digitale transportdocumenten. Kan u zich hierin vinden of zijn er volgens 
u andere oorzaken? 
à Wat zijn volgens u struikelblokken op weg naar de implementering of het wijdverspreid 
gebruik van elektronische transportdocumenten? 
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Tabel 1. Top 5 obstakels digitale transportdocumenten per transportmodus  

 
Bron: Europese Commissie, 2018, p. 44 
 

9) In onderstaande grafiek worden een aantal technologische trends geïdentificeerd en de mate 
van toepassing. In tabel 2 werden deze trends overgenomen. 
à Is uw onderneming reeds bezig met deze technologische trends?  
à Wat zijn de juridische uitdagingen bij de toepassing van de technologische trend? à Wat 
dient er volgens u te veranderen? 

Figuur 1. Toepassing technologische trends 

 
Bron: Rangoni, 2018. 
 
Tabel 2. Technologische trends 

 
Bron: Eigen samenstelling op basis van Rangoni, 2018. 
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10) Carlan (2019) stelde een framework samen om de kosten en baten van ICT-innovaties in kaart 
te brengen (zie volgende pagina). Kan u deze posten becijferen?  
à Wordt er effectief een kostenreductie en kwaliteitsverhoging behaald door digitalisering? 

 
Bron: Valentin, 2019, p. 52. 
 

11) Bent u bekend met de nieuwe Europese verordening in verband met digitale vrachtvervoer 
informatie (eFTI-verordening), die in 2024 volledig van toepassing zal zijn en houdt uw 
onderneming hier reeds rekening mee? 

 
12) Kan u zich vinden in onderstaande indeling van businessmodellen? Wat zou u veranderen? 

Tabel 3. Huidige Businessmodellen 

 
13) Versnelt de coronacrisis de digitalisering in de sector (operationeel en regelgevend)? 

Bron: Eigen samenstelling op basis van Chan et al., 2018 
. 

Matching Connecting Forwarding 
Digitale marktplaatsen (i) (bv. 
Freightos, uShip, Cogoport, 
Teleroute) 

Zichtbaarheidsspelers (ii) (bv. GT 
Nexus, Pionira, NxtPort) 

Digitale expediteurs (iii): 

- Externe operaties (bv. 
Forto, Flexport, 
Quicargo, Chronotruck, Uber 
freight, Blue Shipping) 

- Interne operaties (bv. 

Twill) 
Makelaars en agenten Traditionele expediteurs (bv. Damco, Kuehne + Nagel en DB Schenker) 
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BIJLAGE 3. ENQUÊTE ZOALS ONLINE GEPUBLICEERD 

Link enquête: https://lnkd.in/dSQ-E6z  
 
Beste, 
Ik ben een studente in de master Maritiem en Logistiek Management binnen de faculteit 
Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen. In het kader van mijn masterproef 
onder leiding van FORWARD Belgium doe ik onderzoek naar de digitale transformatie in de transport- 
en logistieke sector. Zou u deze korte enquête willen invullen, dit zou ons enorm verder helpen en het 
zal maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. 
 
U kan op elk moment de enquête stoppen of een antwoord terughalen. Voor vragen kan u terecht op 
volgend e-mailadres: julie.vandenaudenaerde@student.uantwerpen.be. 
 
De gegeven info wordt anoniem verzameld en de data wordt niet individueel gerapporteerd. Voor meer 
informatie aangaande uw rechten in dit verband en het aan onze instelling gevoerde privacybeleid, 
verwijzen wij u graag door naar onze Privacy Verklaring 
(https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatie/structuur/diensten-faculteiten-
departementen/privacyverklaring/). 
 
Door verder te gaan, bevestigt u dat u bovenstaande informatie begrijpt en stemt u in met deelname 
aan dit onderzoek. 
 
Alvast enorm bedankt! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Julie Van den Audenaerde 
 

Vraag 1: Is uw onderneming op basis van de Europese KMO-definitie een kleine, middelgrote of grote 
onderneming? 

o Kleine onderneming (minder dan 50 werknemers en jaaromzet/balanstotaal tot 10 miljoen 
euro) 

o Middelgrote onderneming (minder dan 250 werknemers en jaaromzet tot 50 miljoen euro of 
balanstotaal tot 43 miljoen euro) 

o Grote onderneming (vanaf 250 werknemers en jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en 
balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro) 

 
Vraag 2: Duid aan onder welke dienstverlening uw onderneming valt (meerdere antwoorden zijn 
mogelijk) 

o Expediteur 
o Douaneagent 
o Non Vessel Operating Common Carrier 
o Logistieke dienstverlener 
o Andere  

 
Vraag 3: Duid aan welke definitie het meest van toepassing is op de activiteiten van uw onderneming. 

o Een natuurlijke of rechtspersoon die, tegen vergoeding, de verbintenis aangaat goederen te 
doen vervoeren in eigen naam maar voor rekening van zijn committent, en een of meer met 
dat vervoer samenhangende verrichtingen, zoals het in ontvangst nemen, het bezorgen aan 
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derdenvervoerders, het opslaan, de verzekering en het in- of uitklaren, uit te voeren of te doen 
uitvoeren 

o Een natuurlijke of rechtspersoon die zich verbindt tegenover zijn opdrachtgever om tegen 
bezoldiging goederen van de ene naar de andere plaats te brengen binnen een bepaalde 
termijn en ter bestemming af te leveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen 

o Een traditionele logistieke dienstverlener die gebruik maakt van een digitaal platform om alle 
benodigde processen en documentuitwisselingen via af te handelen 

o Een online platform zonder eigen middelen dat routes op basis van algoritmen berekent en 
meteen tarieven geeft voor aangevraagde routes 

o Geen van bovenstaande 
 
Vraag 4: Duid aan welke obstakels voor digitalisering in transport en logistiek u identificeert (meerdere 
antwoorden mogelijk). 

o Regelgeving 
o Gebrek aan samenwerking 
o Complexiteit logistieke keten 
o Gebrek aan technologische vaardigheden en expertise 
o Cybersecurity 
o Ontwikkelingskosten 
o Traditionele sector 
o Disruptieve platformen 

 
Vraag 5: Duid aan welke kansen de digitalisering in transport en logistiek met zich mee brengt (meerdere 
antwoorden mogelijk). 

o Volume- en omzetstijging 
o Kostenbesparing/optimalisatie 
o Hogere toegevoegde waarde 
o Operationele efficiëntie 
o Versnelling en vereenvoudiging documentenstroom 
o Transparantie 
o Concurrentievoordeel 
o Hergebruik gegevens 

 
Vraag 6: Duid aan in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen: 

   

Helemaal 
mee 

oneens 
Mee 

oneens 

Enigszins 
mee 

oneens Neutraal 

Enigszins 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee 
eens 

Mijn bedrijf zet reeds 
stappen om klaar te zijn 
voor de digitale 
transformatie 

         

Mijn bedrijf maakt reeds 
gebruik van digitale 
transportdocumenten 

         

Mijn bedrijf maakt reeds 
gebruik van een digitaal 
logistiek platform 
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Vraag 7: Duid aan in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen: ‘Mijn bedrijf 
maakt geen gebruik van digitale transportdocumenten omdat…’ 

   

Helemaal 
mee 

oneens 
Mee 

oneens 

Enigszins 
mee 

oneens Neutraal 

Enigszins 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee 
eens 

… de autoriteiten van andere 
EU landen dat niet 
aanvaarden 

         

… de Belgische autoriteiten 
dat niet aanvaarden 

         

… klanten en/of 
businesspartners er geen 
gebruik van maken 

         

… de rechtbanken (en 
verzekeringsmaatschappijen) 
het niet accepteren 

         

… er geen digitale 
initiatieven bestaan 

         

… de kosten groter zijn dan 
de baten 

         

… vervoerders en verladers 
papier verkiezen 

         

… er onwetendheid omtrent 
heerst 

         

… klanten en/of 
businesspartners 
verschillende initiatieven 
gebruiken 

         

 

Vraag 8: Duid aan welke van onderstaande technologische trends uw onderneming reeds toepast 
(meerdere antwoorden mogelijk). 

o Software as a Service (SaaS)   
o Informatie Technologie (IT)   
o Internet of Things   
o Data & Analytics   
o Digitale marktplaats   
o Artificiële intelligentie  
o Robotisering  
o Drones 
o Blockchain 
o Mobiele technologie 
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Vraag 9: Duid aan in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen omtrent digitalisering in 
transport en logistiek: 

   

Helemaal 
mee 

oneens 
Mee 

oneens 

Enigszins 
mee 

oneens Neutraal 

Enigszins 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee 
eens 

Het huidig regelgevend 
kader in transport en 
logistiek volstaat in het 
licht van de digitale 
transformatie 

         

De overheid moet een 
faciliterende rol innemen 
omtrent digitalisering in 
transport en logistiek 

         

Grote bestaande digitale 
platformen zoals Alibaba 
en Amazon trachten 
eveneens een logistieke 
speler te worden en zijn 
aldus disruptief 

         

De bedrijven zelf moeten 
de stap zetten tot 
digitalisering 

         

De coronacrisis versnelt 
de digitalisering in de 
sector 

         

 

Vraag 10: Duid aan in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen omtrent digitale 
transportdocumenten: 

   

Helemaal 
mee 

oneens 
Mee 

oneens 

Enigszins 
mee 

oneens Neutraal 

Enigszins 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee 
eens 

Er moet op internationaal 
niveau een regelgevend 
kader zijn voor digitale 
transportdocumenten 

         

Er moet op Europees 
niveau een regelgevend 
kader zijn voor digitale 
transportdocumenten 

         

Er moet op nationaal 
niveau een regelgevend 
kader zijn voor digitale 
transportdocumenten 
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Helemaal 
mee 

oneens 
Mee 

oneens 

Enigszins 
mee 

oneens Neutraal 

Enigszins 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee 
eens 

Het moet mogelijk zijn 
om zowel digitale als 
papieren 
transportdocumenten te 
gebruiken 

         

De aanvaarding van 
digitale 
transportdocumenten 
moet verplicht worden 

         

 

Vraag 11: Indien u van mening bent dat er een nationaal/Europees regelgevend kader nodig is om 
digitale transportdocumenten te aanvaarden, moet dit van toepassing zijn: 

o Zo snel mogelijk 
o Mits overgangsperiode van 1 jaar 
o Mits overgangsperiode van 2 jaar 
o Mits overgangsperiode van 3 jaar 
o Mits overgangsperiode van 4 jaar 
o Andere 

Vraag 12: Duid aan wat van toepassing is. Kwalificeert u zichzelf (uw bedrijf) als: 

o Traditionele expediteur 
o Makelaar of agent 
o Digitale expediteur die gebruik maakt van externe partijen voor operationele activiteiten 
o Digitale expediteur die intern een totaalpakket tracht aan te bieden 
o Data sharing platform 
o Andere  
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VERKLARING OP WOORD VAN EER 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Verklaring op woord van eer  
 
 
Ik verklaar dat ik deze aan de Faculteit BE ingediende masterproef zelfstandig en zonder hulp van andere 
dan de vermelde bronnen heb gemaakt. 
 
Ik bevestig dat de direct en indirect overgenomen informatie, stellingen en figuren uit andere bronnen 
als zodanig aangegeven zijn in overeenstemming met de richtlijnen over plagiaat in de Handleiding 
masterproef. 
 
Ik bevestig dat dit werk origineel is, aan geen andere onderwijsinstelling werd aangeboden en nog niet 
werd gepubliceerd. 
 
Ik ben mij bewust van de implicaties van fraude zoals beschreven in artikel 15 van het onderwijs- en 
examenreglement van de Universiteit Antwerpen. (www.uantwerpen.be/oer)  
 
 
 
Datum  08/01/2021 
 
 
Naam  Julie Van den Audenaerde  
 S0142926 
 
 
Handtekening  
 

 

 

 


