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Inleiding 
In de handel moeten er afspraken gemaakt worden over wie het risico van de goederen en de 

kost van het vervoer draagt wanneer goederen van bij de leverancier naar de afnemer (of een 

bestemming die hij aanduidt) worden getransporteerd. In de internationale handel is dit des te 

meer zo gezien de afstand tussen leverancier en afnemer – of beter tussen de plaats waar 

goederen geproduceerd worden en waar zij worden gebruikt of geconsumeerd – dikwijls groot 

is. Dit vervoer omvat niet alleen het transport zelf, maar ook opslag, overslag, verzekeringen, 

douane en andere formaliteiten. 

 

Om de opname van deze regelingen in het contract te vereenvoudigen, hun interpretatie te 

verzekeren en zo de transactiekosten te verminderen, reiken de Incoterms, een private 

codificatie van trade terms opgesteld door de International Chamber of Commerce (ICC)1, 

enkele standaardpakketten van leveringsvoorwaarden aan. Een door de partijen gekozen 

formule in het contract, weergegeven d.m.v. een drieletter-acroniem, vat een aantal rechten en 

verplichtingen aangaande de levering van leverancier en afnemer samen en stelt (meestal) 

duidelijk wanneer de levering plaatsvindt en wanneer de kosten en het risico die met deze 

operatie gepaard gaan overgaan van de verkoper op de koper. 

 

Wanneer partijen niets bepaald hebben in hun overeenkomst, zullen de bepalingen van het 

Weens Koopverdrag2 van toepassing zijn, indien hun transactie onder het toepassingsgebied 

van het verdrag valt. De verdragsbepalingen reiken dus een welbepaalde oplossing aan 

wanneer de partijen geen andere regeling – zoals bijvoorbeeld een bepaalde Incoterm –  

voorzien hebben. 

 

Incoterms verschillen van de verdragsrechtelijke regeling in die zin dat zij een keuze voor één 

van de dertien aangeboden “standaardoplossingen” vergen waarvan vervolgens op 

gedetailleerde wijze de gevolgen beschreven worden. Bovendien kan de verdragsrechtelijke 

oplossing niet tot een welbepaalde Incoterm herleid worden. 
                                                 
1 Hierna verkort aangehaald als “ICC”. Cf. http://www.iccwbo.org (internationale site) of http://www.iccwbo.be 

(site van het Belgische Nationaal Comité van ICC). 
2 Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 

april 1980, BS  1 juli 1997; hierna verkort aangehaald als “Weens Koopverdrag”. In het Engels heeft dit verdrag 

het opschrift “United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods” (CISG). 
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De vraag stelt zich wanneer de Incoterms dan wel de bepalingen van het Weens Koopverdrag 

van toepassing zijn, en welke regeling voorrang krijgt wanneer beide van toepassing zijn op 

dezelfde overeenkomst. In dit laatste geval moet dan ook onderzocht worden in hoeverre en 

op welke punten de ene regeling inhoudelijk op de andere primeert. 

 

Daartoe schetst het eerste en tweede hoofdstuk de ontstaansgeschiedenis van respectievelijk 

het Weens Koopverdrag en de Incoterms, waarbij ook bondig hun inhoudelijke regeling wordt 

uiteengezet. Het derde hoofdstuk behandelt grondig de verhouding tussen deze twee 

rechtsbronnen. Dat bestudeert eerst de respectievelijke rechtsaard (3.1), op basis waarvan hun 

toepassingsgebied afgelijnd wordt (3.2). Zo wordt duidelijk dat er een hiërarchische 

verhouding bestaat tussen het verdrag en de Incoterms (3.3). Daarna volgt een inhoudelijke 

vergelijking, van de onderwerpen die zowel in het verdrag als in de Incoterms aan bod komen 

(3.4). Het besluit van mijn masterproef belicht tenslotte de voornaamste vaststellingen van het 

onderzoek. 

 

 

 

 

 2



Hoofdstuk 1: Het Weens Koopverdrag 

1.1 Situering 

Tot een heel eind in de 20ste eeuw moesten handelaars bij internationale handelstransacties 

vertrouwen op wat contractueel was overeengekomen. Eventuele lacunes werden opgevangen 

door de lex mercatoria3. Deze was echter te weinig gedetailleerd en reikte o.a. geen 

rechtsmiddelen aan bij wanprestatie4. Met de groeiende wereldhandel groeide dan ook de 

nood aan een geharmoniseerd juridisch kader dat de rechten en verplichtingen van kopers en 

verkopers in een internationale handelskoop duidelijk regelde.  

 

Om een geharmoniseerd juridisch kader te creëren kan men twee wegen bewandelen. De 

eerste methode is de IPR-verwijzingsregels uniform maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de 

creatie van uniforme verwijzingsregels zoals in het Europees Overeenkomstenverdrag 

(EVO)5, dat binnenkort in de Europese Unie6 vervangen zal worden door de Rome I 

Verordening7. Eenvormige verwijzingsregels zorgen er voor dat verdragsstaten op een 

bepaalde situatie hetzelfde nationale recht zullen toepassen. Men gaat dan evenwel nog steeds 

nationaal recht toepassen op een internationale transactie.  

 

Het is voor internationale ondernemers echter interessanter indien men een internationaal 

geharmoniseerd juridisch kader schept, dat aangepast is aan de bijzondere vereisten van de 

internationale handel, dat de tegenstellingen tussen de verschillende nationale rechtsstelsels 

overstijgt en dat daardoor voor alle partijen – omdat het niet als de ‘eigen’ oplossing van één 

der partijen wordt aanzien – een aanvaardbare oplossing biedt. 

 

                                                 
3 Voor een definitie van dit begrip, cf. infra 3.1.2.3. 
4 J. RAMBERG, International Commercial Transactions, Parijs, ICC Publicatie nr. 588 - Kluwer Law 

International - Norstedts Juridik, 1997, 25. 
5 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, gesloten te Rome op 19 juni 

1980, BS  9 oktober 1987, 14.786. 
6 Met uitzondering van Denemarken. 
7 Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat 

van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), PB L 4 juli 2008, L 177/6, hierna genoemd 

“Rome I Verordening”. Zij zal in werking treden op 17 december 2009. 
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Eén van de eerste initiatieven van deze tweede methode vormen de op 1 juli 1964 te Den 

Haag gesloten verdragen die twee Eenvormige Wetten invoerden, nl. de Eenvormige Wet 

aangaande de Internationale Koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken (EWIK) en de 

Eenvormige Wet aangaande de Totstandkoming van Internationale Koop-verkoop van 

roerende lichamelijke zaken (EWTIK)8. Slechts negen landen ratificeerden deze verdragen, 

waaronder ook België9. Ze werden internationaal immers ervaren als een samenwerking 

tussen West-Europese landen, waarbij de specifieke noden van de socialistische en de derde 

wereld-landen verwaarloosd werden. De verdragen waren daarenboven te ingewikkeld en hun 

toepassingsgebied was te ruim10. 

 

Omwille van het geringe succes van deze Eenvormige Wetten ging in 1968 een nieuw project 

van start. Een werkgroep van UNCITRAL/CNUDCI11, dit is de in Wenen gevestigde 

Conferentie van de Verenigde Naties voor Internationaal Handelsrecht, onderzocht welke 

wijzigingen in de Eenvormige Wetten aangebracht moesten worden om een ruimere 

internationale consensus te bekomen. Tien jaar later kwam de ontwerptekst van het Weens 

Koopverdrag tot stand, die op een internationale conferentie te Wenen op 11 april 1980 werd 

goedgekeurd in aanwezigheid van 62 staten. Het verdrag trad in werking op 1 januari 198812.  

 

In België trad het Weens Koopverdrag pas later in werking, nl. op 1 november 1997. Om te 

kunnen toetreden tot het Weens Koopverdrag moest België immers eerst de Eenvormige 

                                                 
8 Verdrag houdende de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, gesloten 

te Den Haag op 1 juli 1964, BS 14 januari 1971, 387, in het Engels vaak naar gerefereerd d.m.v. de acroniemen 

ULIS (Uniform Law on International Sale of Goods) en ULF (Uniform Law on the Formation of Contracts for 

the International Sale of Goods). 
9 Momenteel zijn deze Eenvormige Wetten enkel nog van toepassing in het Verenigd Koninkrijk, San Marino en 

Gambia. 
10 G. SCHRANS en H. VAN HOUTTE, Internationaal handels- en financieel recht, Leuven - Amersfoort, Acco, 

1991, 260. 
11 United Nations Commission on International Trade Law/Commision des Nations Unies pour le Droit 

Commercial International, http://www.uncitral.org. 
12 Art. 99, 1ste lid Weens Koopverdrag. 
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Wetten opzeggen13. België is m.a.w. overgegaan van een stelsel van oud uniform 

internationaal kooprecht naar een stelsel van nieuw uniform recht14.  

 

In tegenstelling tot de weinig succesvolle Eenvormige Wetten is het Weens Koopverdrag 

goed op weg om een eenvormig wereldkooprecht tot stand te brengen. Het verdrag werd 

ondertussen geratificeerd in 73 landen, waaronder vele van onze belangrijkste 

handelspartners15. Het Weens Koopverdrag, dat door WAUTELET het schoolvoorbeeld van 

eenvormige materiële verdragen genoemd wordt16, is zo succesvol geworden omdat het op 

een brede consensus en op degelijk rechtsvergelijkend werk is gebaseerd. Volgens 

FLECHTNER zou ongeveer 80% van alle internationale handelstransacties gebeuren onder 

toepassing van dit verdrag17. 

 

De voordelen van het verdrag zijn immers talrijk. In de eerste plaats is het een moderne wet, 

die aan vele uitzichtloze discussies uit het verleden een einde stelt, zoals bijvoorbeeld de 

discussie over het onderscheid tussen “gebrek in de geleverde zaak” en “niet-nakoming van 

de leveringsplicht”, die door het verdrag vermeden wordt doordat de leveringsplicht voor de 

verkoper geen verplichting inhoudt om conforme zaken te leveren18. Daarnaast voert het 

verdrag neutraal recht in, daar niet het nationale recht waarmee slechts één van de partijen 

vertrouwd is van toepassing zal zijn, waardoor partijen op een grotere voet van gelijkheid 

staan. Partijen kunnen bovendien zelf naar wens de bepalingen van het Weens Koopverdrag 

aanpassen en uitsluiten op basis van hun wilsautonomie19. Tenslotte is de inhoud van het 

                                                 
13 Art. 99, 6de lid Weens Koopverdrag. 
14 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997,  

22. 
15 Geactualiseerde lijst met verbonden staten te consulteren op volgende websites: http://treaties.un.org of op 

http://cisgw3.law.pace.edu. De belangrijkste uitzonderingen zijn Groot-Brittannië, Ierland, Indië, Brazilië en de 

landen van het Midden-Oosten. 
16 P. WAUTELET, De internationale koop, bronnen en beginselen, in AdvocatenPraktijk, 4, Antwerpen, 

Kluwer, 1998, 3. 
17 H. FLECHTNER, Presentatie "The globalisation of law as documented in the Law on International Sales of 

Goods",  bij de XXXVe Postuniversitaire cyclus Willy Delva, op 30 april 2009 te Gent. 
18 Deel III, hoofdstuk II van het Weens Koopverdrag is onderverdeeld in twee afdelingen waarbij afdeling 1 de 

levering behandelt, en afdeling 2 de conformiteit. 
19 Art. 6 Weens Koopverdrag en cf. infra 3.2.1.4. 
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verdrag in (bijna) alle rechtstelsels gekend en in vele talen beschikbaar zodat elke rechter het 

recht in geval van geschil op een voorspelbare wijze kan toepassen. Dit wordt mede mogelijk 

gemaakt door een verregaande samenwerking in de juridische wereld, waarbij een gratis 

toegankelijke database van rechtsleer en rechtspraak online ter beschikking staat om een 

uniforme interpretatie van het verdrag mogelijk te maken20. 

 

FLECHTNER beklemtoont evenwel dat het Weens Koopverdrag in de praktijk niet steeds 

toegepast wordt, omdat  advocaten en magistraten vaak meer vertrouwd zijn met hun 

nationaal recht dan met dit internationale kooprecht, en dus eerder de neiging hebben hun 

nationaal recht toe te passen. Dit wordt door hem aangeduid als de “homeward trend”, een 

tendens die momenteel één van de grootste uitdagingen vormt voor het Weens 

Koopverdrag21. 

1.2 Inhoudelijke regeling 

Het Weens Koopverdrag bepaalt de inhoud van het recht dat wereldwijd de internationale 

koop beheerst. Het verdrag regelt o.a. de totstandkoming van de overeenkomst, de rechten en 

plichten van koper en verkoper, en de sanctioneringsmiddelen die een partij ter beschikking 

heeft wanneer de andere partij haar verplichtingen niet nakomt. 

 

Het verdrag regelt evenwel niet het bewijs of de geldigheid van de overeenkomst of de 

geldigheid van de daarin vervatte bedingen. Het regelt evenmin de gevolgen die de 

overeenkomst kan hebben voor de eigendom van de verkochte zaken22. Voor de 

aansprakelijkheid van de verkoper voor dood of letsel veroorzaakt door diens koopwaar kan 

het Verdrag ook geen oplossing bieden23. Dat deze zaken niet geregeld worden door het 

verdrag wordt door sommigen betreurd24. 

                                                 
20 Voor een lijst van deze online bronnen, cf. http://www.cisg.law.pace.edu/network.html. 
21 H. FLECHTNER, "The globalisation of law as documented in the Law on International Sales of Goods", in X. 

(ed.), Documentatiebundel XXXVe Postuniversitaire cyclus Willy Delva - Nieuw internationaal privaatrecht, 30 

april 2009, onuitg, 12. 
22 Art. 4 Weens Koopverdrag. 
23 Art. 5 Weens Koopverdrag. 
24 Y. DERAINS en J. GHESTIN, La Convention de Vienne sur la vente internationale et les incoterms, Parijs, 

LGDJ, 1990, 151. Het Weens Koopverdrag is evenwel een compromis tussen verschillende landen, en wanneer 
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Bovengenoemde zaken worden door het Weens Koopverdrag expliciet uitgesloten. Er zijn 

echter ook een groot aantal rechtsvragen die impliciet uit zijn toepassingsgebied worden 

uitgesloten, omdat er eenvoudigweg geen regels voor bepaald zijn25. Deze leemten worden in 

de eerste plaats opgevangen door de algemene beginselen waarop het Weens Koopverdrag 

steunt, en wanneer daarin geen oplossing kan gevonden worden, door het toepasselijke 

nationale recht26. 

 

Het verdrag bestaat uit 101 artikels en is onderverdeeld in vier delen. Gezien het hier niet de 

bedoeling is het Weens Koopverdrag in extenso te bestuderen, volstaat een bondige 

inhoudelijke beschrijving per deel van het verdrag. De in het kader van deze studie relevante 

aspecten worden dan infra uitvoeriger toegelicht. 

1.2.1 Deel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen 

Deel I van het verdrag bakent het toepassingsgebied af: het verdrag is enkel van toepassing op 

koopovereenkomsten van roerende zaken tussen handelaren die in verschillende staten 

gevestigd zijn27. Uitsluitend de totstandkoming van de overeenkomst en de rechten en 

verplichtingen van koper en verkoper worden door het verdrag geregeld28. Artikel 6 Weens 

Koopverdrag bevestigt het beginsel van de wilsautonomie van de partijen: de partijen kunnen 

de toepassing van het verdrag uitsluiten en afwijken van de bepalingen ervan. Hoofdstuk II 

van deel I behandelt de interpretatieregels van het contract en de interpretatieregels van het 

verdrag29. 

                                                                                                                                                         
voor bepaalde onderwerpen geen consensus kan gevonden worden, is het logisch dat daarvoor in het verdrag 

geen oplossing terug te vinden is.  
25 Voor een niet-exhaustieve lijst van impliciet uitgesloten rechtsvragen, cf. J. ERAUW, "Wanneer is het Weens 

Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET (ed.), Het Weens 

Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 45-46. 
26 Art. 7, 2° Weens Koopverdrag. 
27 Art. 1-3 Weens Koopverdrag. 
28 Art. 4 Weens Koopverdrag. 
29 Art. 7-13 Weens Koopverdrag. 
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1.2.2 Deel II: Totstandkoming van de overeenkomst 

Deel II van het verdrag regelt de totstandkoming van de overeenkomst door middel van het 

schema van aanbod en aanvaarding30. Er wordt evenwel niet gesteld dat de overeenkomst niet 

op een andere manier tot stand zou kunnen komen31. 

1.2.3 Deel III: Koop van roerende zaken 

Dit deel vormt het belangrijkste deel van het verdrag, dat in de eerste plaats de rechten en 

verplichtingen van koper en verkoper bepaalt. De belangrijkste verplichtingen van de 

verkoper zijn de leveringsplicht32 en de plicht goederen te leveren die overeenstemmen met 

de overeenkomst (conformiteitsverplichting)33; de verplichtingen van de koper zijn betaling 

van de koopprijs34 en inontvangstneming van de zaken35.  

 

Daarnaast regelt dit deel ook de gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van 

verkoper36 en koper37, waarbij bepaald wordt welke (overigens vrij uitgebreide) 

rechtsmiddelen de partijen kunnen aanwenden in geval van wanprestatie. Daarna volgen de 

regels over de risico-overgang. Het laatste hoofdstuk van dit deel bevat dan weer 

verplichtingen die gelden voor zowel de verkoper als voor de koper38. 

1.2.4 Deel IV: Slotbepalingen 

In deel IV van het verdrag vindt men de regels terug m.b.t. de toetreding tot en de 

inwerkingtreding van het verdrag. Men vindt er eveneens de verklaringen en voorbehouden 

die toetredende Staten kunnen maken indien zij sommige bepalingen van het verdrag niet 

wensen toe te passen39. 

                                                 
30 Art. 14-24 Weens Koopverdrag. 
31 J. ERAUW, C. CLIJMANS, K. JANSEGERS, H. STORME, C. ROMMELAERE en M. PIERS, Handboek 

Belgisch Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 501. 
32 Art. 31-34 Weens Koopverdrag. 
33 Art. 35-44 Weens Koopverdrag. 
34 Art. 54-59 Weens Koopverdrag. 
35 Art. 60 Weens Koopverdrag. 
36 Art. 45-52 Weens Koopverdrag. 
37 Art. 61-65 Weens Koopverdrag. 
38 Art. 71-88 Weens Koopverdrag. 
39 Deze verklaringen en voorbehouden zijn o.a. terug te vinden op http://treaties.un.org.  
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Hoofdstuk 2: De Incoterms 

2.1 Situering 

In de internationale handel ontstond in het begin van de 19de eeuw de gewoonte om de 

leveringsvoorwaarden te standaardiseren en door middel van korte termen of acroniemen aan 

te duiden. Deze gewoonte werd voor het eerst40 vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk in het 

kader van het internationaal zeevervoer41. Het Verenigd Koninkrijk was toentertijd immers 

het maritieme wereldcentrum, waardoor het logisch is dat men daar de eerste sporen 

teruggevonden heeft van de (nu in de Incoterms opgenomen) CIF- en FOB-terms42. 

 

Door een zogenaamde “price-delivery term” of “trade term” (leveringsvoorwaarde) te 

hanteren in de overeenkomst vermijdt men eindeloze discussies over wie moet instaan voor 

welke formaliteit of verzekering, welke partij het risico draagt en tot waar, wie instaat voor 

het vervoer en wie het laden en lossen voor zijn rekening moet nemen. Deze trade terms 

geven m.a.w. de mogelijkheid een ellenlange opsomming van wederzijdse verbintenissen in 

het kader van de levering te vermijden. Zeker wanneer het gaat om meervoudige 

handelstransacties tussen dezelfde partijen, draagt dit bij tot een meer efficiënte handel. De 

tijd die men daardoor uitspaart zorgt ervoor dat het mogelijk is een offerte snel op te stellen en 

te beantwoorden, iets wat voor de ontwikkeling van de handel onontbeerlijk is43. 

 

De trade terms bevorderden weliswaar de harmonisering en standaardisering van de 

internationale handel, maar de verschillen in interpretatie die ontstonden in de verschillende 

landen en bedrijfssectoren konden stokken in de wielen steken. Wanneer een exporteur een 
                                                 
40 VERCAUTEREN situeert de trade terms echter reeds op een vroeger tijdstip, nl. in 1012 v.C. Hiervoor 

baseert hij zich op een fragment uit het Oud Testament, cf. K. VERCAUTEREN, De Incoterms 1990 in het 

kader van de internationale handelskoop - een juridisch onderzoek naar de rechten en verplichtingen van koper 

en verkoper, Licentiaatsverhandeling tot het bekomen van de graad van Licentiaat in de Haven- en Maritieme 

Wetenschappen (onuitg.), Universiteit Gent, 1992, 29. 
41 H. VAN HOUTTE, The Law of International Trade, Londen, Sweet & Maxwell, 2002, 171. 
42 D. M. SASSOON, "Application of FOB and CIF Sales in common law countries", Eur. Vervoerr. 1981, 51-52; 

D. M. SASSOON, "The origin of FOB and CIF terms and the factors influencing their choice", J.Bus.L. 1967, 

32-37.  
43 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 17. 
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trade term opnam in zijn overeenkomst met een buitenlandse koper bleef het daarom 

aangeraden een beding in te lassen dat bijvoorbeeld het nationaal recht van de exporteur van 

toepassing verklaarde op de uitlegging van de term, of men kon wanneer men refereerde naar 

een trade term er de inhoudelijke regeling expliciet bij vermelden44. De rechtszekerheid bij 

het gebruik van “algemeen aanvaarde” trade terms werd daardoor natuurlijk sterk afgezwakt.  

 

De interpretatieverschillen bij het gebruik van ogenschijnlijk gelijke trade terms brachten de 

ICC ertoe in 192945 een publicatie uit te geven waarin de precieze betekenis van enkele trade 

terms in verschillende landen onderzocht werd door vooraanstaande specialisten46. 

 

Deze studie onderzocht ook de American Foreign Trade Definitions (AFTD), een interpretatie 

van enkele veel voorkomende leveringsvoorwaarden die in 1919 opgesteld werd te New York 

door een aantal grote Amerikaanse bedrijven. De AFTD lagen dus niet alleen aan de basis van 

de interpretatie van de trade terms opgenomen in de Amerikaanse Uniform Commercial Code 

(UCC)47 maar hebben eveneens de Incoterms beïnvloed, ook al wijken deze laatste er 

inhoudelijk op enkele punten sterk van af48. Deze AFTD, alsook de in 1941 gereviseerde 

versie RAFTD49, zijn intussen, behalve op het Amerikaanse vasteland, in onbruik geraakt50. 

 

Dit rechtsvergelijkend onderzoek en het voorbeeld van codificatie van trade terms in de 

Verenigde Staten bracht de ICC ertoe in 1936 eveneens een private codificatie van algemeen 

                                                 
44 C. SCHMITTHOFF, Export Trade - The Law & Practice of International Trade, Londen, Stevens & Sons, 

1990, 9. 
45 X., Trade Terms, Parijs, ICC Publicatie nr. 68, 1929, http://www.martintittle.com, 169 p.  
46 F. EISEMANN, Usages de la vente commerciale internationale - Incoterms, Parijs, Jupiter, 1972, 15.  
47 Inmiddels is deze interpretatie in de federale UCC opgeheven, wat als een formele erkenning van de Incoterms 

kan geïnterpreteerd worden, hoewel de deelstaten deze schrapping in hun wetboeken nog niet hebben 

doorgevoerd. 
48 C. SCHMITTHOFF, "The Risk of Loss in Transit in International Sales (1965)", in C.-J. CHENG (ed.), Clive 

M. Schmitthoff's Select Essays on International Trade Law, Martinus Nillhoff Publishers / Graham & Trotman 

Ltd., 1988, 284. 
49 X., Revised American Foreign Trade Definitions 1941, New York, National Foreign Trade Council, Inc., 

1941, http://www.martintittle.com/publications/AFTD_1941.pdf. 
50 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 18, en cf. infra 3.2.2.2. 
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aanvaarde trade terms voor te stellen51. Zij werden International Commercial Terms 

genoemd, of Incoterms. Het werd vanaf dan voor een handelaar dus mogelijk bij het gebruik 

van een trade term in een overeenkomst naar de aan die trade term door de Incoterms 

gegeven interpretatie te verwijzen.  

 

Deze codificatie was en is in de huidige versie nog steeds zeer succesvol, wat enigszins 

verwonderlijk is voor regels die nageleefd worden louter omwille van het moreel gezag van 

de ICC, die overigens volledig onafhankelijk functioneert van de nationale staten52.  

 

De eerste versie van de Incoterms werd evenwel niet aanvaard in Groot-Brittannië en de 

Verenigde Staten53. Daarom besloot men een nieuwe werkgroep op te richten waarin de 

Amerikanen en de Britten een grote inbreng kregen, om te komen tot een codificatie die ook 

hun goedkeuring wegdroeg. In 1953 werden de Incoterms herzien op een congres te Wenen, 

en werd brochure nummer 166 uitgegeven54. Deze brochure met Incoterms mag men niet 

verwarren met de rechtsvergelijkende publicatie over de trade terms die de ICC eveneens 

uitbracht in 1953, waarbij de verschillen in de toepassing van de trade terms per land worden 

aangegeven55. 

 

Waar voordien vooral sprake was van een codificatie van reeds bestaande handelsgebruiken, 

werden in 1967 en 1976 nieuwe, in de handelsgebruiken (nog) niet toegepaste Incoterms 

geïntroduceerd56. In de Incoterms 1980 werden deze en drie andere nieuw gecreëerde trade 

terms aan de bestaande Incoterms toegevoegd57. Een herziening was destijds nodig daar het 

                                                 
51 X., Incoterms 1936, Parijs, ICC Publicatie nr. 92, 1936, 

http://www.martintittle.com/publications/Incoterms1936.pdf. De ICC heeft zich sinds haar oprichting steeds 

bezig gehouden met private codificaties van gebruiken en gewoontes op het gebied van internationale handel. 

Naast de Incoterms is zij o.a. ook verantwoordelijk voor de UNIDROIT-principes, de Uniforme Regelen en 

Usances voor Documentaire Kredieten (UCP 600), de Uniforme Regelen voor Incasso’s, de Eenvormige 

Regelen voor Contractuele Garanties en de Eenvormige Regels voor een document voor Gecombineerd Vervoer 

en de Expertiseregels. 
52 P. KAHN, La vente commerciale internationale, Parijs, Librarie Sirey, 1961, 29. 
53 F. EISEMANN, Usages de la vente commerciale internationale - Incoterms, Parijs, Jupiter, 1972, 16. 
54 X., Incoterms 1953, Parijs, ICC Publicatie nr. 166, 1953, 69 p. 
55 X., Termes Commerciaux - Trade Terms, Parijs, ICC Publicatie nr. 16, 1953, 136 p. 
56 In 1967 werden DAF en DDP ingevoerd, in 1976 werd FOB Airport ingevoerd. 
57 Naast DAF, DDP en FOB Airport werden ook de termen CFR, CPT en CIF toegevoegd.  
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vervoer per schip zijn monopolie in het internationaal transport verloren had; het multimodaal 

transport, dat verschillende vervoerswijzen combineert voor éénzelfde vervoerstraject, deed 

immers zijn intrede. De contractuele voorwaarden en bijgevolg ook de Incoterms moesten aan 

deze nieuwe omstandigheden aangepast worden. 

 

In de Incoterms 1990 werden o.a. de drieletter-acroniemen van de Incoterms veralgemeend. 

Deze revisie had voornamelijk tot doel de Incoterms aan te passen aan de toenemende 

informatisering van de internationale handel. Op de offerte, bestelbon, factuur of 

leveringsinstructies moest vanaf dan slechts een drielettercode voorzien worden, waardoor 

een geïnformatiseerde verwerking mogelijk werd58. 

 

Naast enkele kleine wijzigingen aan de reeds bestaande Incoterms werd de terminologie van 

de Incoterms aangepast in de huidige versie van de Incoterms, nl. Incoterms 2000, zodat deze 

nu zoveel mogelijk overeenstemt met de terminologie uit het Weens Koopverdrag59.  

 

In 198060, 199061 en 200062 zijn de Incoterms herzien, voornamelijk om ze aan te passen aan 

de hedendaagse handelspraktijken. In de lijn van het verwachtingspatroon63 wordt ook voor 

201064 een nieuwe versie voorbereid, die als werktitel het opschrift Incoterms 3000 draagt65. 

                                                 
58 Vanaf Incoterms 1990 heeft men dus de mogelijkheid papieren vervoersdocumenten te vervangen door EDI-

procedures (Electronic Data Interchange). 
59 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 9. 
60 X., Incoterms 1980, Parijs, ICC Publicatie nr. 350, 1980, 135 p. 
61 X., Incoterms 1990, Parijs, ICC Publicatie nr. 460, 1990, 215 p. 
62 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 271 p. De Incoterms 2000 zijn in werking getreden 

op 1 januari 2000. Deze brochure is ook online te consulteren op http://www.searates.com/reference/incoterms/.  
63 Hoewel Tony Vandeputte, secretaris-generaal van ICC België, beweert dat de tot nu toe tienjarige herziening 

louter op toeval berust, en dat men slechts de Incoterms herziet wanneer een meerderheid van landen dit nodig 

vindt. Cf. P. VAN DOOREN, "Geen herziening van de Incoterms voor 2011", De Lloyd 30 juni 2008, 

http://www.iccwbo.be/index.html?file=217. 
64 De ontwerptekst zou in juni 2009 goedgekeurd moeten worden door de wereldwijde vergadering van de ICC, 

maar het is pas vanaf dat moment dat men aan de vertalingen kan beginnen, waardoor de Incoterms 3000 

hoogstwaarschijnlijk ten vroegste in  2011 in werking zullen treden. 
65 X., ICC COMMISSION ON COMMERCIAL LAW AND PRACTICE, INCOTERMS 3000 – 1st DRAFT, 20 

February 2009.  
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2.2 Inhoudelijke regeling 

Handelaars, maar ook juristen, verkeren vaak in de veronderstelling dat Incoterms alle 

aspecten van de internationale koop regelen. Daarom treft men soms in internationale 

koopovereenkomsten clausules aan als “dit contract wordt beheerst door Incoterms 2000” of 

“Incoterms 2000 zijn het toepasselijke recht van deze overeenkomst”. Incoterms regelen 

echter slechts enkele aspecten van de koopovereenkomst, die ingedeeld kunnen worden in 

vier categorieën, met name de levering van de koopwaar, de risico-overgang, de 

kostentransfer en de documentaire formaliteiten die zich voordoen bij grensoverschrijdende 

transacties. VERCAUTEREN duidt het als volgt aan: “Incoterms zijn nu eenmaal geen passe-

partout”66. 

 

In de huidige versie van de Incoterms (Incoterms 2000) staan dertien Incoterms beschreven 

die naargelang hun kenmerken onderverdeeld kunnen worden in vier groepen. Groep E, 

waaronder slechts één Incoterm ressorteert, legt minimale verplichtingen op aan de verkoper. 

Groep F bevat de Incoterms die de verkoper de verplichting opleggen de goederen aan een 

aangeduide vervoerder over te dragen en waarbij de verkoper het hoofdvervoer niet hoeft te 

betalen. Wanneer een Incoterm van de groep C in een overeenkomst opgenomen wordt, 

betekent dit dat de verkoper het hoofdvervoer wel moet financieren, hoewel hij het risico van 

de goederen tijdens het transport niet moet dragen. Wanneer men handelt onder een Incoterm 

van groep D draagt de verkoper het risico en de kosten tot de aankomst van de goederen op 

een bepaalde bestemming. 

 

Hoewel er dertien verschillende Incoterms zijn, kunnen zij onmogelijk voor elke situatie een 

geschikte oplossing bieden. Het is dus mogelijk dat de partijen een Incoterm aanvullen of 

verwijzen naar specifieke gewoonten of gebruiken in een bepaald land, een bepaalde haven of 

een specifieke bedrijfstak67. Die varianten en gebruiken hebben immers voorrang op wat 

Incoterms 2000 in de interpretatie van ICC inhouden68. 

                                                 
66 K. VERCAUTEREN, De Incoterms 1990 in het kader van de internationale handelskoop - een juridisch 

onderzoek naar de rechten en verplichtingen van koper en verkoper, Licentiaatsverhandeling tot het bekomen 

van de graad van Licentiaat in de Haven- en Maritieme Wetenschappen (onuitg.), Universiteit Gent, 1992, 38. 
67 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 213. 
68 Cf. infra 3.2.2.4. 
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Het gebruik van een bepaalde Incoterm kan gekoppeld zijn aan een bepaalde transportwijze. 

De Incoterms EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU en DDP kunnen gebruikt worden voor om 

het even welk transportmiddel, waaronder ook multimodaal vervoer, maar de Incoterms FAS, 

FOB, CFR, CIF, DES en DEQ zijn maritieme Incoterms en kunnen in principe enkel 

aangewend worden voor zeevervoer en binnenvaart, omdat zij verwijzen naar de 

scheepsreling of de kade als ‘critical point’ voor de overgang van kosten en risico’s. 

 

Voor elke Incoterm worden in Incoterms 2000, ICC publicatie nr. 56069 de plichten van koper 

(kolom A) en verkoper (kolom B) duidelijk vastgelegd door ze onder te verdelen in 10 

rubrieken. Hieronder worden de Incoterms kort beschreven, aan de hand van de  

interpretatieregels vooropgesteld door de ICC.  

2.2.1 Groep E 

EXW (Ex Works) 

Groep E bevat slechts één Incoterm, nl. Ex Works. De verkoper heeft hier enkel de 

verplichting de goederen aan de koper ter beschikking te stellen in zijn bedrijfspand (dit kan 

bijvoorbeeld zijn werkplaats, fabriek of opslagruimte zijn) of op een andere genoemde plaats. 

De koper draagt alle kosten en risico’s om de goederen te laden, uit te voeren en naar de 

plaats van bestemming te brengen70. 

2.2.2 Groep F 

FCA (Free Carrier) 

De verkoper moet de door hem uitgeklaarde goederen op een genoemde plaats aan de door de 

koper aangeduide vervoerder overdragen. Het hoofdvervoer van de goederen gebeurt op risico 

en kosten van de koper71. 

 

FAS (Free Alongside Ship) 

Free Alongside Ship betekent dat de verkoper levert op het moment dat de goederen zich 

naast het zeeschip bevinden in de overeengekomen vertrekhaven. Op dat moment gaat het 

risico over en staat de koper in voor de verdere kosten van het vervoer. In tegenstelling tot de 

                                                 
69 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 271 p. 
70 Ibid., 27. 
71 Ibid., 33. 
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voorgaande versies van de Incoterms moet de koper onder Incoterms 2000 niet meer instaan 

voor de exportformaliteiten72. 

 

FOB (Free On Board) 

De verkoper heeft zijn verplichtingen onder de FOB-term ingelost op het moment dat de 

lading over de scheepsreling gegaan is in de haven van vertrek. De koper draagt het risico van 

de goederen en de kosten van het vervoer vanaf het moment dat zij de scheepsreling 

overschrijden. 

 

Zowel tijdens de voorbereiding van Incoterms 200073 als tijdens de voorbereiding van 

Incoterms 300074 werd geopperd deze Incoterm af te schaffen, omdat de hierboven besproken 

FCA-term de FOB-term theoretisch probleemloos zou kunnen vervangen. FOB vormt echter 

samen met CIF de oudste en meest ingeburgerde Incoterm75, en men moet zich hoeden bij een 

codificatie van universele handelsgebruiken om de FOB-term louter omwille van 

academische redenen te schrappen. 

2.2.3 Groep C 

CFR (Cost and Freight) 

De levering gebeurt bij deze term wanneer de goederen de scheepsreling overschrijden in de 

vertrekhaven. Het vervoer naar de haven van bestemming wordt echter wel door de verkoper 

betaald en georganiseerd, waarbij het risico op verlies of beschadiging aan de goederen 

tijdens het transport, en het risico op schade te wijten aan vertragingen, door de koper moet 

worden gedragen76. 

 

                                                 
72 Ibid., 41. 
73 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 165. 
74 K. VANHEUSDEN, Verslag Vergadering ICC-Commercial Law and Practice Commission, Wenen 12 

november 2008 (CLP), onuitg., 5. 
75 H. VAN HOUTTE, The Law of International Trade, Londen, Sweet & Maxwell, 2002, 171. 
76 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 57. 
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CIF (Cost, Insurance and Freight) 

CIF is in essentie gelijk aan CFR, maar met de bijkomende verplichting voor de verkoper om 

op zijn kosten een (minimale) verzekering af te sluiten die het transportrisico dekt tot de 

haven van bestemming77. 

 

CPT (Carriage Paid To) 

De verkoper levert hier door de goederen te overhandigen aan de eerste onafhankelijke 

vervoerder. De levering – en dus ook de risico-overgang78 - gebeurt dus op hetzelfde ogenblik 

als bij een FCA-levering, maar het hoofdvervoer wordt wel door de verkoper betaald79. 

 

CIP (Carriage and Insurance Paid to) 

Bij de CIP-term levert de verkoper net zoals bij de CPT-term door de goederen te 

overhandigen aan de eerste onafhankelijke vervoerder, waarbij het vervoer door hem 

gefinancierd wordt en dus in de verkoopprijs is inbegrepen. Het risico gaat over bij vertrek 

van het transport, maar niettemin heeft de verkoper de bijkomende verplichting een 

(minimale) verzekering af te sluiten die de risico’s (van de koper) tijdens het vervoer dekt tot 

de plaats van aankomst80. 

2.2.4 Groep D 

DAF (Delivered At Frontier) 

De verkoper levert de goederen door ze uitgeklaard, maar niet ingeklaard, ter beschikking te 

stellen aan de koper op een overeengekomen punt aan de grens81. 

 

DES (Delivered Ex Ship) 

De levering gebeurt door de niet-ingeklaarde goederen ter beschikking te stellen aan de koper 

in de aankomsthaven, nog geladen op het schip. De verkoper draagt de kosten en de risico’s 

om de goederen naar de aankomsthaven te transporteren, de koper draagt de risico’s van zodra 

het schip is aangemeerd in de haven van aankomst82. 

                                                 
77 Ibid., 65. 
78 Cf. infra 3.4.6.2. 
79 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 73. 
80 Ibid., 81. 
81 Ibid., 89. 
82 Ibid., 97. 
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DEQ (Delivered Ex Quai) 

De goederen moeten geleverd worden op de kade van de overeengekomen aankomsthaven. 

De verkoper draagt zowel de kosten als het risico tot de goederen gelost zijn. De 

invoerformaliteiten vallen, anders dan in vorige versies van de Incoterms, ten laste van de 

koper83. 

 

DDU (Delivered Duty Unpaid) 

De verkoper draagt de kosten van het transport en het risico van de goederen tot de 

afgesproken bestemming. Deze moeten gelost noch ingeklaard worden. De kosten en risico’s 

van de invoerformaliteiten, invoerrechten en het lossen vallen ten laste van de koper84. 

 

DDP (Delivered Duty Paid) 

Behalve de kosten van het transport en de risico’s van de goederen tot de afgesproken 

bestemming moet de verkoper ook instaan voor de kosten en de risico’s verbonden aan de 

invoerformaliteiten en de invoerrechten. De verkoper moet natuurlijk steeds nagaan of hij in 

staat is de goederen in eigen naam in te klaren en een invoervergunning te verkrijgen85. De 

goederen moeten echter niet gelost worden van het aankomend voertuig. Waar de EXW-term 

de minste verplichtingen legt op de schouders van verkoper, legt de DDP-term de meeste 

verplichtingen op aan de verkoper.  

                                                 
83 Ibid., 105. 
84 Ibid., 113. 
85 Ibid., 121. 
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Hoofdstuk 3: De verhouding tussen het Weens 
Koopverdrag en de Incoterms 

3.1 De rechtsaard 

3.1.1 Het Weens Koopverdrag 

3.1.1.1 Algemeen 

In Basisbegrippen Publiekrecht86 wordt een internationaal verdrag als volgt gedefinieerd: 

“Het verdrag is de internationale overeenkomst die, met het oog op regeling van hun 

onderlinge verhoudingen en eventueel deze van hun respectievelijke rechtsonderhorigen, door 

twee of meer volkenrechtelijke subjecten wordt gesloten en wordt beheerst door het 

volkenrecht”. 

 

In het Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht87 hanteert men de volgende definitie: 

“Een verdrag is een internationale overeenkomst in geschrifte tussen Staten gesloten en 

beheerst door het volkenrecht, hetzij nedergelegd in een enkele akte, hetzij in twee of meer 

samenhangende akten, en ongeacht haar bijzondere benaming”. 

 

Het Weens Koopverdrag is rechtstreeks van toepassing wanneer de partijen in verschillende 

landen gevestigd zijn die het Verdrag geratificeerd hebben, of onrechtstreeks omdat het 

objectief toepasselijke recht op een koopovereenkomst het recht is van een toegetreden 

Staat88.  Het Weens Koopverdrag kan in sommige landen echter ook door de loutere wil van 

de partijen op een koopovereenkomst van toepassing zijn, zelfs op een overeenkomst met 

contractpartijen van niet-verbonden Staten. Het Weens Koopverdrag heeft bijgevolg een aan 

het verdragenrecht vreemde uitwerking: het heeft immers niet enkel uitwerking voor de 

verdragsluitende Staten en de inwoners daarvan, maar kan ook louter conventioneel 

toepassing vinden89. 

                                                 
86 J. DUJARDIN en J. VANDE LANOTTE, Basisbegrippen publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2004, 341. 
87 Art 2, 1a) van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht en bijlage, opgemaakt te Wenen op 23 mei 

1969, goedgekeurd door Wet 10 juni 1992, BS  25 december 1993, hierna genoemd “Verdrag van Wenen inzake 

verdragenrecht”. 
88 Cf. infra 3.2.1.2. 
89 Art. 1 Weens Koopverdrag, cf. infra 3.2.1.2. 
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3.1.1.2 De rechtstreekse toepasselijkheid en de directe werking 

België trad toe tot het Weens Koopverdrag op 31 oktober 199690, waardoor het Verdrag sinds 

1 november 1997 in België van kracht is91. België legde hierbij geen verklaring af en maakte 

geen voorbehouden92, waardoor het Verdrag integraal van toepassing is in de Belgische 

rechtsorde. 

 

In België wordt sinds het arrest Le Ski van het Hof van Cassatie van 27 mei 197193 de leer 

van het monisme gevolgd. Volgens deze leer vormt het recht een eenheid en maken de door 

de wetgevende macht goedgekeurde verdragen deel uit van de nationale rechtsorde, zonder 

dat de verdragsbepalingen inhoudelijk in nationaal recht moeten worden omgezet94. De 

instemmingswet van het Weens Koopverdrag is weliswaar in het Belgisch Staatsblad95 

verschenen, maar dit was niet vereist opdat het Verdrag uitwerking zou hebben in de 

Belgische rechtsorde. Dat de goedkeuring door de wetgevende macht slechts een formele 

handeling is vloeit eveneens voort uit het arrest Le Ski96. 

 

Dat een internationale norm “rechtstreeks toepasselijk” is neemt niet weg dat er tussen 

verdragen onderling verschillen kunnen bestaan in rechtskracht. Men kan verdragen indelen 

naargelang zij al dan niet directe werking hebben. Een verdrag zonder directe werking bevat 

enkel rechten en plichten voor de verdragsluitende Staten, waarbij zij de verplichting op zich 

nemen bepaalde regels op te nemen in hun nationaal rechtsstelsel. Op de bepalingen van deze 

                                                 
90 Lijst met gebonden staten, BS 1 juli 1997, 17490. 
91 Art. 99 Weens Koopverdrag, cf. infra 3.2.1.1. 
92 Lijst met gebonden staten, BS 1 juli 1997, 17490. Dat België geen voorbehoud gemaakt heeft wordt door de 

rechtsleer overigens terecht goedgekeurd, cf. J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" 

in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, 

Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 23. 
93 Cass. 27 mei 1971, Pas. 1971, I, 888; Arr. Cass. 1971, 959, JT 1971, 460-474, concl. W.J. GANSHOF VAN 

DER MEERSCH. 
94 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2003, 98. 
95 Wet van 4 september 1996 houdende instemming met het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980, BS 1 juli 1997, 17471. 
96 Het Hof van Cassatie stelde immers in het hierboven aangehaald arrest van 27 mei 1971:  “overwegende dat, 

zelfs wanneer de […] instemming met een verdrag gegeven wordt in de vorm van een wet, de wetgevende macht 

bij het verrichten van deze handeling geen rechtscheppende taak vervult”. Dit was voordien niet het geval, cf. H. 

DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge, I, Bruylant, 1962, 282. 
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verdragen kunnen burgers zich niet rechtstreeks beroepen voor de nationale rechter. Een 

verdrag met directe werking brengt echter rechtstreeks rechten en plichten voor de 

rechtsonderhorigen met zich mee, waarop deze zich kunnen beroepen voor de nationale 

rechter. Om directe werking te hebben, moet het verdrag aan een objectieve en een 

subjectieve voorwaarde voldoen. De bepalingen van het verdrag moeten ten eerste wat geest, 

inhoud en bewoordingen betreft op zichzelf volstaan om toepasbaar te zijn, zonder dat verdere 

precisering of vervollediging noodzakelijk is97.  Ten tweede moet rekening gehouden worden 

met de bedoeling van de verdragsluitende Staten: indien zij uitdrukkelijk de directe werking 

hebben uitgesloten, dient men zich daarbij neer te leggen98. 

 

Het Weens Koopverdrag voldoet aan beide voorwaarden en heeft dus directe werking in de 

Belgische rechtsorde99. Het gevolg is dat wanneer er een conflict optreedt tussen een 

nationaalrechtelijke norm en een internationaalrechtelijke norm met directe werking zoals het 

Weens Koopverdrag, de door het verdrag bepaalde regel voorrang krijgt100.  

 

De rechter behoudt evenwel de bevoegdheid om in een concreet geval te beoordelen of het 

Verdrag al dan niet directe werking heeft101. De Rechtbank van Koophandel te Hasselt 

besliste op 1 juni 2005102 alvast voor directe werking van het verdrag, in het geval dat de 

vestiging van koper en verkoper op het ogenblik van sluiten van de overeenkomst gelegen 

was op het grondgebied van een Verdragsluitende staat. Het Franse Hof van Beroep in 

Grenoble besliste eveneens dat het Weens Koopverdrag van toepassing is wanneer de partijen 

rechtskeuze hadden gemaakt voor Frans recht103.  

 

                                                 
97 HvJ 5 februari 1963, nr. 26/62, Van Gend en Loos, Jur. H.v.J. 1963, 1. 
98 Cass. 21 april 1983, RCJB 1985, 22, noot M. WAELBROECK. 
99 O. VAN DER ZEE en J. ERAUW, Het nieuwe recht van de internationale koop-verkoop, Antwerpen - 

Apeldoorn, Maklu, 1993, 10; J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, 

H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia 

Rechtswetenschappen, 1997, 25.  
100 Cass. 27 mei 1971, Pas. 1971, I, 888; Arr. Cass. 1971, 959, JT 1971, 460-474, concl. W.J. GANSHOF VAN 

DER MEERSCH. 
101 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2003, 100. 
102 Kh. Hasselt 1 juni 2005, http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/2005-06-01p.html .  
103 CA Grenoble 26 april 1995, nr. 152, CLOUT, http://www.uncitral.org/clout/. 
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Een deel van de Belgische rechtsleer volgt deze interpretatie echter niet. In 

Rechtsvergelijking104 wordt het Weens Koopverdrag immers geklasseerd onder de verdragen 

die geen directe werking hebben. Ook in de internationale rechtsleer vindt men deze discussie 

terug. Zo stelt LOOKOFSKY in Understanding the CISG in the USA, weliswaar zonder 

uitdrukkelijke motivatie, dat het Weens Koopverdrag niet self-executing is105. FLECHTNER 

daarentegen verklaart dat het gaat om “specific self-executing rules of substantive private 

law”106.  VOLKEN nuanceert deze stelling: in tegenstelling tot de Verdragen van Den Haag 

van 1 juli 1964, die de verdragsluitende Staten enkel verplichtten de Eenvormige Wetten om 

te zetten in hun nationaal rechtsstelsel, en dus geen directe werking hadden, heeft het Weens 

Koopverdrag duidelijk wel directe werking. Het is evenwel een algemeen aanvaard principe 

van internationaal publiekrecht dat alle Staten vrij zijn te beslissen op welke manier ze 

omgaan met hun internationale verplichtingen. Dat een verdrag directe werking heeft 

impliceert dus niet ipso facto dat het niet in nationaal recht omgezet moet worden om er als 

rechtsonderhorige een beroep op te kunnen doen. In Groot-Brittanië en de Scandinavische 

landen zal bijvoorbeeld vaak een omzetting in nationaal recht vereist zijn107. 

3.1.2 De Incoterms 

In de praktijk wordt vrij weinig aandacht besteed aan het juridisch statuut van de Incoterms. 

De publicaties van de ICC behandelen namelijk vooral de inhoud van de Incoterms. De 

discussie over de juridische aard van de Incoterms is evenwel geen louter academisch of 

rechtstheoretisch probleem, daar het repercussies heeft op het al dan niet van toepassing zijn 

van de Incoterms. Aan de hand van de verschillende juridische kwalificaties die aan 

Incoterms gegeven kunnen worden, wordt hieronder de juridische aard van de Incoterms 

geanalyseerd. 
 

                                                 
104 F. GORLÉ, G. BOURGEOIS en H. BOCKEN, Rechtsvergelijking, Mechelen, Kluwer, 2007, 103. 
105 J. LOOKOFSKY, Understanding the CISG in the USA, Den Haag, Kluwer Law International, 2004, 4. 
106 H. FLECHTNER, "The globalisation of law as documented in the Law on International Sales of Goods", in 

X. (ed.), Documentatiebundel XXXVe Postuniversitaire cyclus Willy Delva - Nieuw internationaal privaatrecht, 

30 april 2009, onuitg, 2. 
107 P. VOLKEN, "The Vienna Sales Convention: Scope, Interpretation, and Gap-Filling", in P. SARCEVIC en P. 

VOLKEN (ed.), International Sale of Goods - Dubrovnik Lectures, New York - Londen - Rome, Oceana 

Publications Inc., 1986, 21. 
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3.1.2.1 Incoterms als wetgeving? 

Gezien de bewezen verdiensten van de Incoterms in het internationaal handelsrecht hebben 

sommige landen in het verleden de Incoterms wettelijke kracht verleend108. Dit gebeurde in 

Spanje109 en in Irak110 voor alle overeenkomsten die betrekking hebben op de internationale 

handel. Meer recent kregen de Incoterms (versie 1990) in Oekraïne wettelijke 

bekrachtiging111.  Sterk ingeburgerde Incoterms worden ook vaak door nationale wetgeving 

gereglementeerd112, waardoor de partijen wanneer de lex contractus een dergelijk nationaal 

recht is, duidelijk moeten refereren naar de Incoterms zoals zij door de ICC ingevuld worden, 

indien zij deze interpretatie van toepassing willen verklaren. Daarnaast verwijst de huidige 

douanewetgeving vaak naar de Incoterms voor de vaststelling van de 

leveringsvoorwaarden113. Ook in de Belgische wetgeving is in het kader van de Intrastat-

aangiften vereist dat men de leveringsvoorwaarden vermeldt aan de hand van de Incoterms114. 

Men kan zich dan wel de vraag stellen of de essentiële flexibiliteit die de Incoterms bieden 
                                                 
108 R. WIJFFELS, "Incoterms", Eur. Vervoerr. 1987, 6.  
109 Koninklijk Decreet van 14 september 1979, voorafgegaan door het Ministrieel Besluit van 25 september 

1968. In deze wetgeving wordt verwezen naar de Incoterms 1953. Cf. ICC Information – November 1969, 3. 
110 ICC Information December 1971, 3. 
111 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 28. 
112 Bijvoorbeeld in Frankrijk waar de zeekoop wettelijk (maar suppletief) geregeld is (Loi n°69-8 du 3 janvier 

1969 (‘Vente par navire désigné’ – art. 37; ‘Vente sur embarquement’ – art. 38 : ‘Vente C.A.F.’ – art. 39-41; 

‘Vente au départ’ – art. 32-35 met FOB art. 35) en in Turkije (FOB – art. 1138 Turks Wb. Kh. en CIF – art. 

1139-1158 Turks Wb. Kh.), maar ook in de meeste staten van de USA op basis van de – intussen op federaal 

niveau opgeheven - §§ 2-319 tot 2-324 van de federale Uniform Commercial Code die de termen FOB, FAS, 

CIF, C&F en Ex Ship regelde.  
113 Bijvoorbeeld in Thailand in Attachment to the Notification of the Customs Department No. 61/2546 

International Commercial Terms: INCOTERMS, http://www.customs.go.th/Customs-

Eng/OpenFile.jsp?docId=A00007; maar ook in Europese Verordeningen m.b.t. het Enig Document wordt 

bepaald dat men gebruik moet maken van de Incoterms om de leveringsvoorwaarden te bepalen, cf. Verordening 

(EG) nr. 2286/2003 van de Commissie van 18 december 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 

houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot 

vaststelling van het communautair douanewetboek, PB L L 343 31 december 2003, bijlage 38. 
114 Art. 4, §1, 8° KB van 9 januari 2005 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen 

België en andere lidstaten van de Europese Unie wordt voorgeschreven, BS 26 januari 2005, 2218, en het MB 

van 10 januari 2005 “tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 februari 2002 tot vastlegging van de 

formulieren met betrekking tot de maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere 

Lidstaten van de Europese Gemeenschap”, BS  26 januari 2005, 2220. 
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door hun aanpassingsmogelijkheid bij veranderende omstandigheden nog behouden blijft 

indien deze in nationale wetgeving verankerd worden. 

 

De Incoterms zijn zelf echter geen wetgeving, en hebben ook nooit de intentie gehad een 

uniforme wet in te voeren of een internationaal verdrag te creëeren: “The Committee has 

never for a moment contemplated nor is it suggested, that these rules shall serve as a basis for 

a draft international convention which Governments would be asked to incorporate in 

national law and thus force upon the traders in the world. The present Rules have not been 

framed with this end in view, and in fact they are not meant for Governments at all. They are 

a private matter between business men themselves”115. De weigering van de ICC om de 

Incoterms in een uniforme wet of verdrag te integreren zou andere organisaties hebben 

kunnen aanzetten alternatieve trade terms te ontwikkelen om deze op te nemen in een 

uniforme wet of verdrag. De ICC heeft zich echter telkens verzet tegen een dergelijke 

aanpak116. Zo werd de ICC bij de voorbereiding van de Eenvormige Wetten van Den Haag 

uitgenodigd haar mening te geven over het voorstel daarin artikels betreffende de CIF- en 

FOB-terms op te nemen. De ICC vroeg, met succes, om deze artikels uit de Eenvormige 

Wetten te houden omdat zij zouden kunnen interfereren met de Incoterms 1953117. 

 

Bij de voorbereiding van het Weens Koopverdrag werd wel rekening gehouden met de 

Incoterms, die een referentiekader vormden voor de bepalingen van het Weens 

Koopverdrag118. Er werd echter geopteerd om in de tekst van het verdrag niet uitdrukkelijk te 

verwijzen naar de Incoterms, teneinde te vermijden dat de Incoterms zouden verstarren door 

ze in een verdragstekst vast te leggen. Om een verdragstekst aan te passen moet men immers 

een aanzienlijk zwaardere procedure doorlopen dan wanneer men een nieuwe versie van de 

                                                 
115 X., Incoterms 1936, Parijs, ICC Publicatie nr. 92, 1936, 

http://www.martintittle.com/publications/Incoterms1936.pdf, 3. 
116 E. JOLIVET, Les Incoterms - Etude d'une norme du commerce international, Parijs, Litec - FNDE, 2003, 

340-341. 
117 C.-W. TS'AI, La Chambre de commerce un groupe de pression international : son action et son rôle dans 

l'élaboration, la conclusion et l'application des conventions internationales établies au sein des organisations 

intergouvernementales à vocation mondiale, 1945-1969, Thesis Politieke Wetenschappen, KUL, 1972, 309. 
118 Voor een voorbeeld, cf. X., "Commentary on the Draft Convention on Contracts for International Sale of 

Goods, prepared by the Secretariat (A/CONF.97/5)", in X. (ed.), United Nations Conference on contracts for the 

international sale of goods, Official Records, New York, United Nations, 1981, 63. 
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Incoterms wil publiceren119. Daarenboven waren de redacteurs van het Weens Koopverdrag 

de mening toegedaan dat de ICC in samenspraak met haar wereldwijd verspreide 

correspondenten de codificatie van de interpretatie van de handelstermen efficiënter zou 

kunnen volbrengen120. 

 

3.1.2.2 Incoterms als soft law? 

Men moet soft law, in het Nederlands soms vertaald als “zelfregulering”, situeren ergens 

tussen enerzijds “hard law”, nl. internationale verdragen, nationale wetgeving en 

gewoonterecht, en anderzijds louter ethische en morele plichten (politiek engagement)121. Het 

is evenwel onmogelijk soft law juridisch af te dwingen, daar deze niet uitgevaardigd wordt 

door een soevereine staat noch erdoor afgedwongen kan worden122. Men rekent erop, en het is 

een essentieel kenmerk van soft law, dat de regels die ze voorschrijft vrijwillig nageleefd 

zullen worden, omdat deze op een consensus berusten van de betrokken partijen. Voorbeelden 

van soft law zijn o.a. de OECD Guidelines for Multinational Enterprises123; dit zijn door 

multinationals vrijwillig te implementeren ethische standaarden, en de aanbevelingen van de 

International Labour Organisation (ILO)124 op het vlak van sociaal recht. Deze standaarden 

kunnen natuurlijk wel juridische afdwingbaarheid verkrijgen wanneer zij, omwille van hun 

uitgebreide toepassing, uiteindelijk opgenomen worden in nationale wetgeving of 

internationale verdragen. 

 

SCHNEIDER oordeelt dat Incoterms ook deel uitmaken van de soft law125. De kwalificatie 

van Incoterms als soft law is echter onjuist: de regels die vervat zijn onder de Incoterms 

                                                 
119 Cf. art. 40 Verdrag van Wenen inzake verdragenrecht. 
120 J. HERBOTS, "Kanttekeningen - Incoterms, de jongste versie 2000", RW 2000-01, p. 851; J. RAMBERG, 

ICC Guide to Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 588, 1999, 10. 
121 K. VERCAUTEREN, De Incoterms 1990 in het kader van de internationale handelskoop - een juridisch 

onderzoek naar de rechten en verplichtingen van koper en verkoper, Licentiaatsverhandeling tot het bekomen 

van de graad van Licentiaat in de Haven- en Maritieme Wetenschappen (onuitg.), Universiteit Gent, 1992, 103. 
122 J. KIRTON en M. TREBILCOCK, "Introduction: Hard Choices and Soft Law in Sustainable Global 

Governance", in J. KIRTON en M. TREBILCOCK (ed.), Hard Choices, Soft Law: Voluntary Standards in 

Global Trade, Environment, and Social Governance, Hampshire, Ashgate Publishing Ltd., 9. 
123 http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines. 
124 http://www.ilo.org. 
125 H. SCHNEIDER, "Incoterms 1990 - Auslegungsregeln für den internationalen Handelsverkehr in 

Neuauflage", RIW 1991, 92-93. 
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berusten immers niet op een vrijwillige toepassing en zijn dus geen intentieverklaring of 

gentleman’s agreement maar zijn juridisch afdwingbaar van zodra partijen ze opnemen in een 

overeenkomst126. 

 

Technieken van soft law kunnen wel gebruikt worden voor de juridische promotie van de 

Incoterms, waardoor deze sneller de status kunnen verwerven van internationale 

handelsgewoonte. Een voorbeeld hiervan is de door vele landen goedgekeurde 

Recommendation n°5 van de United Nations Economic Commision for Europe127. Deze 

verheft het rechtskarakter van de Incoterms boven het zuivere contractuele, in de mate dat zij 

de aanvaarding en het gebruik van de Incoterms door de overheid, internationale organisaties 

en handelaars aanbeveelt, hoewel het document op zichzelf geen formele rechtswaarde heeft.  

 

3.1.2.3 Incoterms als onderdeel van de lex mercatoria of internationale 

handelsgewoonte? 

De doctrinale opvatting van de lex mercatoria werd in de jaren vijftig door rechtsgeleerden 

ontwikkeld, als een mogelijk alternatief systeem om internationale handelsverhoudingen te 

reguleren tegenover de onderling soms sterk verschillende nationale rechtsregels. In feite 

bestond de lex mercatoria evenwel reeds bij de oude Grieken en Romeinen, en ontwikkelde 

zich verder in de Middeleeuwen128, zij het dat de rechtsaard van de huidige lex mercatoria 

duidelijk verschilt van haar vroegere juridische aard129. 

 

                                                 
126 G. SCHRANS en H. VAN HOUTTE, Internationaal handels- en financieel recht, Leuven - Amersfoort, 

Acco, 1991, 320; K. VERCAUTEREN, De Incoterms 1990 in het kader van de internationale handelskoop - een 

juridisch onderzoek naar de rechten en verplichtingen van koper en verkoper, Licentiaatsverhandeling tot het 

bekomen van de graad van Licentiaat in de Haven- en Maritieme Wetenschappen (onuitg.), Universiteit Gent, 

1992, 103. 
127 Recommendation n°5 UN Economic Commision for Europe, Abbreviations of Incoterms, ECE/TRADE/259, 

consulteerbaar op http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec05/rec05_ecetrd259.pdf. 
128 Voor de lex mercatoria van de Grieken cf. C. M. REED, Maritime traders in the ancient Greek world, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 162 p.; zie ook de geschiedenis van de lex mercatoria in D. 

GOLDMAN, Globalisation and the Western Legal Tradition - Recurring Patterns of Law and Authority, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 276-278. 
129 Voor een analyse, cf. C. SCHMITTHOFF, "The Unification of the Law of International Trade (1964)", in C.-

J. CHENG (ed.), Clive M. Schmitthoff's Select Essays on International Trade Law, Martinus Nillhoff Publishers / 

Graham & Trotman Ltd., 1988, 172. 
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Over de invulling van het begrip lex mercatoria bestaat in de rechtsleer geen eensgezindheid. 

De lex mercatoria dient volgens DE LY voornamelijk te steunen op een grote contractuele 

vrijheid, op de in het internationaal handelsverkeer gegroeide gewoontes en gebruikelijk 

geworden handelswijzen, die afgedwongen kunnen worden in het kader van internationale 

handelsarbitrage. Het betreft volgens hem privaatrechtelijke rechtsnormen die onderscheiden 

moeten worden van publiekrechtelijke normen en van louter technische of deontologische 

gedragsregels130. Professor RAMBERG omschrijft de lex mercatoria als een in internationale 

handel algemeen aanvaard niet-nationaal systeem van principes en regels131. Professor 

SCHMITTHOFF onderscheidt dan weer twee basiselementen in de lex mercatoria, nl. de 

internationale wetgeving en de internationale handelsgewoonte. Met internationale wetgeving 

doelt hij op internationale verdragen en modelwetten die in het nationaal recht van de 

soevereine staten opgenomen worden (bijvoorbeeld het Weens Koopverdrag); onder het 

begrip internationale handelsgewoonte moet men de algemene voorwaarden en 

standaardvormen van contracten verstaan zoals die geformuleerd zijn door internationale 

organisaties132. 

 

Het hangt af van de gebruikte definitie of Incoterms al dan niet onder de lex mercatoria 

vallen. JOLIVET133 pleit daarom om de extensieve definitie van FOUCHARD te hanteren om 

te achterhalen of Incoterms deel uitmaken van de lex mercatoria, die door laatstgenoemde als 

volgt gedefinieerd wordt: “par cette expression, on désigne aujourd’hui un ensemble de 

règles applicables aux relations commerciales internationales qui ne trouvent pas leur source 

ni leur autorité dans le droit des Etats, mais qui ont été élaborées par et au sein de la 

communauté internationale des commerçants, sous forme d’usages et de principes généraux 

dégagés notamment par les sentences arbitrales. On peut y ajouter les règles édictées dans les 

conventions internationales, lorsqu’il s’agit de règles matérielles propres au commerce 

international, exprimant ainsi ses besoins propres et consacrant le droit spontané qui a pu se 

                                                 
130 F. DE LY, De Lex Mercatoria, inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, Antwerpen - 

Apeldoorn, Maklu, 1989, 1-2. 
131 J. RAMBERG, International Commercial Transactions, Parijs, ICC Publicatie nr. 588 - Kluwer Law 

International - Norstedts Juridik, 1997, 20. 
132 C. SCHMITTHOFF, The Sources of the Law of International Trade, Londen, Stevens & Sons, 1964, 16. 
133 E. JOLIVET, Les Incoterms - Etude d'une norme du commerce international, Parijs, Litec - FNDE, 2003, 

323. 
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former antérieurement hors de sources étatiques formelles”134. Hoewel JOLIVET op basis 

van deze definitie sceptisch staat tegenover de toekenning van de status van lex mercatoria 

aan de Incoterms, beschouwt de meerderheidsstrekking de Incoterms toch als lex 

mercatoria135. RAMBERG, een autoriteit op het vlak van Incoterms, erkent in Incoterms in 

Practice –  een publicatie van de ICC, die ook de Incoterms zelf publiceert – dat de 

Incoterms, althans in sommige delen van de wereld, beschouwd kunnen worden als de 

internationale handelsgewoonte136. SCHMITTHOFF hanteert een strikt selectiecriterium en 

stelt dat gebruiken slechts de status kunnen krijgen van internationale handelsgewoonte en 

onder de lex mercatoria zullen vallen wanneer zij gecodificeerd worden door internationale 

organisaties. Daardoor kunnen trade terms die niet opgenomen worden in de Incoterms niet 

de status van lex mercatoria verkrijgen137. 

 

In de arbitrale rechtspraak vindt men voorbeelden terug waarbij de Incoterms als een 

werkelijke transnationale gewoonte inzake koop bestempeld worden138. Voor de gewone 

rechter hangt het vaak af van het toepasselijk recht of de Incoterms als lex mercatoria 

                                                 
134 P. FOUCHARD, "Synthèse", in X. (ed.), Les systèmes contractuels de droit civil et les exigences du 

commerce international, colloque internationale des 2 et 3 janvier 1993 au Caire, IDAI - Barreau de Paris, 

1994, 237. 
135 P. KAHN, La vente commerciale internationale, Parijs, Librarie Sirey, 1961, 30: “Ces Incoterms représentent 

une espèce de rédaction sommaire de la coutume internationale en matière de vente.”; F. EISEMANN, Usages 

de la vente commerciale internationale - Incoterms, Parijs, Jupiter, 1972, 47; D. LE MASSON en S. STENAY, 

"Les Incoterms", in Y. DERAINS en J. GHESTIN (ed.), La Convention de Vienne sur la vente internationale et 

les incoterms. Actes du Colloque des 1er et 2 décembre 1989, Parijs, LGDJ, 1990, 39; X., Legal aspects of 

international trade, New York - Genève, United Nations, 1999, 10; C. SCHMITTHOFF, The Sources of the Law 

of International Trade, Londen, Stevens & Sons, 1964, 16; F. OSMAN, Les principes généraux de la Lex 

Mercatoria, Contribution à l'étude d'un ordre juridique anational, Parijs, LGDJ, 1992, 532 p. 
136 J. RAMBERG, "Foreword", in C. DEBATTISTA (ed.), Incoterms in Practice, Parijs, ICC Publicatie nr. 505, 

1995. 
137 C. SCHMITTHOFF, "The Unification of the Law of International Trade (1964)", in C.-J. CHENG (ed.), 

Clive M. Schmitthoff's Select Essays on International Trade Law, Martinus Nillhoff Publishers / Graham & 

Trotman Ltd., 1988, 173. 
138 ICC-Arbitrage Nr. 2438, Revue du droit international - Clunet 1976, 968 en ad hoc arbitrale uitspraak van 29 

mei 1979 aangehaald in voetnoot 28 van E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. 

DEHOUCK (ed.), Incoterms en betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 259. 
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beschouwd worden. In Frans en Duits recht worden ze algemeen aanvaard als internationale 

handelsgewoonte, maar dit is bijvoorbeeld niet het geval in het Verenigd Koninkrijk139. 

 

Een belangrijk argument om de Incoterms evenwel niet te beschouwen als lex mercatoria is 

het feit dat de ICC regelmatig een nieuwe versie van de Incoterms publiceert, waarbij nieuwe 

termen gecreëerd worden en bestaande termen gewijzigd worden140. De Incoterms zijn 

bijgevolg eerder constitutief dan declaratoir141. Zij zijn geen internationaal gewoonterecht en 

moeten (tenminste stilzwijgend) in het contract opgenomen zijn, daar zij niet de effectief 

bestaande voorwaarden in de handel weergeven, hoewel daar bij het opstellen van de 

Incoterms duidelijk wel rekening mee gehouden wordt.  

 

Er kunnen daarenboven verschillen bestaan tussen de Incoterms en de handelsvoorwaarden 

ontstaan uit handelsgebruiken142. Vooral voor de oudere maritieme leveringsvoorwaarden 

FAS, FOB en CIF zullen in de meeste havens, of zelfs landen of bedrijfstakken gebruiken 

ontwikkeld zijn die in min of meerdere mate van de Incoterms verschillen143. In de haven van 

Antwerpen geldt bijvoorbeeld dat bij een FOB-beding niet bij overschrijding van de 

scheepsreling, maar wel op het ogenblik dat de goederen de “blauwe steen” overschrijden de 

kosten overgaan, en bij aanslag onder takel de risico’s144. De Incoterms geven in dat geval 

zelf voorrang aan deze afwijkende haven-, beroeps- en handelsgebruiken. Deze gebruiken zijn 

daarbij overigens te interpreteren in de zin van artikel 9 Weens Koopverdrag145. Als de 

                                                 
139 C. SCHMITTHOFF, Export Trade - The Law & Practice of International Trade, Londen, Stevens & Sons, 

1990, 9. 
140 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 28. 
141 G. SCHRANS en H. VAN HOUTTE, Internationaal handels- en financieel recht, Leuven - Amersfoort, 

Acco, 1991, 315. 
142 J. CHUAH, Law of International Trade, Londen, Sweet & Maxwell, 2005, 106. Voor een definitie van het 

begrip handelsgebruik, cf. infra 3.1.2.6. 
143 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 44-45.  
144 Ibid., 172-173. 
145 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 20: “To some extent it is therefore necessary to refer 

to the custom of the port or of the particular trade or to the practices which the parties themselves may have 

established in their previous dealings (cf. article 9 of the 1980 United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods)”. 
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Incoterms voorrang geven aan gebruiken, geven zij a fortiori aan dat zij ondergeschikt zijn 

aan (bijzondere) gewoonten. 

 

M.i. kunnen de Incoterms zelf, zoals zij opgenomen zijn in de publicaties van de ICC, niet als 

internationale handelsgewoonte beschouwd worden. Wanneer, zoals in de eerste draft van de 

Incoterms 3000 wordt voorgesteld146, de nieuwe Incoterm DAP (Delivery At Place) ingevoerd 

zou worden ter vervanging van DAF, DES, DEQ en DDU, kan deze wijziging niet 

automatisch beschouwd worden als behorende tot de lex mercatoria. Maar in de mate dat de 

door de ICC gecreëerde en vastgestelde Incoterms, en hun inhoudelijke invulling, in de 

praktijk toegepast worden door het merendeel van de handelaars kunnen zij wel snel de status 

van lex mercatoria verkrijgen147. De facto maken de Incoterms doordat zij wereldwijd 

veelvuldig toepassing vinden dus wel deel uit van de lex mercatoria.  

 

3.1.2.4 Incoterms als nationaal gewoonterecht? 

Of Incoterms als nationaal gewoonterecht beschouwd kunnen worden moet beoordeeld 

worden a.d.h.v. het nationaal recht dat op een overeenkomst van toepassing is. Hier wordt 

enkel bestudeerd of Incoterms naar Belgisch recht gewoonterecht kunnen zijn. 

 

Opdat een handeling of beding naar Belgisch recht beschouwd kan worden als een gewoonte 

is de aanwezigheid van twee elementen vereist, nl. een materieel element (gebruik) en een 

intentioneel element (rechtsbewustzijn). Openbare, redelijke, en langdurig constante feitelijke 

gedragingen kunnen dus gewoonterechtelijke normen worden wanneer zij gesteld worden in 

de overtuiging dat men deze gedragingen stelt om te voldoen aan een objectieve en 

sanctioneerbare regel148. Wanneer beide elementen aanwezig zijn zullen deze normen een 

autonome formele rechtsbron uitmaken die van wetgeving onderscheiden moet worden149. 

 

                                                 
146 X., ICC COMMISSION ON COMMERCIAL LAW AND PRACTICE, INCOTERMS 3000 – 1st DRAFT, 20 

February 2009, 31.  
147 F. OSMAN, Les principes généraux de la Lex Mercatoria, Contribution à l'étude d'un ordre juridique 

anational, Parijs, LGDJ, 1992, 277. OSMAN heeft het in casu over de UCP-regels van de ICC, maar zijn 

redenering kan eveneens toegepast worden op de Incoterms. 
148 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge, I, Bruylant, 1962, 283. 
149 Het anatocisme dat wordt toegepast op de rekening-courant, waarbij men afwijkt van art. 1154 BW, is een 

voorbeeld van een gewoonterechtelijke regel contra legem. 
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Wat het materiële element betreft, blijkt uit de enquête die de ICC België in de lente van 2008 

afnam van Belgische ondernemers dat vrijwel alle grote ondernemingen in België de 

Incoterms systematisch gebruiken. Een ruime meerderheid van twee derden van de KMO’s 

passen in hun buitenlandse transacties eveneens Incoterms toe150. Men kan bijgevolg voor 

deze ondernemingen spreken van een openbaar, redelijk, langdurig constante feitelijk gebruik 

van de Incoterms. Er kan evenwel twijfel ontstaan over het feit of het bij Incoterms gaat over 

een langdurig constante feitelijke gedraging, gezien de Incoterms de laatste decennia 

regelmatig aangepast werden. 

 

Het probleem situeert zich echter voornamelijk in het intentionele element, nl. het 

rechtsbewustzijn. Het merendeel van de ondernemers beseft immers niet wat de implicaties 

zijn van de opname van een bepaalde Incoterm in een overeenkomst. Zij nemen bijvoorbeeld 

vaak een CIF- of FOB-term op in hun overeenkomsten, eenvoudigweg omdat die hen het 

meest bekend voorkomen. Deze trade terms worden echter in de Belgische rechtspraak151 en 

rechtsleer152 vaak ingevuld aan de hand van de door HEENEN153 geformuleerde – en sterk 

door het Franse zeerecht geïnspireerde154 – principes van de zeekoop i.p.v. de interpretatie 

van de Incoterms zoals die vooropgesteld wordt door de ICC. De hierboven aangehaalde 

enquête toont eveneens aan dat ondernemers vaak niet in staat zijn in concrete gevallen aan te 

                                                 
150 ICC België enquête over de toepassing en de herziening van de Incoterms 2000, uitgevoerd in de lente van 

2008, http://www.iccwbo.be/index.html?file=142. Men moet echter voorzichtig zijn bij het interpreteren van de 

resultaten van deze enquête, gezien slechts 256 ondernemingen aan de enquête deelnamen, waarvan slechts 195 

reacties bruikbaar waren. De enquête zelf is consulteerbaar op http://www.enqueteiccwbo.be.  
151 Cass. 27 juni 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1511; Pas. 1985, I, 1389; RW 1986-86, 1449; RCJB 1988, 5; Brussel 

2 april 1998, RW 1998-1999, 924. 
152 L. DELWAIDE en J. BLOCKS, "Kroniek van zeerecht (Overzicht van rechtsleer en rechtspraak 1976-1988)", 

TBH 1989; I. DE WEERDT, "CIF-FOB-verkoop en Incoterms", in I. DE WEERDT (ed.), Zeerecht Deel 3 

(Grondbeginselen van Belgisch en Europees Zeerecht), Antwerpen, ETL, 2008, 307-338; A. KLUYSKENS, De 

Contracten, Antwerpen, Standaard, 1952, 732 p.; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Bruylant, Brussel, 1960, 

828 p.; J. PUTZEYS, Droit des transports et droit maritime, Brussel, Bruylant, 1993, 423 p.; G. 

WINKELMOLEN, Les principes de la vente CIF, Brussel, Bruylant, 1926, 26 p. 
153 J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Brussel, Bruylant, 1952, 439 p. 
154 Het standaardwerk van HEENEN verscheen immers in 1952, het jaar voor de publicatie van de Incoterms 

1953, die pas vanaf deze editie wereldwijd regelmatig toegepast werden. Cf. supra 2.1. 
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duiden wat de consequenties zijn van het gebruik van bepaalde Incoterms155. Daarenboven is 

er geen sanctie voorzien wanneer partijen niet naar de Incoterms refereren: men wordt 

bijvoorbeeld niet uitgesloten uit het handelsverkeer wanneer men de Incoterms niet 

hanteert156, en de ICC verklaart ook dat het gebruik van de Incoterms afhangt van hun 

(uitdrukkelijke) vermelding in de koopovereenkomst157.  

 

M.i. kan men dan ook moeilijk stellen dat men de regels van de Incoterms naleeft omdat men 

wil voldoen aan een objectieve en sanctioneerbare regel. Incoterms kunnen bijgevolg naar 

Belgisch recht niet als gewoonte gekwalificeerd worden158. Als de Incoterms niet als 

gewoonte worden beschouwd, kunnen zij niet beschouwd worden als een wet in de zin van 

artikel 608 Ger. W., en kunnen zij indien zij miskend worden geen middel opleveren om in 

Cassatie te gaan159. 

 

Uiteindelijk is het evenwel de rechter die over de kwalificatie van een regel als gewoonte 

beslist. De Rechtbank van Koophandel te Brussel beschouwde zo de regels van een andere 

private codificatie van de ICC, met name de Uniforme Regelen en Usances voor 

Documentaire Kredieten (UCP),  wel als handelsgewoonte160. 

 

                                                 
155 P. VAN DOOREN, "Onvoldoende kennis Incoterms schaadt Belgische export", De Lloyd 4 juli 2008, 

http://www.iccwbo.be/index.html?file=218. 
156 E. JOLIVET, Les Incoterms - Etude d'une norme du commerce international, Parijs, Litec - FNDE, 2003, 

333. 
157 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 7. 
158 Cf. de gelijkluidende mening van F. DE LY, De Lex Mercatoria, inleiding op de studie van het 

transnationaal handelsrecht, Antwerpen - Apeldoorn, Maklu, 1989, 317; K. VANHEUSDEN, 

Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en Incoterms, Antwerpen-

Apeldoorn, Maklu, 2005, 28. 
159 M. GODFROID, "L'étendue du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les coutumes et usages en droit 

privé", TBBR 1990, 31. 
160 B. GLASDORFF en X. DIEUX, "Droit commercial général. examen de jurisprudence (1980-1987)", TBH 

1991, 199: “Selon une décision du Tribunal de commerce de Bruxelles du 16 novembre 1978, les règles et 

usages uniformes en matière de crédit documentaire irrévocable, élaborées sous les auspices de la CCI, ont 

aujourd’hui “la valeur d’un véritable usage commercial qui s’impose non seulement entre banques, mais 

également à tous les commerçants qui recourent habituellement au crédit documentaire”. La circonstance que 

ces règles proviennent d’une codification privée,  est indifférente". 
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3.1.2.5 Incoterms als contractuele voorwaarden? 

In de inleiding van Incoterms 2000161 wordt het toepassingsgebied van de Incoterms 

gekoppeld aan het koopcontract162. Incoterms vinden in de eerste plaats hun oorsprong in een 

overeenkomst, en zijn van toepassing als er in het contract naar verwezen wordt. Het is de 

meerderheidsopvatting in de rechtsleer dat de Incoterms hoofdzakelijk een conventioneel 

karakter bezitten163.  

 

De Incoterms ontlenen hun verbindende kracht bijgevolg aan het adagium pacta sunt 

servanda: alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben 

aangegaan, tot wet. Als het Belgisch recht het toepasselijk recht is, kan men deze verbindende 

kracht bijgevolg baseren op artikel 1134 BW. Maar ook indien partijen het nationale recht 

uitsluiten, kan men terugvallen op dit adagium, daar het deel uitmaakt van de lex 

mercatoria164. 

 

Wanneer partijen in hun koopovereenkomst geen trade term hebben opgenomen en niet 

uitdrukkelijk verwijzen naar Incoterms, zullen zij geen beroep op de Incoterms kunnen doen 

wanneer tussen hen een conflict zou ontstaan165. Het is echter niet onmogelijk dat de rechter 

de Incoterms van toepassing verklaart, ook zonder dat expliciet naar de Incoterms verwezen 

werd166. 

 

De vraag rijst bovendien in hoeverre een auteursrechtelijk beschermde tekst zoals Incoterms 

2000 zonder toestemming van de auteur, laat staan zonder uitdrukkelijke verwijzing, in een 

overeenkomst opgenomen mag worden. De ICC heeft inderdaad een copyright gevestigd op 

                                                 
161 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 5. 
162 Het begrip koopcontract mag hierbij echter niet strikt geïnterpreteerd worden, cf. infra 3.2.2.3. 
163 F. DE LY, De Lex Mercatoria, inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, Antwerpen - 

Apeldoorn, Maklu, 1989, p. 317; G. SCHRANS en H. VAN HOUTTE, Internationaal handels- en financieel 

recht, Leuven - Amersfoort, Acco, 1991, 320. 
164 F. OSMAN, Les principes généraux de la Lex Mercatoria, Contribution à l'étude d'un ordre juridique 

anational, Parijs, LGDJ, 1992, 34-35. 
165 G. JIMÉNEZ, Guide to Export-Import Basics - Vital Knowledge for Trading Internationally, Parijs, ICC 

Publicatie nr. 685, 2008, 92.  
166 Cf. infra 3.2.2.3. 
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haar publicaties, en ook op de tekst van de Incoterms 2000167. Dit houdt niet alleen in dat men 

de Incoterms niet mag reproduceren zonder toestemming van de ICC168, maar ook dat de ICC 

het recht op eerbied heeft voor zijn werk en dat men de tekst van de Incoterms niet zou mogen 

wijzigen zonder dat daarvoor toestemming verleend werd169. Het respect van het copyright 

brengt dus niet alleen de wilsvrijheid van de partijen, maar ook hun algemene toepasbaarheid 

onvermijdelijk in het gedrang. Deze formele gevolgtrekking wordt in de praktijk omzichtig uit 

de weg gegaan, maar de exclusieve rechten die de ICC via het copyright voor zich wil 

reserveren aangaande de publicatie en vooral de verkoop van haar brochures, zijn moeilijk 

verenigbaar met een algemene toepassing, naleving en afdwingbaarheid van hun inhoud. Op 

juridische akten met een algemene strekking mag geen auteursrecht gevestigd worden, deze 

moeten immers vrijelijk gebruikt, verdeeld en besproken kunnen worden. Voor officiële akten 

van de overheid is dit in België wettelijk vastgelegd170. Deze redenering gaat m.i. ook op voor 

de Incoterms.  

 

3.1.2.6 Incoterms als conventioneel gebruik171? 

Gebruiken nemen een zeer belangrijke plaats in bij internationale handelsrelaties172. Ze 

ontstaan doordat partijen in een bestendige handelsrelatie steeds opnieuw dezelfde 

handelingen stellen waardoor deze ingeburgerd geraken en deel gaan uitmaken van de 

verwachtingen van de partijen173. Naast feitelijke gedragingen (bijvoorbeeld in welke valuta 

de betaling moet gebeuren) kunnen ook contractuele bedingen zoals de Incoterms de status 

van gebruik verkrijgen. Dit geldt natuurlijk niet wanneer partijen uitdrukkelijk bepalen dat 

een voordien toegepast beding niet van toepassing zal zijn. Indien de partijen het beding 

eenvoudigweg niet vermelden, komt het aan de rechter toe te oordelen of een gebruikelijk 

beding impliciet aan de overeenkomst toegevoegd werd.  

                                                 
167 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 126 p. 
168 Art. 1, §1, 1ste lid Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 27 juli 1994, 

19297, hierna genoemd de Auteurswet. 
169 Art. 1, §2, 6de lid Auteurswet. 
170 Art. 8, §2 Auteurswet. 
171 In de Nederlandse vertaling van het Weens Koopverdrag aangeduid als “handelwijze”. 
172 Y. DERAINS, "Le statut des usages du commerce international devant les juridictions arbitrales", Rev. arb. 

1973, 122; F. EISEMANN, Usages de la vente commerciale internationale - Incoterms, Parijs, Jupiter, 1972, 25.  
173 P. WAUTELET, De internationale koop, bronnen en beginselen, in AdvocatenPraktijk, 4, Antwerpen, 

Kluwer, 1998, 15. 
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De rechter heeft een grote vrijheid in het bepalen of een handeling al dan niet een gebruik is, 

waardoor “gebruik” een rekbaar begrip wordt174. HERBOTS haalt ter illustratie hiervan 

enerzijds een geval aan waarin de wijze van betaling, nl. via overschrijving, na al die jaren 

vaste regel was geworden. Anderzijds besliste een rechter aan het Hof te Den Bosch dat een 

koper, die slechts tweemaal met dezelfde verkoper gehandeld heeft, geacht wordt de 

algemene voorwaarden van de verkoper aanvaard te hebben175. Het moet echter steeds gaan 

om regelmatige contracten, een éénmalige transactie kan nooit aanleiding geven tot het 

ontstaan van een gebruik. 

 

Het merendeel van de rechtsleer bevestigt dat Incoterms, indien zij aan bovenstaande 

voorwaarden voldoen, als contractuele gebruiken beschouwd kunnen worden176. Ook hier 

moet men er echter rekening mee houden dat het begrip “gebruik” internationaal een 

verschillende invulling kan krijgen, waardoor de rechtsaard van de Incoterms mede door het 

toepasselijk recht wordt bepaald177. 

                                                 
174 Voor een uitgebreide analyse van de gevallen waarin Incoterms beschouwd kunnen worden als contractuele 

gebruiken, cf. E. JOLIVET, Les Incoterms - Etude d'une norme du commerce international, Parijs, Litec - 

FNDE, 2003, 363-375. 
175 P. WAUTELET, De internationale koop, bronnen en beginselen, in AdvocatenPraktijk, 4, Antwerpen, 

Kluwer, 1998, 16. 
176 F. EISEMANN, Usages de la vente commerciale internationale - Incoterms, Parijs, Jupiter, 1972, 33; F. DE 

LY, De Lex Mercatoria, inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, Antwerpen - Apeldoorn, 

Maklu, 1989, 317; G. JIMÉNEZ, Guide to Export-Import Basics - Vital Knowledge for Trading Internationally, 

Parijs, ICC Publicatie nr. 685, 2008, 92; E. JOLIVET, Les Incoterms - Etude d'une norme du commerce 

international, Parijs, Litec - FNDE, 2003, 364. 
177 F. DE LY, De Lex Mercatoria, inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, Antwerpen - 

Apeldoorn, Maklu, 1989, 317. 
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3.2 Toepassingsgebied 

3.2.1 Het toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag 

3.2.1.1 Temporeel toepassingsgebied 

Men moet om het toepassingsgebied ratione temporis van het verdrag te definiëren rekening 

houden met twee elementen. Ten eerste moet men onderzoeken wanneer het Weens 

Koopverdrag als internationale rechtsakte uitwerking heeft gekregen, en ten tweede moet 

men, in de hypothese dat het verdrag uitwerking heeft, nagaan hoe het verdrag zijn uitwerking 

regelt ten opzichte van de onderscheiden koopovereenkomsten178. De artikelen omtrent het 

temporele toepassingsgebied vindt men in het Weens Koopverdrag niet terug bij de 

bepalingen in het hoofdstuk “Toepassingsgebied” maar wel op het einde bij de 

“Slotbepalingen”179. 

 

Het Weens Koopverdrag bepaalt in artikel 99, 1ste lid dat het uitwerking verkrijgt op de eerste 

dag van de maand, volgend op het verstrijken van een tijdvak van twaalf maanden na 

neerlegging van de tiende ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of toetreding. Het verdrag is 

daardoor internationaal in werking getreden op 1 januari 1988180. Voor later toetredende 

landen treedt het verdrag eveneens in werking op de eerste dag van de maand volgend op het 

verstrijken van een tijdvak van twaalf maanden na neerlegging van de ratificatie, aanvaarding, 

goedkeuring of toetreding181. Daartoe moeten eerst, indien de tot het Weens Koopverdrag 

toetredende Staat verbonden was door de Eenvormige Wetten van Den Haag van 1 juli 1964, 

deze verdragen opgezegd worden182. Al deze regels in acht genomen, werd het Weens 

Koopverdrag in België van kracht op 1 november 1997183. 

                                                 
178 P. VOLKEN, "The Vienna Sales Convention: Scope, Interpretation, and Gap-Filling", in P. SARCEVIC en P. 

VOLKEN (ed.), International Sale of Goods - Dubrovnik Lectures, New York - Londen - Rome, Oceana 

Publications Inc., 1986, 31. 
179 Art. 99-100 Weens Koopverdrag. 
180 O. VAN DER ZEE en J. ERAUW, Het nieuwe recht van de internationale koop-verkoop, Antwerpen - 

Apeldoorn, Maklu, 1993, 15. 
181 Art. 99, 2de lid Weens Koopverdrag. 
182 Art. 99, 6de lid Weens Koopverdrag. 
183 Wet van 4 september 1996 houdende instemming met het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980, BS 1 juli 1997, 17471 en 

de Opzegging door België van de Verdragen van Den Haag van 1 juli 1964, BS 1 juli 1997, 17491. 
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Artikel 100 Weens Koopverdrag regelt de toepassing van het verdrag op individuele 

koopovereenkomsten. Het artikel maakt in haar verschillende leden een onderscheid tussen de 

totstandkoming en de uitvoering van het contract. De algemene regel is echter dezelfde, er is 

namelijk geen retroactiviteit: het verdrag is slechts van toepassing op aanboden die gedaan 

zijn en contracten die gesloten zijn op of na de datum van inwerkingtreding van het verdrag. 

 

Veel koopovereenkomsten gesloten voor 1 november 1997 waren echter door de wilskeuze 

van de partijen reeds onderworpen aan het Weens Koopverdrag, gezien zijn voorspelbare 

uniforme rechtstoepassing en omdat er verschillende vertalingen van het verdrag beschikbaar 

waren. Koopcontracten zijn daarenboven doorgaans niet voor zeer lange duur bedongen. 

Bijgevolg zullen de Eenvormige Wetten van Den Haag van 1 juli 1964 slechts in 

uitzonderlijke omstandigheden nog van toepassing zijn op een koopovereenkomst184.  

 

3.2.1.2 Territoriaal toepassingsgebied 

A. De territoriale of rechtstreekse toepassing van het Weens Koopverdrag 

Artikel 1, 1°, a) Weens Koopverdrag bepaalt: “Dit Verdrag is van toepassing op 

koopovereenkomsten […] tussen partijen die in verschillende Staten gevestigd zijn wanneer 

de Staten verdragsluitende Staten zijn”.  

 

De vestiging van de partijen mag men niet zomaar benaderen vanuit het Belgische concept 

woon- of verblijfplaats. Het moet gaan om een stabiele vestiging die de toets van 

duurzaamheid of permanentie doorstaat185. Er is bijgevolg een nauwe band tussen de 

contractspartij en de verdragsluitende Staat vereist, waarbij men de verwachting van de 

partijen in acht moet nemen: verwachten de partijen dat het Weens Koopverdrag van 

toepassing zal zijn op hun overeenkomst?  

 

Indien een partij meer dan één vestiging heeft, zal die vestiging in aanmerking genomen 

worden die het nauwst betrokken is bij de overeenkomst en de uitvoering hiervan186. Indien 
                                                 
184 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

28. 
185 Ibid., 30. 
186 Art. 10, a Weens Koopverdrag. 
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een partij geen vestiging heeft in de verdragsrechtelijke interpretatie, wordt zijn “gewone 

verblijfplaats” als zodanig aangemerkt187. Dit laatste criterium is eveneens een feitelijk 

criterium, maar hiervoor worden minder strenge eisen gesteld, bij gebrek aan een betere 

lokalisering188. 

 

Het verdrag spreekt van partijen die in verschillende Staten gevestigd zijn. Dit impliceert dat 

het Weens Koopverdrag niet van toepassing kan zijn tussen partijen die in dezelfde Staat 

gevestigd zijn. Maar het komt wel voor dat een contract tussen partijen van dezelfde Staat een 

internationaal karakter heeft, bijvoorbeeld wanneer de levering van de goederen of de betaling 

in het buitenland geschiedt, of wanneer het verkochte goed zich reeds in het buitenland 

bevindt. Dit criterium wordt daarom door VOLKEN als te restrictief beschouwd189 maar lijkt 

niettemin te beantwoorden aan het normale verwachtingspatroon van de contractanten. 

B. De onrechtstreekse  toepassing van het Weens Koopverdrag middels collisieregels 

Artikel 1, 1°, b) Weens Koopverdrag bepaalt “Dit Verdrag is van toepassing op 

koopovereenkomsten […] tussen partijen die in verschillende Staten gevestigd zijn wanneer 

volgens de regels van internationaal privaatrecht het recht van een Verdragsluitende Staat van 

toepassing is”. 

 

Met ingang van 1 september 1999190 zegde België het “Verdrag van Den Haag van 15 juni 

1955 inzake de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke 

wet”191 op, en werd het EVO van toepassing om de lex contractus (het toepasselijk recht) te 

bepalen van internationale koopovereenkomsten. Dit verdrag geeft voorrang aan het door de 

                                                 
187 Art. 10, b Weens Koopverdrag. 
188 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

30. 
189 Cf. het voorbeeld van een koopovereenkomst tussen twee Amerikaanse firma’s dat hij aanhaalt in P. 

VOLKEN, "The Vienna Sales Convention: Scope, Interpretation, and Gap-Filling", in P. SARCEVIC en P. 

VOLKEN (ed.), International Sale of Goods - Dubrovnik Lectures, New York - Londen - Rome, Oceana 

Publications Inc., 1986, 27. 
190 J. ERAUW en C. ROMMELAERE, Bronnen van Internationaal Privaatrecht, zesde editie, Mechelen, 

Kluwer, 2004, 28. 
191 BS 29 september 1964, 10.309. 
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partijen gekozen recht192, en indien geen rechtskeuze gemaakt werd, is het recht van 

toepassing van het land waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is193. Dit wordt 

vermoed de gewone verblijfplaats te zijn van de partij die de meest kenmerkende prestatie 

moet verrichten, op het tijdstip van sluiten van de overeenkomst194. Deze meest kenmerkende 

prestatie is in het kader van de koopovereenkomst de eigendomsoverdracht, want dat is de 

prestatie waarvoor betaling verschuldigd is195.  

 

Voor koopovereenkomsten gesloten vanaf 17 december 2009 zal evenwel de Rome I 

Verordening van toepassing zijn. Ook hier geldt de voorrang van het door de partijen gekozen 

recht196. Bij gebrek aan rechtskeuze bepaalt artikel 4, 1, a) van de Verordening dat de 

overeenkomst voor de verkoop van roerende zaken wordt beheerst door het recht van het land 

waar de verkoper zijn gewone verblijfplaats heeft. 

 

Wanneer volgens artikel 1 Weens Koopverdrag het verdrag geen toepassing vindt op een 

overeenkomst, stelt zich de vraag of de partijen dan rechtskeuze kunnen maken voor het 

Weens Koopverdrag. Bij het opstellen van het EVO hadden de auteurs een dergelijke 

rechtskeuze in ieder geval niet voorzien197. Het begrip “rechtskeuze” uit artikel 3 EVO geeft 

dus in een wetshistorische interpretatie niet de mogelijkheid voor de partijen om rechtsregels 

die zijn opgenomen in een verdrag aan te wijzen als toepasselijk recht. Traditioneel kan naar 

Belgisch recht dan ook enkel gekozen worden voor een nationaal recht198. Dat betekent dat 

partijen naar Belgisch recht het Weens Koopverdrag in principe niet contractueel op de 

overeenkomst van toepassing kunnen verklaren. De Hoge Raad aanvaardde in Nederland 

echter meermaals199 dat de partijen voor de toepassing van het CMR-Verdrag200 kunnen 
                                                 
192 Art. 3 EVO. 
193 Art. 4, 1 EVO. 
194 Art. 4, 2 EVO. 
195 J. ERAUW, C. CLIJMANS, K. JANSEGERS, H. STORME, C. ROMMELAERE en M. PIERS, Handboek 

Belgisch Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 454. 
196 Art. 3 Rome I Verordening. 
197 J. ERAUW, C. CLIJMANS, K. JANSEGERS, H. STORME, C. ROMMELAERE en M. PIERS, Handboek 

Belgisch Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 453. 
198 P. WAUTELET, De internationale koop, bronnen en beginselen, in AdvocatenPraktijk, 4, Antwerpen, 

Kluwer, 1998, 21. 
199 Hoge Raad 26 mei 1989, Nederlands Juristenblad 1992, 105 en Hoge Raad 5 januari 2001, Nederlands 

Juristenblad 2001, 391. 
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kiezen indien dit verdrag niet zelf zijn toepassing opeist, op voorwaarde dat het gaat om een 

overeenkomst die geen louter nationaal karakter heeft. De rechtskeuze waarvan sprake in 

artikel 3 van de Rome I Verordening moet eveneens op deze wijze geïnterpreteerd worden201. 

Het betreft hier echter eerder een theoretisch probleem, daar als de partijen - zelfs wanneer zij 

niet gevestigd zijn in één van de lidstaten van het Weens koopverdrag - rechtskeuze maken 

voor het recht van een lidstaat van het verdrag, het verdrag ook vaak van toepassing zal 

zijn202.  

 

Artikel 95 Weens Koopverdrag biedt de mogelijkheid aan de verdragsluitende partijen een 

verklaring af te leggen om de toepassing van artikel 1, 1°, b) van het Verdrag uit te sluiten. De 

Verenigde Staten, China, Singapore, de Slowaakse en Tsjechische Republiek legden een 

dergelijke verklaring af203. 

 

3.2.1.3 Materieel toepassingsgebied 

Artikel 1 van het Weens Koopverdrag bepaalt dat het verdrag van toepassing is op 

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Het is daarbij zonder belang welke 

nationaliteit de partijen hebben, of zij kooplieden zijn en of de overeenkomst burgerrechtelijk 

dan wel handelsrechtelijk van aard is. De facto blijft het toepassingsgebied echter beperkt tot 

aankopen voor commerciële, industriële en professionele doeleinden204.  

A. Koopovereenkomst 

De koopovereenkomst is in het Weens Koopverdrag niet aan een toets van internationaliteit 

onderworpen, behalve dan dat aan de vereisten van de territoriale toepassing uit artikel 1 moet 

voldaan zijn. De internationaliteitstoets van de overeenkomst uit de Eenvormige Wetten205 

werd terecht niet weerhouden. Een definitie van grensoverschrijdend karakter is immers een 
                                                                                                                                                         
200 Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), gesloten 

te Genève op 19 mei 1956, BS 8 november 1962, 9866. 
201 J. ERAUW, C. CLIJMANS, K. JANSEGERS, H. STORME, C. ROMMELAERE en M. PIERS, Handboek 

Belgisch Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 453. 
202 Cf. infra 3.2.1.4 B. 
203 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html. 
204 F. FERRARI, "The CISG sphere of application: Articles 1-3 and 10", in F. FERRARI, H. FLECHTNER en 

R. A. BRAND (ed.), The draft UNCITRAL digest and beyond : cases, analysis and unresolved issues in the U.N. 

sales convention, I, Pittsburgh, Thomson/West, 2005, 82. 
205 Cf. art. 1 EWIK en art. 1, bijlage II EWTIK. 
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onmogelijke opgave: een koopcontract kan van dag op dag haar nationaal karakter verliezen 

en een internationale dimensie verkrijgen206. 

 

De term koopovereenkomst wordt echter niet expliciet gedefinieerd in het Weens 

Koopverdrag. Voor wat betreft de inhoudelijke invulling van wat de partijen overeenkomen 

kan evenwel verwezen worden naar artikel 30, waarin de verplichtingen van de verkoper 

worden aangegeven, namelijk de zaken afleveren, zo nodig de documenten afgeven en de 

eigendom van de zaken overdragen; en eveneens naar artikel 53, dat de koper verplicht de 

koopprijs te betalen en de zaken in ontvangst te nemen. Verschillende vormen van leasing 

voldoen aan die voorwaarden en vallen dus, naast de koop, onder het Weens Koopverdrag. 

Ook de ruilovereenkomst wordt in de Belgische doctrine onder het toepassingsgebied van het 

Weens Koopverdrag gebracht207. 

 

Artikel 3 Weens Koopverdrag stelt overeenkomsten tot levering van te vervaardigen of voort 

te brengen roerende zaken met koopovereenkomsten gelijk, tenzij de koper een wezenlijk deel 

van de voor de vervaardiging of voortbrenging benodigde grondstoffen moet verschaffen. Het 

stelt echter eveneens dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is op overeenkomsten 

waarin het belangrijkste deel van de verplichtingen van de verkoper bestaat in de verstrekking 

van arbeidskracht of de verlening van andere diensten. 

 

Het begrip “koopovereenkomst” wordt in artikel 2 Weens Koopverdrag verder ingeperkt door 

bepaalde overeenkomsten expliciet uit het toepassingsgebied te sluiten208. 

B. Roerende zaken 

Het Belgisch Burgerlijk Wetboek spreekt niet over roerende zaken, maar over roerende 

goederen209. Het woordgebruik in de Nederlandse vertaling van het Weens Koopverdrag is 

evenwel ontleend aan de (in Nederland gesloten) Verdragen van Den Haag van 1 juli 1964, 

                                                 
206 M. RYON, "De toepasselijke wet op de totstandkoming van een overeenkomst", BRH 1982, 267. 
207 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

38. Deze opvatting is echter betwistbaar aangezien het Burgerlijk Wetboek de koop (art. 1582 e.v.) en de ruil 

(art. 1702 e.v.) als onderscheiden contracten behandelt. 
208 Cf. infra 3.2.1.3, punt C. 
209 Art. 516 BW. 
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waarop het Weens Koopverdrag gebaseerd is. In Nederland wordt de term “goederen” 

gebruikt om alle vermogensbestanddelen aan te duiden, terwijl men de term “zaak” reserveert 

voor stoffelijke objecten. Men doelt dus met het begrip “roerende zaken” in het verdrag enkel 

op de lichamelijke roerende goederen. Wanneer het om onlichamelijke goederen gaat, zoals 

bijvoorbeeld bij een verkoop van intellectuele rechten, is het Weens Koopverdrag niet van 

toepassing210. 

 

Het is de situswet, m.a.w. het recht van het land waar de zaak zich bevindt, die bepaalt of 

goederen al dan niet roerend zijn. Een overzicht van de rechtspraak over het al dan niet 

roerend karakter van de zaak kan men terugvinden in de databank van de Pace Law School211. 

C. Uitsluitingen 

Artikel 2 Weens Koopverdrag sluit de volgende verkopen uit haar toepassingsgebied uit: 

a) de consumentenkoop, door het verdrag als volgt gedefinieerd: “de koop van roerende 

zaken, gekocht voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in gezin of huishouding, tenzij de 

verkoper te eniger tijd voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet wist of had behoren te 

weten dat de zaken voor zodanig gebruik werden gekocht”; 

b) de koop op een openbare veiling; 

c) een executoriale of anderszins gerechtelijke verkoop; 

d) de koop van effecten, waardepapieren en betaalmiddelen; 

e) de koop van zeeschepen, binnenvaartschepen, luchtkussenvaartuigen of luchtvaartuigen; 

f) de koop van elektrische energie. 

 

Indien tussen Staten waarin de contractspartijen gevestigd zijn een internationale 

overeenkomst gesloten is die bepalingen bevat met betrekking tot een aangelegenheid die 

binnen het toepassingsgebied valt van het Weens Koopverdrag, prevaleert die andere 

internationale overeenkomst boven het Weens Koopverdrag212. Een EG-verordening inzake 

het sluiten van contracten op afstand kan dan bijvoorbeeld voorrang krijgen, en lidstaten 

kunnen zonder het Weens Koopverdrag op te zeggen het Unidroit-Verdrag over internationale 
                                                 
210 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

38. 
211 Cf. de case law bij art. 1 Weens Koopverdrag, http://www.cisg.law.pace.edu. 
212 Art. 90 Weens Koopverdrag. 
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financiële leasing gesloten te Ottowa op 28 mei 1988 bekrachtigen213, dat dan in de plaats van 

het Weens Koopverdrag de regels m.b.t. de internationale financiële leasing zal bepalen. 

 

3.2.1.4 Uitsluitingen en uitbreidingen op basis van de wilsautonomie van de partijen 

A. Algemeen 

Een dominant en steeds terugkerend thema in het Weens Koopverdrag is de voorrang die het 

verdrag geeft aan de overeenkomst en de contractuele vrijheid. Van de vele bepalingen die 

uiting geven aan dit principe, is artikel 6 de belangrijkste214. Dit artikel stelt dat de partijen de 

toepassing van het Verdrag kunnen uitsluiten of afwijken van elk van de bepalingen hiervan, 

dan wel het gevolg daarvan wijzigen. Het is ook omwille van de vrijwaring van die 

contractuele vrijheid dat bepaalde gevoelige onderwerpen uit het toepassingsgebied van het 

Verdrag zijn gesloten, zoals de consumentenkoop en de aansprakelijkheid voor dood en 

letsel215, aangezien de wetgever hiervoor vaak een dwingende regeling zal uitvaardigen 

waarbij het de partijen niet mogelijk is hiervan af te wijken. 

B. Volledige uitsluiting van het verdrag 

Het staat de partijen vrij het hele Weens Koopverdrag expliciet uit te sluiten in hun 

overeenkomst. Dan zal het gemeenrechtelijk interne kooprecht van het recht dat de partijen 

hebben gekozen, of van het recht dat krachtens de toepasselijke verwijzingsregel wordt 

aangewezen, van toepassing zijn. Wanneer de partijen evenwel rechtskeuze doen voor een 

rechtsstelsel van een Staat die toegetreden is tot het Weens Koopverdrag, oordeelt men in de 

rechtspraak vaak dat het Weens Koopverdrag van toepassing is op hun overeenkomst216. Het 

                                                 
213 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

39. 
214 J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, p. 74. 
215 Cf. art. 2, 4 en 5 Weens Koopverdrag. 
216 Oberlandesgericht Stuttgart 31 maart 2008, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080331g1.html; BGH 23 juli 

1997, Transportrecht, bijlage "Internationales Handelsrecht" (TranspR-IHR) 1999, 23, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970723g2.html; OLG Karlsruhe 25 juni 1997, http://www.unilex.info/; 

Arbitragekamer Wenen 15 juni 1994, RIW 1995, 591; CLOUT nrs. 94 en 95, http://www.uncitral.org/; 

Kammergericht Berlijn 24 januari 1994, RIW 1994, 683, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940124g1.html; 

contra: US Federal District Court 30 januari 2006, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060130u1.html; Ad Hoc 

Arbitragekamer Firenze 19 april 1994, CLOUT nr 92, http://www.uncitral.org/. Voor een uitgebreid 
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Weens Koopverdrag maakt immers deel uit van het gekozen rechtsstelsel217. In 

overeenstemming met artikel 8 Weens Koopverdrag moet men evenwel steeds de werkelijke 

bedoeling van de partijen nagaan, waardoor in bepaalde gevallen de keuze voor een nationaal 

rechtsstelsel wel als een volledige uitsluiting kan geïnterpreteerd worden218.  

 

In ieder geval is het aangeraden om, als partijen de toepassing van het Verdrag willen 

uitsluiten, te stipuleren in de overeenkomst dat een bepaald rechtstelsel “met uitzondering van 

het Weens Koopverdrag” van toepassing is, of duidelijk te verwijzen naar het interne 

kooprecht van een land, of te bedingen dat de koop in zijn geheel niet onderworpen is aan het 

verdrag219. De bevoegdheidskeuze voor een internationaalrechterlijk forum of voor een 

arbitraal forum van een land dat niet is toegetreden tot het Weens Koopverdrag, maakt ook 

een geldige uitsluiting uit van het Weens Koopverdrag220. Indien verwezen wordt naar het 

recht van een Staat die niet toegetreden is tot het Weens Koopverdrag, moet men rekening 

houden met het feit dat indien deze Staat later wel toetreedt tot het verdrag, het Weens 

Koopverdrag wel toepassing zal vinden op de overeenkomst. Het recht dat de partijen 

gekozen hebben wordt immers – dit is althans zo in het Belgisch IPR – in al zijn latere 

wetswijzigingen gevolgd. Een stabiliteitsclausule, waarbij partijen kiezen voor een nationaal 

recht zoals dat geldt op een bepaalde datum, wordt door de Belgische rechtsleer niet aanvaard 

tenzij de bepalingen van dat rechtssysteem in hun geheel in de overeenkomst worden 

opgenomen221. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de verwijzingsregels van een Staat die 

niet toegetreden is tot het Weens Koopverdrag, doorverwijzen naar het recht van een land dat 

wel tot het Weens Koopverdrag is toegetreden, waardoor het Weens Koopverdrag alsnog van 

                                                                                                                                                         
rechtspraakoverzicht i.v.m. deze materie cf. H. FLECHTNER, "The globalisation of law as documented in the 

Law on International Sales of Goods", in X. (ed.), Documentatiebundel XXXVe Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva - Nieuw internationaal privaatrecht, 30 april 2009, onuitg, 4-6. 
217 S. CHATILLON, Droit des affaires internationales, in Gestion Internationale, Parijs, Librairie Vuibert, 1999, 

204. 
218 K. H. NEUMAYER en C. MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de 

marchandises - Commentaire, Lausanne, Cedicac, 1993, 88-91. 
219 H. VAN HOUTTE, "Het Weens Koopverdrag in het Belgisch recht", TBH 1998, 348. 
220 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

49. 
221 I. COUWENBERG, "Lex contractus onder het EVO", in H. VAN HOUTTE en M. PERTEGAS SENDER 

(ed.), Europese IPR-verdragen, Leuven / Amersfoort, Acco, 1997, 211. 
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toepassing zal zijn. Om dit te vermijden wordt vaak de volgende modelclausule voorgesteld: 

“All issues, questions and disputes concerning the validity, interpretation, enforcement or 

termination of this Agreement shall be governed by and construed in accordance with Belgian 

law, without giving effect to any other choice of law or conflict-of-laws rules or provisions 

(Belgian, foreign or international including the United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods (if applicable)), that would cause the laws of any other 

jurisdiction than Belgium to be applicable”222. 

C. Gedeeltelijke uitsluiting van het verdrag 

Het Weens Koopverdrag is zeer flexibel: handelaars kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen 

welbepaalde regels van het Weens Koopverdrag uit te sluiten of te vervangen. Daarenboven is 

het mogelijk de aard of de uitwerking van de bepalingen van het verdrag aan te passen, 

bijvoorbeeld door het wijzigen van een termijn of door het toevoegen van een voorwaarde. In 

de eerste plaats kan dit gebeuren door uitdrukkelijk een alternatief te stipuleren, bijvoorbeeld 

door naar een interne rechtsregel te verwijzen of door een eigen beding te formuleren. In de 

tweede plaats is het mogelijk te bepalen welke regels van het Weens Koopverdrag niet van 

toepassing zijn. De leemte die daardoor ontstaat kan dan opgevangen worden door het 

toepasselijke (interne) nationale recht. 

 

Het is op basis van deze aanvullende werking van het Weens Koopverdrag (samen met de 

voorrang die gegeven wordt aan gewoonten en handelsgebruiken) dat de 

leveringsvoorwaarden, in plaats van door de verdragsrechtelijke regeling, bepaald kunnen 

worden door de Incoterms223. Door eenvoudigweg in het contract te refereren naar één van de 

drieletter-acroniemen van de Incoterms, kunnen de bepalingen van het Weens Koopverdrag 

die overlappen met door de Incoterms geregelde onderwerpen op basis van de wilsautonomie 

van de partijen opzij worden gezet. Zoals infra224 bij de inhoudelijke vergelijking duidelijk 

zal worden, regelen de Incoterms echter slechts een beperkt deel van de door het Weens 

                                                 
222 D. DESCHRIJVER, A. GUTERMANN en M. TAEYMANS, Standard Business Contracts, Gent, Larcier, 

2006, 171. 
223 Cf. infra 3.3. 
224 Cf. infra 3.4. 
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Koopverdrag geregelde materie. Een verwijzing naar de Incoterms impliceert bijgevolg 

geenszins de volledige uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag225. 

 

3.2.1.5 Toepassing van het verdrag in de arbitrale rechtspraak 

Wanneer de partijen een compromissoir beding overeengekomen zijn, waardoor hun 

bestaande of toekomstige geschillen voorgelegd worden aan een arbitraal forum, bepalen de 

arbiters zelf het recht dat van toepassing is op de overeenkomst indien partijen geen 

rechtskeuze gemaakt hebben. In een oude opvatting moet de arbiter in dit geval de IPR-regels 

toepassen van het arbitrageforum, d.w.z. de verwijzingsregels van het land waarin de zetel 

van arbitrage gelegen is. Deze strekking wordt echter bijna niet meer nagevolgd226, ten 

voordele van de strekking waarbij de vrijheid gelaten wordt aan de arbiter om te oordelen 

welke internationaal privaatrechtelijke regel voor een specifiek geschil het meest geschikt 

is227. Men aanvaardt in artikel 17, 1ste lid ICC Arbitragereglement228 zelfs dat arbiters 

rechtstreeks het toepasselijk recht mogen bepalen, zonder dat men een omweg moet maken 

via internationaal privaatrechtelijke regels uit een nationaal rechtssysteem. 

 

Met artikel 1 Weens Koopverdrag zal de arbiter bijgevolg volgens de meerderheidsstrekking 

principieel geen rekening moeten houden. Wanneer de door hem gekozen internationaal 

privaatrechtelijke regel evenwel een verdragsstaat aanwijst, of de arbiter rechtstreeks het recht 

aanwijst van een verdragsstaat, zal artikel 1 wel toepassing vinden, daar dit opgenomen is in 

het recht van de aangewezen staat.  

 

                                                 
225 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

51. 
226 In common law landen zoals Engeland is deze opvatting echter nog courant. 
227 In vele arbitragereglementen en -verdragen vindt men deze werkwijze terug, o.a. in art. VII van het Europees 

verdrag inzake de internationale handelsarbitrage, gesloten te Genève op 21 april 1961, in art. 28 UNCITRAL 

Modelwet voor internationale handelsarbitrage, te consulteren op 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf, en in art. 22.3 LCIA 

arbitragereglement, te consulteren op 

http://www.lcia.org/ARB_folder/ARB_DOWNLOADS/ENGLISH/rules.pdf. 
228International  Court of Arbitration – Rules of Arbitration from 1 January 1988 and Rules of Conciliation from 

1 January 1988, ICC publicatie nr. 581 tevens opgenomen in J. ERAUW en C. ROMMELAERE, Bronnen van 

Internationaal Privaatrecht, zesde editie, Mechelen, Kluwer, 2004, 477. 
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Het is evenwel mogelijk dat arbiters tot de toepassing van het Weens Koopverdrag komen, 

zonder dat daarbij veel aandacht besteed wordt aan collisieregels, op grond van het feit dat het 

Weens Koopverdrag als geheel beschouwd een bron van internationale handelsgebruiken 

vormt229. De praktijk wijst uit dat arbitrale tribunalen vaak trouw de uniforme regels van 

internationaal kooprecht toepassen zoals die vastgelegd zijn in het Weens Koopverdrag230.  

 

Ook de Incoterms vormen echter een bron van internationale handelsgewoonte231 die arbiters 

in aanmerking kunnen nemen om een geschil op te lossen, maar dan moeten partijen deze wel 

impliciet of expliciet in hun overeenkomst opgenomen hebben232. 

3.2.2 Het toepassingsgebied van de Incoterms 

3.2.2.1 Temporeel toepassingsgebied 

In de 19de eeuw, en in de 20ste eeuw tot de ICC in 1936 de eerste officiële versie van de 

Incoterms uitvaardigde, werden de trade terms die nadien in de Incoterms werden 

geïncorporeerd, louter op basis van de internationale handelsgewoonte toegepast. Het ontstaan 

van de termen CIF en FOB, die nu opgenomen  zijn in de Incoterms, wordt immers reeds in 

de 19de eeuw gesitueerd233. Deze termen zijn m.a.w. slechts Incoterms in de mate dat zij 

geïnterpreteerd worden overeenkomstig de betekenis die de ICC er sedert 1936 aan geeft. Om 

de werkelijke wil van de partijen te achterhalen en de concrete inhoud van de trade term 

waarnaar partijen in hun overeenkomst verwijzen te bepalen kan men enkel teruggrijpen naar 

de betekenis die deze trade term heeft op het ogenblik dat zij deze opnemen in hun 

overeenkomst, en dus bijvoorbeeld niet naar nadien gepubliceerde interpretatieregels van de 

Incoterms. 

 

Wanneer partijen vanaf 1936 Incoterms opnemen in hun overeenkomst kan men voor de 

invulling hiervan de door de ICC uitgevaardigde regels raadplegen. Toen de tweede versie 

                                                 
229 ICC-Arbitrage nr. 5713, Yearb. Comm. Arbitration 1990, 70, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/895713i1.html. 
230 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

24. 
231 Cf. supra, 3.1.2.3. 
232 Cf. infra, 3.2.2.4. 
233 Cf. supra 2.1. 
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van de Incoterms door de ICC voorgesteld werd in een publicatie in 1953234, rees evenwel de 

vraag welke versie van de Incoterms in acht moest genomen worden voor de interpretatie 

ervan. De oude versies van de Incoterms worden immers niet opgeheven wanneer een nieuwe 

versie gepubliceerd wordt. Het is daardoor mogelijk een oudere versie van de Incoterms op de 

overeenkomst van toepassing te verklaren dan de versie die op het moment van het sluiten van 

het contract van kracht is, op grond van het principe van de wilsvrijheid van de partijen235. 

Gezien algemene voorwaarden bovendien dikwijls minder frequent aangepast worden dan de 

Incoterms zelf, duiden deze vaak niet de meest recente versie van de Incoterms aan. Een 

voorbeeld hiervan vindt men terug in de thans gebruikte algemene voorwaarden van de firma 

THALES236: 

 

 
 

Om een onderscheid te kunnen maken met de Incoterms uit 1936 werd daartoe op het congres 

voor de Incoterms 1953 overeengekomen dat men een referentie naar de Incoterms moet 

duiden door het jaartal erbij te vermelden. Daardoor kon men gemakkelijk onderscheiden 

welke versie van de Incoterms de partijen op het oog hadden, wanneer zij respectievelijk de 

“Incoterms 1936” of de “Incoterms 1953”237 in hun overeenkomst opgenomen hadden. Ook 

bij latere versies van de Incoterms bepaalde de ICC dat men op deze wijze moet verwijzen 

naar de Incoterms: “In view of the changes made to Incoterms from time to time, it is 

important to ensure that where the parties intend to incorporate Incoterms into their contract 

of sale, an express reference is always made to the current version of Incoterms. […] 

Merchants wishing to use Incoterms 2000 should therefore clearly specify that their contract 

is governed by “Incoterms 2000” 238. In de (overigens aanzienlijke ingekorte) inleiding in de 

draft-versie van de Incoterms 3000 wordt deze vereiste echter in aanzienlijk minder strikte 

bewoordingen gesteld: “It is recommended that where parties to a sale contract intend 

Incoterms 3000 to apply to their contract, they should, for the avoidance of doubt, say so 
                                                 
234 X., Incoterms 1953, Parijs, ICC Publicatie nr. 166, 1953, 69 p.  
235 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 254. 
236 http://www.thalesonline.com.  
237 F. EISEMANN, Usages de la vente commerciale internationale - Incoterms, Parijs, Jupiter, 1972, 16. 
238 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 7. 
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clearly in their contract, through words such as, for example, “Incoterms 3000 to apply” or 

simply “Incoterms 3000” 239.  

 

Het is niet van belang dat onmiddellijk na de door de partijen in het contract opgenomen 

Incoterm de versie bepaald wordt, hoewel het natuurlijk de eenvoud en leesbaarheid van het 

contract verhoogt wanneer men dit wel doet240. Het is daarbij niet gegarandeerd dat partijen 

effectief de overeengekomen versie van de Incoterms respecteren: soms zal bij de uitvoering 

van een contract gesloten onder een oudere versie van de Incoterms reeds een nieuwe versie 

van de Incoterms voorhanden zijn, waardoor de partijen in de praktijk vaak de meest recente 

versie zullen toepassen241. 

 

Wanneer partijen echter niet expliciet refereren naar een bepaalde versie van de Incoterms, 

welke versie zal dan van toepassing zijn? Als het gaat om een Incoterm die slechts in één 

versie van de Incoterms opgenomen is, zoals bijvoorbeeld FOB Airport242, is er geen 

verwarring mogelijk243. Als de partijen evenwel een FAS-, FOB- of CIF-term opnemen, die 

reeds opgenomen waren in Incoterms 1936, moet men proberen aan de hand van de andere 

bepalingen in het contract de door de partijen gewilde versie achterhalen244. Als ook dat niet 

mogelijk blijkt, kan men ofwel de versie van de Incoterms toepassen die gold ten tijde van het 

sluiten van het contract, ofwel de versie die van toepassing is op het ogenblik dat men het 

contract moet interpreteren. Over het antwoord op deze vraag geeft de ICC in haar publicaties 

geen uitsluitsel. JOLIVET stelt dat men omwille van het op een bepaalde datum in werking 

treden van nieuwe versies van de Incoterms, en omwille van hun aard als interpretatieregels, 

de op het moment van de interpretatie van de overeenkomst meest recente versie van de 
                                                 
239 X., ICC COMMISSION ON COMMERCIAL LAW AND PRACTICE, INCOTERMS 3000 – 1st DRAFT, 20 

February 2009, p. 3. 
240 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 253. 
241 Ibid., 254. 
242 Enkel opgenomen in Incoterms 1980. 
243 Voor een overzicht van de Incoterms door de tijden heen, cf. bijlage I in K. VANHEUSDEN, 

Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en Incoterms, Antwerpen-

Apeldoorn, Maklu, 2005, p. 267-271, en E. JOLIVET, Les Incoterms - Etude d'une norme du commerce 

international, Parijs, Litec - FNDE, 2003, 475. 
244 Wanneer bijvoorbeeld in het contract gesproken wordt over EDI (Electronic Data Interchange)-procedures, 

kan men aannemen dat men Incoterms 1990 of 2000 voor ogen had. 
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Incoterms in acht zou moeten nemen245. Het Federal District Court van New York nam 

evenwel in een geval waarbij niet naar de Incoterms verwezen werd, de versie van de 

Incoterms in aanmerking die van toepassing was op het moment van totstandkoming van het 

contract246. M.i. is het inderdaad de versie van de Incoterms die van toepassing was ten tijde 

van het sluiten van de overeenkomst die in aanmerking moet worden genomen. Men moet 

immers, als men aanneemt dat Incoterms hoofdzakelijk een conventioneel karakter hebben247, 

steeds proberen de werkelijke wil van de partijen te achterhalen, en zij kunnen niet 

overeengekomen hebben dat een op dat moment nog niet bestaande versie van de Incoterms 

op hun overeenkomst van toepassing zou zijn. 

 

Het temporeel toepassingsgebied van de Incoterms strekt zich uit over een langere periode  

dan het Weens Koopverdrag, dat internationaal in werking trad op 1 januari 1988, en in 

België pas op 1 november 1997. De Incoterms bestaan evenwel reeds sinds 1936. Gezien de 

opstelling van het verdrag gebeurde te Wenen van 10 maart tot 11 april 1980248 hebben de 

redacteurs van het verdrag overigens rekening kunnen houden met de versie van de Incoterms 

die toen juist gepubliceerd was, nl. Incoterms 1980249. 

 

3.2.2.2 Territoriaal toepassingsgebied 

De Incoterms bepalen zelf geen limieten aan hun territoriaal toepassingsgebied. In 

tegenstelling tot het Weens Koopverdrag moet men bij de Incoterms bijgevolg geen rekening 

houden met de vestigingsplaats van de partijen, noch met de internationaal privaatrechtelijke 

regels die op de overeenkomst moeten worden toegepast. Deze laatste kunnen echter wel het 

                                                 
245 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 255. 
246 U.S. Federal District Court New York 26 maart 2002, St. Paul Guardian Insurance Company et al. / 

Neuromed Medical Systems & Support et al., http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020326u1.html. Deze zaak wordt 

infra besproken in 3.2.2.4. 
247 Cf. supra 3.1.2.5. 
248 Cf. X., United Nations Conference on contracts for the international sale of goods, Vienna 10 March - 11 

April 1980. Official Records, Documents of the Conference and Summary Records of the Plenary Meetings and 

of the Meetings of the Main Committees, New York, United Nations, 1981, 487 p. 
249 Deze werden immers gepubliceerd in maart 1980, cf. X., Incoterms 1980, Parijs, ICC Publicatie nr. 350, 

1980, 135 p. 
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recht aanduiden dat de interpretatie van de overeenkomst – en bijgevolg ook het al dan niet 

van toepassing zijn van de Incoterms – beheerst250.  

 

Aanvankelijk waren Incoterms voornamelijk een Europese standaard, maar ze worden 

inmiddels bijna wereldwijd algemeen toegepast. Een belangrijke uitzondering zijn de 

Verenigde Staten, waar de RAFTD en de UCC die van Incoterms afwijkende interpretaties 

geven aan o.m. de termen FOB en CIF251, nog steeds toegepast worden, hoewel ook daar een 

verschuiving optreedt naar het hanteren van Incoterms voor internationale contracten252. Dit 

hangt samen met het feit dat de Incoterms door de regelmatige herziening nauwer aansluiten 

bij de huidige internationale praktijk dan de RAFTD, die immers niet meer veranderd zijn 

sinds de gereviseerde versie van 1941, en met de afschaffing van §§ 2-319 tot 2-324 in de 

federale Uniform Commercial Code. 

 

Hoewel Incoterms oorspronkelijk bedoeld zijn voor contracten waarbij goederen geleverd 

moeten worden over de grenzen heen – vandaar de benaming “International Commercial 

Terms” – worden zij in de praktijk ook vaak binnen landsgrenzen gebruikt, bijvoorbeeld 

wanneer door de grootte van het land het transport en de daarbij horende risicoregeling 

evenveel aandacht verdient dan in het kader van een internationale handelstransactie. Dit 

blijkt duidelijk uit de resultaten van de enquête die de ICC België afnam in de lente van 2008, 

waarbij men vastgesteld heeft dat 83% van de grote bedrijven Incoterms eveneens gebruiken 

voor hun nationale transacties253. In België zal dan niet de grootte van het land de 

doorslaggevende factor zijn, maar eerder het voordeel een uniforme regeling te kunnen 

hanteren voor zowel nationale als internationale contracten. De mogelijkheid Incoterms in een 

binnenlandse handelstransactie te gebruiken wordt door de ICC in haar publicaties overigens 

expliciet bevestigd254. In dat geval moet men evenwel geen rekening houden met de 

bepalingen betreffende import en export. Het is, naast het feit dat ook internationaal veel 

formaliteiten, vergunningsplichten en machtigingen verdwijnen, tevens omwille van het 

                                                 
250 Cf. infra 3.2.2.4. 
251 Cf. supra 2.1. 
252 F. DE LY, De Lex Mercatoria, inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, Antwerpen - 

Apeldoorn, Maklu, 1989, 317. 
253 ICC België enquête over de toepassing en de herziening van de Incoterms 2000, uitgevoerd in de lente van 

2008, http://www.iccwbo.be/index.html?file=142. 
254 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 6.  
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nationale gebruik van Incoterms dat deze laatste bij elke verplichting tot het verrichten van 

deze formaliteiten vermelden “where applicable”255. 

 

Het Weens Koopverdrag daarentegen bepaalt dat het verdrag enkel van toepassing kan zijn 

tussen partijen die in verschillende Staten gevestigd zijn. Het is daardoor uitgesloten dat het 

verdrag op een nationale transactie van toepassing is256. 

 

3.2.2.3 Materieel toepassingsgebied 

A. Koopovereenkomst 

In Incoterms 2000 wordt het toepassingsgebied duidelijk afgelijnd tot de koopovereenkomst: 

“It should be stressed that the scope of Incoterms is limited to matters relating to the rights 

and obligations of the parties to the contract of sale […] As has always been underlined by 

ICC, Incoterms deal only with the relation between sellers and buyers under the contract of 

sale […] While it is essential for exporters and importers to consider the very practical 

relationship between the various contracts needed to perform an international sales 

transaction – where not only the contract of sale is required, but also contracts of carriage, 

insurance and financing – Incoterms relate to only one of these contracts, namely the contract 

of sale”257. 

 

Net zoals in het Weens Koopverdrag ontbreekt een definitie van het begrip 

koopovereenkomst. Bij analyse van de Incoterms ziet men echter dat de ICC het 

toepassingsgebied wenst te beperken tot het organiseren van de verplichtingen van de partijen 

bij een levering van goederen ten bezwarende titel258. De verkoper moet immers goederen 

leveren in overeenstemming met de overeenkomst, en de koper moet de prijs betalen. 

Verschillende vormen van leasing en de ruilovereenkomst kunnen dus eveneens onder het 

toepassingsgebied van de Incoterms worden gebracht. De genoemde verplichtingen komen 

                                                 
255 Dit is zowel het geval voor Incoterms 2000 als voor de (draftversie van) Incoterms 3000. Cf. X., ICC 

COMMISSION ON COMMERCIAL LAW AND PRACTICE, INCOTERMS 3000 – 1st DRAFT, 20 February 

2009, 3. 
256 Cf. supra 3.2.1.2. 
257 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 5. 
258 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 261. 
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immers overeen met de verplichtingen bepaald in artikel 30 en 53 van het Weens 

Koopverdrag, en ook het Weens Koopverdrag kan op deze overeenkomsten van toepassing 

zijn259. 

 

Het is zoals bij het Weens Koopverdrag niet vereist dat het om een handelskoop gaat, wil men 

Incoterms gebruiken. De facto zullen zij echter enkel op de handelskoop toepassing vinden. 

Het zou immers onmogelijk zijn voor een consument om aan de transport- en 

douaneverplichtingen te voldoen die sommige Incoterms aan de koper opleggen260. 

Daarenboven zouden de Incoterms vaak botsen met de dwingende regels van de 

consumentenbescherming in de lex fori. 

 

De uitsluitingen bepaald in artikel 2 Weens Koopverdrag gelden niet voor de Incoterms. Het 

toepassingsgebied van de Incoterms is derhalve voor wat het type van overeenkomst betreft 

ruimer dan het toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag, daar zij wel van toepassing 

kunnen zijn op o.a. de koop op een openbare veiling, een executoriale verkoop en de koop van 

zeeschepen, binnenvaartschepen, luchtkussenvaartuigen of luchtvaartuigen, onder het 

voorbehoud dat de Incoterms niet ingaan tegen het dwingende recht van de lex fori. Gezien 

het gaat om onlichamelijke goederen valt de koop van elektriciteit, effecten, waardepapieren 

en betaalmiddelen evenmin onder de Incoterms aangezien deze enkele op lichamelijke 

roerende goederen van toepassing kunnen zijn261.  

 

De ICC ontkent echter niet dat de Incoterms eveneens gevolgen kunnen hebben voor andere 

overeenkomsten die in het kader van de internationale koop gesloten worden, zoals de 

vervoersovereenkomst. Zo zal een verkoop gesloten onder CIF of CFR een zeevervoer 

vereisen gezien deze Incoterms van de verkoper vereisen dat hij een cognossement262 (of enig 

ander maritiem document) moet kunnen voorleggen aan de koper263. 

 

                                                 
259 Cf. supra 3.2.1.3. 
260 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 261. 
261 Cf. infra 3.2.2.3, B. 
262 In het Engels aangeduid als Bill of Lading of B/L. 
263 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 5. 
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Hoewel het toepassingsgebied van de Incoterms formeel sterk ingeperkt wordt, wordt het in 

de praktijk verruimd doordat handelaars Incoterms niet enkel gebruiken in de relatie tussen 

koper en verkoper, maar in elke relatie tussen een verzender en een afnemer van goederen264. 

In de praktijk wordt dus frequent gebruik gemaakt van Incoterms in andere types van 

overeenkomsten die een levering en transport van goederen omvatten, en waar de 

problematiek van de kosten, risico- en taakverdeling zich eveneens stelt. Men kan hierbij o.a.  

denken aan consignatieleveringen265, ruil-266, huur- en leaseovereenkomsten, 

maakloonwerk267 en onderaanneming.  

 

Uit de hierboven reeds aangehaalde enquête die de ICC België in de lente van 2008 afnam 

van Belgische ondernemers blijkt dat, wanneer men de antwoorden selecteert van bedrijven 

die geen goederen verhandelen – en die dus normaal gezien geen Incoterms hanteren 

aangezien zij geen koopovereenkomsten voor eigen rekening afsluiten, zoals banken, 

verzekeringsmaatschappijen en transporteurs – het percentage van die bedrijven bijna net zo 

hoog ligt als bij bedrijven die wel goederen verhandelen. Dat wijst erop dat een aantal 

bedrijven Incoterms hanteren buiten de context van de koopovereenkomst waarvoor zij 

eigenlijk bedoeld zijn268. 

 

De vraag rijst of Incoterms van toepassing kunnen zijn op overeenkomsten waarbij behalve 

een goed ook diensten of arbeid geleverd worden (bijvoorbeeld voor onderhoud, garantie,…). 

In de praktijk komt dit dikwijls voor, en het zou niet eenvoudig of soms onmogelijk zijn om 

                                                 
264 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 28. 
265 D.i. een levering waarbij de goederen reeds bij (of in de nabijheid van) de toekomstige koper worden 

opgeslagen en de verkoop pas definitief wordt wanneer de koper deze goederen heeft afgeroepen.  
266 Enkel wanneer men de verplichting van de koper tot betaling van de prijs (in rubriek B1) zeer strikt 

interpreteert zou men de ruilovereenkomst van het toepassingsgebied van de Incoterms mogen uitsluiten. Cf. E. 

JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en betalingstechnieken in 

de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 263. 
267 D.i. het vervaardigen of samenstellen van een roerend goed door een opdrachtnemer door middel van 

materialen en voorwerpen die daartoe door de opdrachtgever aan de maakloonwerker zijn verstrekt 

(http://mineco.fgov.be/enterprises/vademecum/Vade13_nl.htm). 
268 ICC België enquête over de toepassing en de herziening van de Incoterms 2000, uitgevoerd in de lente van 

2008, http://www.iccwbo.be/index.html?file=142. 
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het toepassingsgebied van de Incoterms in te perken tot de “zuivere” koop269. Artikel 3, 2 

Weens Koopverdrag bepaalt dat overeenkomsten waarin het belangrijkste deel van de 

verplichtingen van de partij die de zaken levert, bestaat in de verstrekking van arbeidskracht 

of de verlening van andere diensten, niet onder het verdrag vallen. Voor de Incoterms zou 

men volgens JOLIVET naar analogie dezelfde regeling kunnen toepassen270. 

B. Roerende zaken 

In de brochure van Incoterms 2000 staat dat “it should be stressed that the scope of Incoterms 

is limited to […] goods sold (in the sense of “tangibles”, not including “intangibles” such as 

computer software)”271. Onlichamelijke goederen worden dus uit haar toepassingsgebied 

uitgesloten. In dit geval vindt er immers geen feitelijk vervoer van de goederen plaats, en zijn 

de Incoterms niet het geschikte middel om een dergelijke koop te regelen. 

 

Ook bij de koop-verkoop van onroerende goederen is er in principe geen sprake van een 

feitelijk vervoer van de goederen, en heeft het geen zin Incoterms te gebruiken, hoewel dit 

niet expliciet door de ICC uitgesloten werd. 

 

Het Weens Koopverdrag is evenmin van toepassing op onlichamelijke roerende goederen, 

noch op onroerende goederen272. 

 

                                                 
269 Voor een dergelijke restrictieve interpretatie cf. Y. DERAINS, noot onder een arbitrale uitspraak van 1993 in 

zaak nr. 6754, in J.-J. ARNALDEZ, Y. DERAINS en D. HASCHER, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 

1991-1995, Parijs, ICC Publicatie nr. 553, 1997, 605-606. 
270 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 263. 
271 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 5. 
272 Cf. supra 3.2.1.3. 
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3.2.2.4 Wanneer zijn Incoterms van toepassing op een overeenkomst? 

Het Weens Koopverdrag kan omwille van diens hoofdzakelijk publiekrechtelijke karakter 

automatisch toepassing vinden wanneer de partijen gevestigd zijn in verschillende lidstaten 

van het verdrag, of wanneer internationaal privaatrechtelijke regels het recht aanwijzen van 

een verdragsluitende staat273. De Incoterms hebben daarentegen in essentie een conventioneel 

karakter274 en worden bijgevolg op een heel andere manier van toepassing op een 

overeenkomst.  

 

De partijen kunnen  

− expliciet verwijzen naar de Incoterms in de koopovereenkomst of de algemene 

voorwaarden; 

− zij kunnen verwijzen naar een trade term (vb. FOB) zonder er “Incoterms” bij te 

vermelden;  

− zij kunnen een variant van de Incoterms bedingen;  

− tenslotte kunnen Incoterms ook van toepassing zijn wanneer de partijen in het geheel niet 

verwezen hebben naar een trade term. 

A. Expliciete verwijzing 

In de ICC België Newsletter van juni 1999275 gaf de ICC de volgende aanwijzingen om naar 

de Incoterms te verwijzen: 

− Schrijf “Incoterm(s)” altijd met een hoofdletter “I” en de rest van het woord in kleine 

letters. 

− Gebruik nooit de uitdrukking “ICC Incoterm(s)”. Door “ICC” toe te voegen kan men de 

indruk wekken dat er nog andere Incoterms bestaan dan deze uitgevaardigd door de ICC, 

wat erop zou kunnen wijzen dat “Incoterms” een soortnaam is. Soortnamen kunnen niet 

door een handelsmerk beschermd worden, een dergelijke notatie zou dus het copyright 

van de ICC op de Incoterms in gevaar kunnen brengen. 

− Verwijs niet naar afgeleiden of varianten, maar vermeld steeds het volledige begrip 

“Incoterm(s)”. 

 

                                                 
273 Cf. supra 3.2.1.2. 
274 Cf. supra 3.1.2. 
275 X., ICC België Newsletter juni 1999, nr. 20, p. 3. 

 55



Zoals hierboven aangehaald is het aangeraden bij de verwijzing te vermelden welke versie 

van de Incoterms op de koop van toepassing is276, en omwille van de leesbaarheid en de 

eenvoud van het contract liefst  nog onmiddellijk na de verwijzing naar de Incoterm(s)277. 

 

Om expliciet de Incoterms op te nemen in een overeenkomst kan men dan bedingen inlassen 

als “FOB Incoterms 2000”, “De trade terms in deze overeenkomst moeten geïnterpreteerd 

worden volgens Incoterms 2000” of kan men de volgende standaardclausule hanteren: “Any 

reference made to trade terms (such as EXW, FOB, FCA, etc.) is deemed to be made to the 

relevant term of Incoterms published by the International Chamber of Commerce in the 

version current at the date of conclusion of the Contract” 278. 

 

Wat gebeurt er nu wanneer partijen, bijvoorbeeld in hun algemene voorwaarden, verwijzen 

naar een bepaalde versie van de Incoterms, bijvoorbeeld Incoterms 2000, maar in de 

overeenkomst verder geen concrete Incoterm (EXW, FOB, …) vermelden? JOLIVET haalt 

een geval aan dat voor ICC-Arbitrage beslecht werd, waarin de partijen in hun overeenkomst 

enkel bepaald hadden dat “Les clauses commerciales sont soumises aux conditions 

internationales conformément à Incoterms 1953 plus l’annexe 1976”279. Een dergelijke 

formulering is natuurlijk ontoereikend om vast te stellen welke regeling van toepassing is op 

de overeenkomst. Incoterms interpreteren namelijk, in de versie Incoterms 2000, 13 

alternatieve leveringsvoorwaarden waartussen partijen moeten kiezen. Zonder die keuze is het 

onmogelijk te bepalen welke verdeling van kosten en risico’s partijen willen toepassen.  

 

Het is eveneens mogelijk dat partijen verwijzen naar de Incoterms, maar een trade term 

gebruiken die niet in de Incoterms opgenomen is, zoals bijvoorbeeld in een recente zaak voor 

ICC-Arbitrage waarin de partijen de term “CNF FO”280 gebruikten en daarbij vermeld hadden 

“interprété par les Incoterms 2000 relatifs aux contrats de vente internationale de 

                                                 
276 Cf. supra 3.2.2.1. 
277 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 253. 
278 Deze is bijvoorbeeld opgenomen in de algemene voorwaarden van ISA Hardware, te consulteren op 

http://www.isahardware.com/terms.jsp.  
279 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 255, voetnoot 19. 
280 Deze trade term staat voor “Cost aNd Freight” met de liner term “Free Out” (= niet gelost). 
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marchandises”. De arbitrage-instelling besliste dat de partijen de Incoterm CFR op het oog 

hadden en dat het Weens Koopverdrag van toepassing was op de overeenkomst281. 

 

Naast een expliciete verwijzing in de koopovereenkomst is het mogelijk dat een Incoterm 

opgenomen is in de algemene voorwaarden, waarin dan bijvoorbeeld de clausule “FOB 

(Incoterms 2000) is van toepassing op onze overeenkomsten, tenzij anders bepaald” 

opgenomen is282. De opname van Incoterms in algemene voorwaarden komt vooral voor op 

het Europese continent283. 

 

De ICC wil met de Incoterms de “Battle of the Forms” op het gebied van de 

leveringsvoorwaarden vermijden284. Dit doet zich voor wanneer de algemene voorwaarden 

die de koper (aankoopvoorwaarden) en verkoper (verkoopvoorwaarden) hanteren, op het 

gebied van de levering tegenstrijdige bedingen bevatten. Deze tegenstrijdige algemene 

(leverings)voorwaarden kunnen eenvoudigweg vervangen worden door een Incoterm van 

toepassing te verklaren. Daardoor volgen de koper en de verkoper, wat de interpretatie van 

hun leveringsvoorwaarde betreft, dezelfde regels. Vanzelfsprekend moeten de koper en de  

verkoper zowel in hun order(confirmatie) als in hun algemene voorwaarden, er over waken 

dat ze geen met elkaar strijdige (drieletter) Incoterm opgenomen hebben. Indien dit zich toch 

zou voordoen, moet men de werkelijke wil van de partijen achterhalen aan de hand van hun 

gedragingen en documenten die tot stand gekomen zijn bij de onderhandeling of de uitvoering 

van het contract285. 

                                                 
281 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 255, voetnoot 20. 
282 Cf. eveneens supra 3.2.2.1, de opname van de Incoterms in de algemene voorwaarden van THALES. 
283 C. SCHMITTHOFF, Export Trade - The Law & Practice of International Trade, Londen, Stevens & Sons, 

1990, 66. 
284 Cf. X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 5: “The purpose of Incoterms is to provide a set 

of international rules for the interpretation of the most commonly used trade terms in foreign trade. Thus the 

uncertainties of different interpretations of such terms in different countries can be avoided or at least reduced 

to a considerable degree”. 
285 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 252. 
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B. Gebruik van een trade term zonder verwijzing naar “Incoterms” 

In de rechtsleer 

THIEFFRY en GARNIER redeneren dat, gezien Incoterms zelf bepalen dat zij een facultatief 

karakter hebben en dat men expliciet moet verwijzen naar de Incoterms om ze van toepassing 

te verklaren286, het in zou gaan tegen de geest van de Incoterms om ze toe te passen indien 

partijen, ook al gebruiken zij een bepaalde trade term (bv. FOB), geen referentie hebben 

gemaakt naar de ICC-interpretatieregels287. Deze redenering kan echter niet bijgetreden 

worden, daar zij door de praktijk achterhaald is. 

 

De interpretatieregels van de ICC inzake Incoterms kunnen in bepaalde gevallen inderdaad 

van toepassing zijn zonder dat het contractueel beding expliciet verwijst naar deze 

interpretatieregels (bv. Incoterms 2000). De reden voor de toepassing van de Incoterms wordt 

dan verklaard door een aanvullende uitlegging van het contract288, omwille van het niet-

uitsluiten van de Incoterms door de partijen289, omwille van het steeds toegepast hebben van 

een bepaalde Incoterm in vorige contracten290, omdat zij als handelsgewoonten, algemene 

verkoopsvoorwaarden of handelsgebruiken moeten beschouwd worden291, door een 

stilzwijgende incorporatie van de Incoterms in de overeenkomst292, omdat er een nieuwe 

                                                 
286 X., Incoterms 1936, Parijs, ICC Publicatie nr. 92, 1936, 

http://www.martintittle.com/publications/Incoterms1936.pdf, 4: “[…] it is clear that in the absence of any 

express adoption of these rules they can in no case be deemed to govern the rights and obligations of the parties 

to the sale”. 
287 J. THIEFFRY en C. GRANIER, La vente internationale, Parijs, Centre Français du Commerce Exterieur, 

1985, 62. Een gelijklopend standpunt kan men terugvinden in Z. VALIOTI, "Passing of Risk in international sale 

contracts: A comparative examination of the rules on risk under the United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods (Vienna 1980) and INCOTERMS 2000", Nordic Journal of Commercial Law 

2004 #2, 7. 
288 F. EISEMANN, Usages de la vente commerciale internationale - Incoterms, Parijs, Jupiter, 1972, p. 25.  
289 F. DE LY, De Lex Mercatoria, inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, Antwerpen - 

Apeldoorn, Maklu, 1989, 316. 
290 Cf. de rechtsaard van de Incoterms als conventioneel gebruik, supra 3.1.2.6. 
291 G. JIMÉNEZ, Guide to Export-Import Basics - Vital Knowledge for Trading Internationally, Parijs, ICC 

Publicatie nr. 685, 2008, 92. 
292 G. SCHRANS en H. VAN HOUTTE, Internationaal handels- en financieel recht, Leuven - Amersfoort, 

Acco, 1991, 320. 
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wilsovereenstemming bereikt is  tussen de partijen293, omdat een bepaalde trade term alleen 

in Incoterms bestaat (bv. DDU), of nog op basis van de werkelijke wil van de partijen, men 

moet immers in de overeenkomsten nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de 

contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te 

houden294. Telkens wordt men geacht geopteerd te hebben voor de ten tijde van het sluiten 

van het contract meest recente versie van de Incoterms295. 

 

BRIDGE stelt evenwel dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende 

sectoren. In de oliehandel worden Incoterms immers vaak gebruikt, terwijl dat niet in dezelfde 

mate het geval is voor de zogenaamde dry cargo-overeenkomsten296. In de oliesector is het 

volgens deze auteur dus aannemelijk dat de Incoterms van toepassing worden verklaard, zelfs 

al is er geen expliciete verwijzing naar de Incoterms, terwijl in de laatstgenoemde sector een 

expliciete verwijzing vereist is297. Het valt echter te betwijfelen of Incoterms effectief minder 

toegepast worden in dry cargo-overeenkomsten, daar de auteur zich voor deze stelling niet 

beroept op betrouwbare statistische gegevens. Daarenboven hanteren partijen vrijwel altijd 

een Incoterm in de rechtspraak die men terugvindt betreffende dry cargo-overeenkomsten298. 

 

                                                 
293 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 259. 
294 Indien Belgisch recht het objectief toepasselijke recht is: art. 1156 BW. Maar dit principe is internationaal 

aanvaard en o.a. opgenomen in art. 5:101 van de PECL (Principles of European Contract Law): “A contract is to 

be interpreted according to the common intention of the parties even if this differs from the literal meaning of the 

words.”. Ook art. 8 Weens Koopverdrag refereert naar de werkelijke bedoelingen van de partijen voor de 

interpretatie van de overeenkomst: “[…] dienen verklaringen afgelegd door en andere gedragingen van een 

partij te worden uitgelegd in overeenstemming met haar bedoeling […]”. 
295 Cf. supra 3.2.2.1. 
296 M.a.w. het vervoer van alle zaken behalve vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld graan, zand, en staal. 
297 M. BRIDGE, The International Sales of Goods. Law and Practice, Oxford, Oxford University Press, 1999, 

2.48. 
298 Z. VALIOTI, "Passing of Risk in international sale contracts: A comparative examination of the rules on risk 

under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 1980) and 

INCOTERMS 2000", Nordic Journal of Commercial Law 2004 #2, voetnoot 44 en 247. 
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Het is evenwel zo dat wanneer men niet verwijst naar de Incoterms, de haven-, beroeps- of 

handelsgebruiken in zekere mate voorrang zullen krijgen op de interpretatie die de Incoterms 

aan de gehanteerde trade term geven299.  

In de rechtspraak 

Op 18 juni 1975 besliste het Duitse Bundesgerichtshof, echter zonder opgave van juridische 

motieven, dat een FOB-beding geïnterpreteerd moet worden in de zin van de Incoterms, zelfs 

wanneer partijen niet uitdrukkelijk naar de Incoterms verwezen hebben300.  

 

In navolging van dit arrest oordeelde het Federal District Court te New York op 26 maart 

2002301 dat een verwijzing naar een CIF beding, zonder vermelding van de Incoterms, toch in 

de zin van de Incoterms moet geïnterpreteerd worden. Het betrof een koopovereenkomst 

gesloten tussen een Duitse verkoper en een Amerikaanse koper. Het Duitse recht werd als lex 

causae aangewezen door het IPR van de Verenigde Staten, en onder het Duitse recht was het 

Weens Koopverdrag op de koop van toepassing. Hoewel de partijen niet expliciet hadden 

verwezen naar de Incoterms, werd toch de regeling van de Incoterms in aanmerking genomen 

en niet de (suppletieve) regeling van het Weens Koopverdrag, waarbij men zich baseerde op 

artikel 9, lid 2 van dit verdrag302. De Incoterms maken volgens het Federal District Court 

onder Duits recht immers deel uit van het gewoonterecht. Hoewel het arrest dateert van 2002 

en de Incoterms 2000 reeds gepubliceerd waren, werden de Incoterms 1990 geacht van 

toepassing te zijn. Het arrest bepaalt immers: “At the time the contract was entered into, 

Incoterms 1990 was applicable”303. Het is overigens opmerkelijk dat een dergelijk arrest 

geveld werd in de Verenigde Staten, waar men eerder geneigd zou kunnen zijn de RAFTD toe 

                                                 
299 Cf. supra 3.1.2.3; contra B. VON HOFFMANN, "Passing of Risk in International Sales of Goods", in P. 

SARCEVIC en P. VOLKEN (ed.), International Sale of Goods, in Dubrovnik Lectures, New York - Londen - 

Rome, Oceana Publications, Inc., 1986, 280. Dat deze opinie gebaseerd is op Incoterms 1980, maakt geen 

verschil uit, daar een gelijkaardige bepaling ook in die versie van de Incoterms reeds opgenomen was, cf. X., 

Incoterms 1980, Parijs, ICC Publicatie nr. 350, 1980, 6-9. 
300 Bundesgerichtshof 18 juni 1975, RIW 1975, 578. 
301 U.S. Federal District Court New York 26 maart 2002, St. Paul Guardian Insurance Company et al. / 

Neuromed Medical Systems & Support et al., http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020326u1.html. 
302 Cf. infra 3.3. 
303 Cf. supra 3.2.2.1. 
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te passen304 en waar de Uniform Commercial Code op dat ogenblik een van Incoterms 1990 

en 2000 afwijkende interpretatie gaf aan de CIF-voorwaarde. 

 

Ook in de arbitrale rechtspraak wordt deze redenering gevolgd305. Arbiters bestempelen de 

Incoterms immers vrijwel altijd als internationale handelsgewoonte of lex mercatoria306. Ze 

passen dit recht graag toe, aangezien dit beantwoordt aan de noden en gebruiken van de 

handel307. In een ad hoc arbitrale uitspraak van 29 mei 1979 wou een verkoper aan een 

verhoging van de exportrechten ontsnappen door een handelsgewoonte in te roepen die deze 

verhoging ten laste van de koper zou leggen. De arbiter verwees in casu naar de Incoterms om 

aan te tonen dat een dergelijke gewoonte onbestaande was308. 

 

Een Hof van Beroep in Buenos Aires besliste in een arrest van 31 oktober 1995 echter 

anders309. Hoewel de Argentijnse koper en de Duitse verkoper in het contract “C&F Buenos 

Aires (zonder verzekering)” hadden ingelast, besliste het Hof dat de Incoterms niet van 

toepassing waren en paste artikel 66 Weens Koopverdrag toe op de risico-overgang. Hier 

mogen echter niet te snel conclusies uit getrokken worden, gezien de C&F-term in de 

Incoterms 1990 vervangen was door CFR, en gezien onder deze term, i.t.t. onder CIF, geen 

verzekering afgesloten moest worden, waren ook de woorden “zonder verzekering” 

verwarrend en overbodig310. 

                                                 
304 A. L. DIMATTEO, L. DHOOGE, S. GREENE, V. MAURER en M. PAGNATTARO, "The Interpretive Turn 

in International Sales Law: An Analysis of Fifteen Years of CISG Jurisprudence", Northwestern Journal of 

International Law and Business 2004, 433-434. 
305 ICC-Arbitrage Nr. 3894, Revue du droit international - Clunet 1982, 987; ICC-Arbitrage Nr. 3130, Revue du 

droit international - Clunet 1981, 932; ICC-Arbitrage Nr. 2438, Revue du droit international - Clunet 1976, 968; 

ICC-Arbitrage Nr. 1788 – 1971, Y. DERAINS, "Le statut des usages du commerce international devant les 

juridictions arbitrales", Rev. arb. 1973, 142-144. 
306 Cf. supra 3.1.2.3. 
307 H. VAN HOUTTE, "Arbitrage en het Weens Koopverdrag", in E. DIRIX (ed.), Liber amicorum Jacques 

Herbots, Deurne, Kluwer, 2002, 508.  
308 Cf. de verwijzing in voetnoot 28 van E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK 

(ed.), Incoterms en betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 259. 
309 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 31 oktober 1995, Bedial S.A. / Paul Müggenburg and Co. 

GmbH, El Derecho 21 oktober 1996, 4, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951031a1.html. 
310 E. JOLIVET, Les Incoterms - Etude d'une norme du commerce international, Parijs, Litec - FNDE, 2003, 

344. 
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In het bekende Dolomietarrest van het Hof van Cassatie verwees het Hof niet naar de 

Incoterms om de draagwijdte van de verpakkingsverplichting onder “FOB Antwerpen” te 

bepalen311. Omdat het onzeker is of de rechter de interpretatie van de Incoterms zal volgen 

blijft het dus sterk aangeraden om, al was het enkel in de algemene voorwaarden, op 

expliciete wijze naar de Incoterms te verwijzen312. 

C. Varianten op de Incoterms 

Daar de Incoterms essentieel gebaseerd zijn op de wil van de partijen, is het evident dat 

partijen de vrijheid hebben de Incoterms al dan niet toe te passen. Daarenboven kunnen zij de 

Incoterms naar wens aanpassen, en zo nieuwe varianten creëeren. Dit wordt in de brochure 

van de ICC expliciet vermeld: “every effort has been made to ensure that Incoterms reflect 

the most common commercial practice. However in some cases the parties may wish the trade 

terms to operate differently. They are reminded of such options in the preamble of the terms 

signalled by the word “However”313. Om de eenheid en duidelijkheid van haar 

interpretatieregels te vrijwaren, voorziet de ICC echter slechts in een zeer beperkt aantal 

aanpassingsmogelijkheden314.  

 

Als in de koopovereenkomst van de gekozen Incoterm afwijkende bepalingen worden 

overeengekomen, heffen deze bepalingen de in de Incoterms overeenkomstige regeling op. 

Het houdt echter een zeker gevaar in af te wijken van de Incoterms, daar de eenduidige 

interpretatie van de gebruikte leveringsvoorwaarde hierdoor in gevaar wordt gebracht. Dit is 

des te meer het geval wanneer de partijen de Incoterm enkel hanteren om prijsafspraken te 

maken, zonder zich bewust te zijn van de gevolgen op vlak van risico-overgang, ogenblik van 

levering en documentaire verplichtingen315. In de brochure neemt men daarom een 

terughoudend standpunt in indien partijen varianten zouden willen gebruiken: “It should be 

underlined that Incoterms give no guidance whatsoever for such additions. Thus, if the parties 

cannot rely on a well-established custom of the trade for the interpretation of such additions 

                                                 
311 Cass. 27 juni 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1511; Pas. 1985, I, 1389; RW 1986-86, 1449; RCJB 1988, 5. 
312 J. RAMBERG, ICC Guide to Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 588, 1999, 10. 
313 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 20. 
314 Voor enkele vaak voorkomende varianten en de problemen die daarrond kunnen ontstaan cf. J. RAMBERG, 

ICC Guide to Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 588, 1999, 31-33. 
315 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 46. 
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they may encounter serious problems when no consistent understanding of the additions could 

be proven”316. Wanneer de standaardinterpretatie van de Incoterms niet voldoet, is het 

aangewezen een andere Incoterm te gebruiken, of één van de door de Incoterms voorziene 

aanpassingen te implementeren. Indien dit onmogelijk is, kan men het contract om 

interpretatieproblemen te vermijden best onderwerpen aan een van de Incoterms 

onafhankelijk, eventueel zelf uitgewerkt, juridisch regime. 

 

Weinig praktizijnen beseffen dat wanneer ze onder Incoterms contracteren, ook de bepalingen 

uit de inleiding van de Incoterms in hun overeenkomst opgenomen worden. De inleiding op 

de Incoterms kan immers niet los gezien worden van de verduidelijking bij de verschillende 

Incoterms zelf317. Sinds de Incoterms 1990 werden deze – overigens met grote zorg 

opgestelde – inleidende bepalingen nodig geacht om de meest voorkomende vragen die zich 

stelden bij de Incoterms te beantwoorden, met als doel een verkeerde interpretatie van de 

Incoterms te vermijden. Het is daarom te betreuren dat de inleiding van de Incoterms 3000 – 

althans in de eerste draft318 –  sterk ingekort is en men niet eenvoudigweg de inleiding op de 

Incoterms 2000 herwerkt heeft. Hoewel het in de praktijk vermoedelijk weinig voorkomt, 

staat het de partijen vrij deze inleiding op de Incoterms uit te sluiten van het 

toepassingsgebied. 

 

Men kan er eveneens voor opteren enkel de preambules bij de Incoterm van toepassing te 

verklaren. Met deze preambules wordt de inleiding bedoeld die bij elke Incoterm aan de 

gedetailleerde verplichtingen van koper en verkoper voorafgaat. Het is daarnaast ook 

mogelijk een selectie uit deze gedetailleerde verplichtingen aan te passen of uit te sluiten. 

 

Ook in het Weens Koopverdrag wordt de wilsvrijheid hoog in het vaandel gedragen en is het 

de partijen mogelijk het verdrag gedeeltelijk of zelfs volledig uit te sluiten319.  

                                                 
316 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 19.  
317 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 23. 
318 X., ICC COMMISSION ON COMMERCIAL LAW AND PRACTICE, INCOTERMS 3000 – 1st DRAFT, 20 

February 2009. 
319 Cf. supra 3.2.1.4. 
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D. Incoterms van toepassing wanneer geen trade term bedongen werd 

Men zou in eerste instantie vermoeden dat wanneer de partijen in een contract uitdrukkelijk 

noch stilzwijgend verwezen hebben naar de Incoterms, deze niet van toepassing kunnen zijn 

op de overeenkomst. Niettemin komt het voor dat na het sluiten van de overeenkomst 

Incoterms toch op die overeenkomst van toepassing verklaard worden. Dat gebeurt 

bijvoorbeeld op het ogenblik van de facturatie, in het documentair krediet waarmee de bank 

de betaling verzekert, of in het geval dat één van de partijen, wanneer zich een geschil 

voordoet, het juridisch regime van een Incoterm inroept tijdens de (arbitrage)procedure.  

 

Maar ook derden kunnen het regime van een Incoterm van toepassing verklaren op een 

overeenkomst. Deze derden kunnen vervoerders of verzekeraars zijn die een deel van de 

logistiek voor hun rekening nemen, nationale rechters en - meer frequent - arbiters, of 

experten die door de partijen gekozen zijn om een geschil op te lossen in het kader van 

alternatieve geschillenbeslechting320. 

                                                 
320 E. JOLIVET, "Incoterms et Technique Contractuelle", in C. DEHOUCK (ed.), Incoterms en 

betalingstechnieken in de internationale handel, Brugge, Die Keure, 2007, 258. 
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3.3 De hiërarchische verhouding tussen het Weens Koopverdrag en 

de Incoterms 

3.3.1 Algemeen 

Bovenstaande analyse van de rechtsaard en het toepassingsgebied van respectievelijk het 

Weens Koopverdrag en de Incoterms, kan een leidraad bieden om te bepalen of één van beide 

van toepassing is. Het kan echter ook leiden tot de vaststelling dat beide van toepassing zijn 

op dezelfde overeenkomst. Daar zij inhoudelijk gedeeltelijk overlappen, kan men zich de 

vraag stellen welke regeling in dat geval van toepassing zal zijn. 

 

Artikel 6 Weens Koopverdrag bevestigt de aanvullende werking van het verdrag en laat toe 

dat partijen afwijken van de bepalingen van het verdrag. Wat partijen overeengekomen zijn 

staat dus hiërarchisch boven de bepalingen van het verdrag. Ondergeschikt aan die 

verdragstekst vinden we overigens het nationale kooprecht dat als lex contractus het Weens 

Koopverdrag aanvult321.  

 

Ook gewoonten en gebruiken kunnen primeren op de bepalingen van het Weens Koopverdrag 

wanneer zij voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 9 van het verdrag: 

 “1) De partijen zijn gebonden door elke gewoonte waarmee zij hebben ingestemd en door 

alle handelwijzen  die tussen hen gebruikelijk zijn. 

2) Tenzij anders is overeengekomen, worden partijen geacht op hun overeenkomst of de 

totstandkoming hiervan stilzwijgend toepasselijk te hebben verklaard een gewoonte waarmee 

zij bekend waren of behoorden te zijn en die in de internationale handel op grote schaal 

bekend is aan, en regelmatig wordt nageleefd door partijen bij overeenkomsten van dezelfde 

soort in de desbetreffende handelsbranche.” 

 

Men heeft bij het opstellen van het Weens Koopverdrag wel degelijk rekening gehouden met 

de Incoterms322. Er werd immers voorgesteld om ook in het Weens Koopverdrag de bepaling 

op te nemen die omtrent de trade terms opgenomen was in artikel 9, 3° EWIK: “Where 
                                                 
321 J. ERAUW, "Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

51. 
322 Cf. supra 3.1.2.1. 
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expressions, provisions or forms of contract commonly used in commercial practice are 

employed, they shall be interpreted according to the meaning usually given to them in the 

trade concerned”323. Terecht merkte de Belgische vertegenwoordiger DABIN op dat het 

invoegen van deze bepaling in het verdrag duidelijkheid en eenvormigheid zou scheppen, daar 

de Incoterms niet in alle landen het statuut van gewoonte hebben zoals bepaald in artikel 9 

Weens Koopverdrag. Het voorstel werd echter verworpen op grond van het feit dat partijen 

het regime van de Incoterms op hun contract van toepassing zouden kunnen maken zonder dat 

zij dit op het oog hadden, aangezien in deze bepaling niet de veiligheid ingebouwd was 

waarin artikel 9 wel voorzag, nl. dat het om een gewoonte moet gaan waarmee de partijen 

“bekend waren of behoorden te zijn”324. Daarnaast zou er discussie kunnen ontstaan over het 

begrip “commonly used”, gezien de Incoterms niet overal in de wereld uniform toegepast 

worden325, met als gevolg dat vooral ontwikkelingslanden hiervan het slachtoffer zouden 

worden326. Bovendien vonden sommigen dat (huidig) artikel 8 Weens Koopverdrag 

betreffende de interpretatie van de overeenkomst en het verdrag reeds in deze bepaling 

voorzag327. Dit kan echter niet bijgetreden worden. Artikel 8 verwijst immers naar de 

gewoonten en gebruiken voor de interpretatie van de contractuele bedingen, en de invulling 

daarvan geschiedt aan de hand van artikel 9 Weens Koopverdrag328. 

3.3.2 Expliciete verwijzing naar de Incoterms 

Artikel 9, 1° juncto artikel 6 Weens Koopverdrag bevestigt dat partijen gebonden zijn door de 

Incoterms wanneer zij hiermee hebben ingestemd. Wanneer zij expliciet een Incoterm onder 

verwijzing naar de toepassing van ‘Incoterms 2000’ in hun overeenkomst opnemen is er geen 

                                                 
323 Voorgesteld door HJERNER (Zweden) en SHAFIK (Egypte). Cf. J. O. HONNOLD, Documentary History of 

the Uniform Law for International Sales, Deventer, Kluwer, 1989, 488-490; X., United Nations Conference on 

contracts for the international sale of goods, Vienna 10 March - 11 April 1980. Official Records, Documents of 

the Conference and Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Main Committees, 

New York, United Nations, 1981, 267. 
324 Dit was het standpunt van o.a. FARNSWORTH (USA). 
325 Dit was het standpunt van LEBEDEV (USSR), die de het verschil in toepassing van de trade terms in de 

common law landen benadrukte. 
326 J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 116-

117. 
327 Dit was het standpunt van o.a. PLANTARD (Frankrijk).  
328 J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 120. 
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discussie mogelijk, men aanvaardt namelijk dat men expliciet instemt met een gewoonte of 

gebruik wanneer men er slechts door middel van standaardbewoordingen naar verwijst329.  

3.3.3 Incoterms als “handelwijze” 

Het wordt minder éénduidig wanneer partijen geacht worden door hun keuze voor een 

bepaalde leveringsvoorwaarde impliciet de betekenis die Incoterms hieraan geven, 

opgenomen te hebben op basis van een “handelwijze”. Men mag immers de clausules van de 

partijen interpreteren aan de hand van de “handelwijzen die tussen partijen gebruikelijk 

zijn”330. Handelwijzen of - in casu conventionele - gebruiken ontstaan doordat partijen in een 

bestendige handelsrelatie steeds opnieuw dezelfde handelingen stellen waardoor deze 

ingeburgerd geraken en deel gaan uitmaken van de verwachtingen van de partijen331. Zo kan 

voor de concrete inhoud van de gekozen leveringsvoorwaarde (en eventueel zelfs voor de 

leveringsvoorwaarde als dusdanig) naar een bepaalde versie van de Incoterms verwezen 

worden in de algemene voorwaarden, waarvan men veronderstelt dat partijen op de hoogte 

zijn op basis van voorgaande transacties. Het wordt niet betwist dat Incoterms een 

conventioneel gebruik kunnen uitmaken, hoewel de invulling van het begrip “gebruik” per 

land verschillen kan vertonen. Supra werd de rechtsaard van Incoterms als conventioneel 

gebruik reeds uitgebreid besproken332. 

3.3.4 Gebruik van een trade term zonder verwijzing naar Incoterms 

De meeste interpretatieproblemen doen zich echter voor wanneer partijen niet expliciet, en 

evenmin impliciet op basis van een conventioneel gebruik, verwijzen naar de Incoterms. Ze 

gebruiken dan bijvoorbeeld een trade term zonder er bij te vermelden dat men de 

interpretatieregels van (de meest recente versie van) de Incoterms daarop wil toepassen. Ook 

dan lijkt het mogelijk de Incoterms toe te passen op deze overeenkomst, nl. op basis van 

artikel 9, 2° Weens Koopverdrag. Dit artikel verheft immers de “gewoonte waarmee [de 

                                                 
329 B. AUDIT, "Présentation de la convention", in Y. DERAINS en J. GHESTIN (ed.), La Convention de Vienne 

sur la vente internationale et les incoterms. Actes du Colloque des 1er et 2 décembre 1989, Parijs, LGDJ, 1990, 

30. In de Belgische rechtspraak werd het principe van stilzwijgende afwijking van het Weens Koopverdrag 

erkend in Kh. Hasselt 18 oktober 1995, RW 1995-96, 1378, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951018b1.html. 
330 Art. 8, 3° Weens Koopverdrag. 
331 P. WAUTELET, De internationale koop, bronnen en beginselen, in AdvocatenPraktijk, 4, Antwerpen, 

Kluwer, 1998, 15. 
332 Cf. supra 3.1.2.6. 
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partijen] bekend waren of behoorden te zijn en die in de internationale handel op grote 

schaal bekend is, en regelmatig wordt nageleefd door partijen bij overeenkomsten van 

dezelfde soort in de desbetreffende handelsbranche” tot regels van objectief recht waaraan de 

partijen moeten voldoen en waarvan zij bijgevolg verondersteld worden dit te kennen333. 

 

Het gaat hier om een gewoonterecht sui generis: het betreft geen nationaal gewoonterecht334, 

het is een vorm van de lex mercatoria, waarbij evenwel de definitie van artikel 9, 2° moet 

gehanteerd worden. Of de Incoterms al dan niet deel uitmaken van de lex mercatoria werd 

supra reeds besproken335. De conclusie van deze bespreking was dat Incoterms op zich geen 

gewoonterecht zijn, maar dat zij door hun wereldwijde algemene toepassing wel vaak die 

status verworven hebben. Of dit in een bepaalde sector en in een bepaalde casus het geval is, 

zal door de rechter in concreto nagegaan moeten worden. 

 

Een lokale gewoonte kan eveneens voldoen aan de definitie van artikel 9, 2° Weens 

Koopverdrag336, waardoor lokale “varianten” – men denke met name aan de havengebruiken 

inzake FOB-leveringen – op de Incoterms zullen primeren, daar de Incoterms zelf ook 

voorrang geven aan deze lokale gebruiken337. Het is immers enkel vereist dat de gewoonte in 

de internationale handel gekend is, niet dat de gewoonte zelf internationaal toegepast wordt. 

De “blauwe steen-FOB” kan dus een gewoonte zijn in de zin van het Weens Koopverdrag, 

ook al blijft het gebruik ervan beperkt tot de haven van Antwerpen. 

 

De vraag is of men door de Incoterms van toepassing te verklaren in gevallen waarbij partijen 

voor de interpretatie van de gekozen leveringsvoorwaarde er niet uitdrukkelijk naar 

verwijzen, niet een essentieel kenmerk van de Incoterms verwaarloost, namelijk dat de 

Incoterms slechts toepassing vinden wanneer de partijen de toepassing ervan gewild hebben. 

Zij hebben immers principieel een conventioneel karakter338. Hoe kan de toepassing van de 

                                                 
333 P. FOUCHARD, "Rapport de synthèse", in Y. DERAINS en J. GHESTIN (ed.), La Convention de Vienne sur 

la vente internationale et les incoterms. Actes du Colloque des 1er et 2 décembre 1989, Parijs, LGDJ, 1990, 165. 
334 J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 126-

127, 131. 
335 Cf. supra 3.1.2.3. 
336 J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 129. 
337 Cf. supra 3.1.2.3. 
338 Cf. supra 3.1.2.5. 
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Incoterm nog stoelen op de wil van de partijen als zij niet weten dat de Incoterms van 

toepassing zijn op hun overeenkomst? Als de Incoterm echter onder de definitie valt van 

artikel 9, 2°, wordt verondersteld dat de partijen weten dat de Incoterms van toepassing zullen 

zijn. De partijen zijn immers professionele actoren die geacht worden over deze kennis te 

beschikken339. 

                                                 
339 Het is althans de facto zo dat wanneer het Weens Koopverdrag toepassing vindt op een overeenkomst, het 

gaat over een overeenkomst tussen professionelen. Cf. supra 3.2.1.3. 
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3.4 Inhoudelijke vergelijking 

3.4.1 Overzicht 

Voor elke Incoterm in Incoterms 2000, ICC publicatie nr. 560340 worden de plichten van 

koper (in kolom A) en verkoper (in kolom B) vastgelegd door ze onder te verdelen in tien 

rubrieken. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke artikels uit het Weens Koopverdrag 

met de verplichtingen uit die rubrieken overeenstemmen.  

 

Incoterms Weens Koopverdrag 
Rubriek Verplichtingen  

1 (A) Conforme levering van de goederen 

(B) De overeengekomen prijs betalen 

Art. 35-44 

Art. 54-59 

2 Douaneformaliteiten, vergunningen  

3 Transport- en verzekeringsovereenkomst Art. 32 

4 (A) Levering en (B) verplichting tot afname (A) Art. 31-34   (B) Art. 60, 65 

5 Risico-overgang Art. 66-70 

6 Kostenverdeling  

7 Meldingsverplichtingen Art. 27, 32 (1), 39, 79 (4), enz. 

8 Bewijs van levering  

9 Controlekosten, verpakking, etikettering Art. 35 (1) en (2d) 

10 Overige verplichtingen341  

 

Zoals men kan vaststellen in deze tabel wordt een groot deel van de door de Incoterms 

geregelde zaken niet behandeld in het Weens Koopverdrag. Omgekeerd geldt echter 

hetzelfde: heel wat artikelen in het Weens Koopverdrag betreffen zaken die niet door de 

Incoterms behandeld worden. Het is bovendien niet zo dat de in de tabel aangehaalde 

onderwerpen even sterk uitgewerkt zijn in zowel de Incoterms als het Weens Koopverdrag, en 

elkaar dus volledig kunnen vervangen. De in de Incoterms aangehaalde verplichting tot de 

betaling van de prijs is bijvoorbeeld zeer summier uitgewerkt: de Incoterms leggen eerder de 

                                                 
340 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 126 p. 
341 Deze omvatten voornamelijk de wederzijdse bijstand van koper en verkoper voor het verkrijgen van 

documenten vereist voor in- en uitvoer. 
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nadruk op de berekening van de kostprijs, dan op de wijze of de plaats van betaling. Deze 

laatste modaliteiten worden dan wel weer uitgewerkt door het Weens Koopverdrag. De 

bepalingen uit het Weens Koopverdrag die overeenstemmen met de door de Incoterms 

behandelde verplichtingen worden dus niet zomaar opgeheven door het inlassen van een 

Incoterm in een overeenkomst. Daarom is het nuttig een concrete vergelijking te maken van 

deze aan de Incoterms en het Weens Koopverdrag gemeenschappelijke elementen. 

3.4.2 Conformiteit 

Zoals men kan afleiden uit de vergelijkende tabel vallen de leveringsplicht en de 

conformiteitsverplichting niet samen. Dit geldt zowel voor het Weens Koopverdrag als voor 

de Incoterms. Het is bijgevolg niet vereist dat de goederen conform zijn aan de bepalingen in 

de overeenkomst, wil de verkoper aan zijn leveringsverplichting voldoen. Dit is anders in het 

Belgisch recht: daar maakt de conformiteit immers wel deel uit van de leveringsplicht342.  

 

3.4.2.1 In het Weens Koopverdrag 

Artikel 35, 1° van het Weens Koopverdrag stelt dat de verkoper zaken dient te leveren 

“waarvan de hoeveelheid, de kwaliteit en de omschrijving voldoen aan de in de overeenkomst 

gestelde eisen en die zijn verpakt op de in de overeenkomst vereiste wijze.” 

 

In de eerste plaats refereert het Weens Koopverdrag naar wat in de overeenkomst bepaald is 

om de conformiteit te beoordelen. Het is bijgevolg, zeker vanuit het standpunt van de koper, 

van groot belang de kwantiteit en kwaliteit van de goederen gedetailleerd in de overeenkomst 

te omschrijven. De verpakkingsverplichting valt onder het Weens Koopverdrag eveneens 

onder de conformiteitsverplichting, waar dit bij de Incoterms onder een aparte rubriek wordt 

behandeld343. 

 

Deze bepaling wordt verder uitgewerkt in artikel 35, 2° Weens Koopverdrag, dat specifieert 

dat de zaken slechts aan de overeenkomst beantwoorden, indien zij geschikt zijn voor de 

doeleinden waarvoor zaken van dezelfde omschrijving gewoonlijk worden gebruikt, of voor 
                                                 
342 J. H. HERBOTS, "Verplichtingen van de verkoper", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET 

(ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 102; Kh. Hasselt 

12 april 1999, RW 2001-2002, 1439. In de Belgische rechtsopvatting staat een achteraf ontdekt verborgen gebrek 

gelijk aan niet-levering.  
343 Cf. infra 3.4.8. 
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de doeleinden die uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de verkoper ter kennis zijn gebracht. Zij 

moeten daarenboven de hoedanigheden bezitten van zaken die de verkoper als monster of 

model aan de koper heeft aangeboden. De goederen moeten eveneens vrij zijn van 

intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden344. Dit alles evenwel op voorwaarde 

dat de koper te goeder trouw is. 

 

3.4.2.2 In de Incoterms 

De Incoterms bepalen voor elke term hetzelfde, nl. “The seller must provide the goods and 

the commercial invoice, or its equivalent electronic message, in conformity with the contract 

of sale and any other evidence of conformity which may be required by the contract”. Zij 

bepalen echter niet op welke manier men de conformiteit van de goederen moet beoordelen, 

daarvoor moet men bijgevolg, in de situaties waarin dit verdrag van toepassing is, 

teruggrijpen naar de in vorige paragraaf besproken bepalingen van het Weens Koopverdrag.  

 

De conformiteit moet in het Weens Koopverdrag beoordeeld worden op het moment van de 

risico-overgang345. Indien Incoterms van toepassing zijn, zal het moment van beoordelen van 

de conformiteit dus door de gekozen Incoterm beïnvloed worden, daar het moment van risico-

overgang door de Incoterms bepaald wordt346.  

 

Dat ook de plaats van beoordeling van de conformiteit door de Incoterms beïnvloed wordt, 

werd bevestigd in een zaak voor het Hof van Beroep te Antwerpen van 22 januari 2007347. De 

plaats waar de conformiteit beoordeeld moet worden volgens de regels van artikel 35 Weens 

Koopverdrag, wordt volgens het Hof bepaald door de plaats van risico-overgang vastgelegd 

door de Incoterm Ex Works (nl. de vestiging van de verkoper). Het Hof merkte overigens 

terecht op dat de Incoterms slechts een beperkt aantal aspecten van het koopcontract 

beheersen, waar de bodemrechter bepaald had dat wanneer partijen een Incoterm 

overeenkomen, het Weens Koopverdrag door de partijen “buiten werking gesteld” wordt.  

                                                 
344 Art. 42 Weens Koopverdrag. 
345 Art. 36, 1° Weens Koopverdrag. 
346 Cf. infra 3.4.6. 
347Antwerpen 22 januari 2007, http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/2007-01-22%20Antwerpen(2).html. 
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3.4.3 De overeengekomen prijs betalen 

De hoofdverplichting van de koper is zonder twijfel de betaling van de prijs. Deze moet 

betaald worden op de overeengekomen plaats en op het afgesproken tijdstip. 

 

3.4.3.1 In het Weens Koopverdrag 

De verantwoordelijkheid ligt bij de koper om er voor te zorgen dat alle stappen ondernomen, 

en alle formaliteiten vervuld zijn, om de betaling mogelijk te maken348. De koper moet de 

prijs op de vervaldag betalen zonder dat daarbij een verzoek van de verkoper vereist is349. 

 

Als de betalingsmodaliteiten niet uitdrukkelijk in de overeenkomst bepaald zijn, kan men 

teruggrijpen naar de suppletieve bepalingen in artikel 55-59 Weens Koopverdrag: 

− Indien de prijs niet in de overeenkomst gestipuleerd werd, wordt de prijs bepaald 

a.d.h.v. de normale prijs die gold op het moment van sluiten van de overeenkomst350.  

− Als men geen overeenkomst heeft over de plaats van betaling, moet de betaling 

gebeuren op de plaats waar de verkoper gevestigd is, of wanneer tegen rembours 

geleverd wordt, op de plaats van de levering351.  

− Tenzij anders overeengekomen, moet de koper bij levering betalen, zij het dat de 

koper het recht heeft de goederen te keuren vooraleer hij tot betaling gehouden is352. 

 

3.4.3.2 In de Incoterms 

Hoewel Incoterms soms als price-terms aangeduid worden353, spreken zij zich niet uit over de 

betalingsmodaliteiten. De reden dat zij price-terms genoemd worden, is omdat zij een 

                                                 
348 Art. 54 Weens Koopverdrag. Onder stappen verstaat men activiteiten van commercieel-bancaire aard zoals 

o.a. het verschaffen van een bankgarantie, het openen van een documentair krediet; onder formaliteiten verstaat 

men de administratieve maatregelen, zoals de verplichting tot registratie van de overeenkomst, de toelating om 

deviezen over te maken naar het buitenland. Cf. P. WAUTELET, "Verplichtingen van de koper", in J. ERAUW, 

H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia 

Rechtswetenschappen, 1997, 157. 
349 Art. 59 Weens Koopverdrag. 
350 Art. 55-56 Weens Koopverdrag. 
351 Art. 57 Weens Koopverdrag. 
352 Art. 58 Weens Koopverdrag. 
353 F. DE LY, De Lex Mercatoria, inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, Antwerpen - 

Apeldoorn, Maklu, 1989, 315. 
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belangrijke factor zijn in het bepalen van de kostprijs, daar zij o.a. bepalen welke partij voor 

welke transactie- en transportkosten moet instaan. De Incoterms bepalen in rubriek B1 telkens 

hetzelfde: “The buyer must pay the price as provided in the contract of sale”. Als er niets 

bepaald is in de koopovereenkomst, zal men dus moeten terugvallen op de in het Weens 

Koopverdrag uitgewerkte regeling.  

 

In een, overigens sterk bekritiseerd354, arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 2 april 

1998 lijkt het Hof niet op de hoogte te zijn van de draagwijdte van de Incoterms355. Het Hof 

oordeelde immers ten onrechte dat de Incoterms een regeling omvatten omtrent de 

betalingsmodaliteiten, door te bepalen op grond van een contractuele verwijzing naar de 

Incoterms - in casu ging het om een CIF-beding onder Incoterms 1990 - dat de prijs betaald 

moest worden op de plaats van bestemming van de goederen. 

 

De suppletieve regeling van het Weens Koopverdrag voor het tijdstip van betaling houdt in 

dat de koper op het moment van de levering moet betalen. Aangezien de Incoterms het 

ogenblik van de levering bepalen, bepalen zij onrechtstreeks het tijdstip waarop de betaling 

verschuldigd is356. 

                                                 
354 J. MEEUSEN, RW  1998-99, nr. 42, 1546. 
355 Brussel 2 april 1998, RW 1998-1999, 924. 
356 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 100. 
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3.4.4 Vervoers- en verzekeringsovereenkomst 

Daar in internationale handelstransacties frequent grote afstanden overbrugd moeten worden, 

wordt aan een internationale koop vaak een vervoersovereenkomst gekoppeld. Het is van 

belang dat de partijen duidelijke afspraken hebben gemaakt over het vervoer, zoals wie het 

organiseert, wie het betaalt, en op welke wijze het vervoer moet gebeuren. 

 

Omwille van het internationale karakter van de handelstransacties mag men ook het belang 

van een transportverzekering niet onderschatten. Het risico op schade of verlies van de 

goederen wordt immers groter doordat de goederen internationaal vervoerd moeten worden. 

Bovendien is de aansprakelijkheid van de vervoerder voor de schade of het verlies van de 

goederen door internationale overeenkomsten beperkt357, en is het soms moeilijk te 

achterhalen welke vervoerder aansprakelijk kan gesteld worden wanneer er meerdere 

transporteurs zijn in het kader van een multimodaal transport. Een schadevergoeding zal via 

het aansprakelijkheidsrecht bijgevolg soms slechts gedeeltelijk of helemaal niet gevorderd 

kunnen worden. Ook hier moeten partijen duidelijke afspraken over maken, zoals welke partij 

de verzekering moet afsluiten358, en hoe uitgebreid de dekking van deze verzekering moet 

zijn. 

 

3.4.4.1 In het Weens Koopverdrag 

Vervoersovereenkomst 

Als de overeenkomst bepaalt dat de verkoper – in tegenstelling tot het in het verdrag 

gehanteerde principe van de haalbaarheid van de goederen – het vervoer van de goederen 

moet organiseren, wordt dit vervoer aan de vereisten van artikel 32, 2° Weens Koopverdrag 

onderworpen. Dit artikel bepaalt echter slechts dat de verkoper “die overeenkomsten [moet] 

sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de vastgestelde plaats, zulks met in de 

omstandigheden passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer gebruikelijke 

voorwaarden”.  

                                                 
357 Cf. o.a. de beperking van aansprakelijkheid van de vervoerder in het CMR-Verdrag (wegvervoer), COTIF-

Verdrag (spoorvervoer), Conventie van Montréal (luchtvracht) en de Hague/Visby en Hamburg Rules 

(zeevracht). 
358 Welke partij een verzekering moet afsluiten hangt natuurlijk ook sterk af van de risico-overgang, cf. infra 

3.4.6. 
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Dat een aan de omstandigheden aangepast vervoermiddel gebruikt moet worden, impliceert 

dat zware grondstoffen normalerwijze over land of over zee verscheept moeten worden, 

terwijl luchtvervoer bijvoorbeeld meer geschikt is voor snel bederfbare goederen. Dat een 

vervoer moet georganiseerd worden volgens de gebruikelijke voorwaarden, betekent 

bijvoorbeeld dat het vervoer moet gebeuren langs de gebruikelijke route of anders via de 

meest rechtstreekse weg359. Deze zaken lijken mij evenwel vrij evident en reeds onder de 

verplichting van de goede trouw bij de uitvoering van de overeenkomst te vallen.  

Verzekeringsovereenkomst 

Het Weens Koopverdrag vermeldt enkel dat indien de verkoper niet gehouden is tot het 

afsluiten van een verzekering, deze aan de koper alle beschikbare informatie moet verstrekken 

die nodig is opdat de koper een verzekering zou kunnen afsluiten360. Deze 

samenwerkingsplicht zou ook zonder deze bepaling gelden op grond van de heersende 

gewoonten en gebruiken361. 

 

HERBOTS stelt dat indien de partijen niets bepaald hebben, de bepalingen van artikel 32, 2° 

Weens Koopverdrag naar analogie mogen toegepast worden op de verzekeringsovereenkomst. 

Ook de verzekeringsovereenkomst zou dan aangepast moeten zijn aan de omstandigheden en 

afgesloten moeten worden onder de gebruikelijke voorwaarden362. Een analoge interpretatie 

wordt evenwel niet voorzien in artikel 7 Weens Koopverdrag, dus moet deze interpretatie m.i. 

gebaseerd worden op de goede trouw, wat een element is aan de hand waarvan de bepalingen 

van het verdrag geïnterpreteerd kunnen worden. 

 

                                                 
359 J. H. HERBOTS, "Verplichtingen van de verkoper", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET 

(ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 111. 
360 Art. 32, 3° Weens Koopverdrag. 
361 J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 247. 
362 J. H. HERBOTS, "Verplichtingen van de verkoper", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET 

(ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 112. 
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3.4.4.2 In de Incoterms 

Onderstaande tabel vat samen bij welke Incoterm de verkoper dan wel de koper de 

verplichting heeft voor zijn rekening een vervoers- of verzekeringsovereenkomst af te sluiten. 

 

 Vervoersovereenkomst Verzekeringsovereenkomst

EXW   

FCA 

FAS 

FOB 

Koper moet een vervoersovereenkomst sluiten 

vanaf de overeengekomen plaats (FCA – elk 

transportmiddel) of de genoemde vertrekhaven 

(FAS en FOB – maritiem transport). 

 

CFR 

CIF 

Verkoper moet een vervoersovereenkomst 

sluiten tot de overeengekomen haven van 

bestemming, langs de gebruikelijke route en 

met een aangepast maritiem transportmiddel. 

Onder CIF heeft de verkoper de 

verplichting een 

verzekeringsovereenkomst af te 

sluiten. 

CPT 

CIP 

DDU 

DDP 

Verkoper moet onder gebruikelijke 

voorwaarden een vervoersovereenkomst 

afsluiten tot de overeengekomen plaats van 

bestemming. 

Onder CIP heeft de verkoper de 

verplichting een 

verzekeringsovereenkomst af te 

sluiten. 

DAF Verkoper moet een vervoersovereenkomst 

sluiten tot de overeengekomen plaats aan de 

grens. 

 

DES Verkoper moet onder gebruikelijke 

voorwaarden een vervoersovereenkomst 

afsluiten tot de overeengekomen 

bestemmingshaven. 

 

DEQ Verkoper moet onder gebruikelijke 

voorwaarden een vervoersovereenkomst 

afsluiten tot de overeengekomen kade 

(laadsteiger) in de overeengekomen 

bestemmingshaven. 
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De regeling omtrent de vervoers- en verzekeringsovereenkomst is in de Incoterms duidelijk 

grondiger uitgewerkt dan in het Weens Koopverdrag. Daarom zullen partijen vaak, liever dan 

deze aangelegenheid contractueel in detail uit te werken, een Incoterm bedingen. 

Vervoersovereenkomst 

Men kan uit de tabel afleiden dat het in het algemeen de verkoper is die voor zijn rekening het 

vervoer organiseert tot op de overeengekomen plaats. In de andere gevallen komt het vaak 

voor dat de verkoper voor rekening en risico van de koper (“freight collect”) het vervoer 

regelt voorbij deze afgesproken plaats, daar de verkoper vaak aan betere voorwaarden kan 

contracteren dan de koper363. 

 

In de Incoterms wordt, net zoals in het Weens Koopverdrag, verwezen naar een “aangepast 

vervoermiddel” en de “gebruikelijke voorwaarden”. De Incoterms regelen wel of de 

verantwoordelijkheid bij verkoper dan wel bij de koper ligt om het vervoer te organiseren, 

maar verduidelijken niet altijd op welke manier dit transport moet gebeuren. Men moet dus 

voor de concrete invulling van de transportmodaliteiten nog steeds te rade gaan in het 

contract, en als het contract geen antwoord biedt bij “what persons in the trade usually 

do”364. Het is evenwel aangeraden de manier waarop het vervoer georganiseerd wordt vast te 

leggen in de overeenkomst, door bijvoorbeeld een vervoerder aan te duiden, om te vermijden 

dat de verkoper het vervoer te “goedkoop” zou organiseren365. 

Verzekeringsovereenkomst 

Enkel bij CIF en CIP is de verkoper verplicht om ten voordele van de koper die het risico al 

draagt, een verzekeringsovereenkomst af te sluiten, waarvan hij de koper de verzekeringspolis 

of enig ander bewijs van dekking (“verzekeringscertificaat”) dient te bezorgen. In alle andere 

                                                 
363 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 103. 
364 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 10. De Incoterms verkiezen het woord 

“gebruikelijk” boven “redelijk”, daar bij deze laatste term een afweging moet gebeuren met de billijkheid en 

goede trouw, begrippen die moeilijker in te vullen zijn dan de gangbare handelspraktijk. 
365 Daarenboven kan men best ook bepalen dat een overdraagbare Bill of Lading voorzien wordt om de verkoop 

in transit mogelijk te maken, evenals de transportwijze om te vermijden dat de goederen te lang onderweg 

zouden zijn, cf. K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade 

Terms en Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 140. 
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gevallen zijn partijen vrij om hun eigen risico naar goeddunken te verzekeren. Onder CIP en 

CIF moet de verzekeringsovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoen366: 

- de verzekering moet afgesloten worden bij een verzekeringsmaatschappij van goede 

naam, 

- de minimale dekking die in de Cargo Clauses van het Institute of London 

Underwriters367 gegeven wordt moet gegarandeerd zijn, met als minimumbedrag 

110%368 van de in de overeenkomst bepaalde prijs inclusief transportkosten, 

uitgedrukt in de valuta van de overeenkomst, 

- de verzekering dient geldig te zijn vanaf de overgang van het risico naar de koper tot 

de aflevering aan de koper in de bestemmingshaven (CIF) of tot de koper de goederen 

van de vervoerder heeft verkregen op de genoemde plaats van bestemming (CIP), 

-  en het moet tenslotte mogelijk zijn een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar 

in te stellen. 

 

Indien de koper dit wenst moet de verkoper (vaak mits betaling van een meerprijs) de 

verzekering uitbreiden tegen risico’s van oorlog, stakingen of andere vormen van oproer. Die 

uitbreiding kan nuttig zijn, daar de minimale dekking bijvoorbeeld geen bescherming biedt 

tegen diefstal, en evenmin voor schade ontstaan n.a.v. onoordeelkundig handelen369. 

 

In rubriek A10 “Overige verplichtingen” van de Incoterms wordt de verkoper bovendien de 

verplichting opgelegd de noodzakelijke inlichtingen te verschaffen tot aanvullende 

verzekering van de goederen, indien de koper hierom zou verzoeken. Daaronder valt eveneens 

de melding die moet gebeuren op het moment dat de goederen verzonden zijn, zodat de koper 

tijdig een verzekering zou kunnen afsluiten370. 

                                                 
366 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 66 (CIF), 82 (CIP). 
367 Online consulteerbaar op http://www.jus.uio.no/lm/private.international.commercial.law/insurance.html.  
368 Die extra 10% heeft tot doel de door de koper nagestreefde winstmarge op de producten te compenseren. 
369 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 105-106. 
370 Cf. infra 3.4.7.2. 
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3.4.5 Levering 

Om in te kunnen schatten of de verkoper aan zijn verplichting tot levering voldaan heeft, is 

het nodig te bepalen wat deze verplichting juist inhoudt. Daarnaast zal de koper de plaats en 

het tijdstip van de levering moeten kennen om de goederen in ontvangst te kunnen nemen, 

wat één van de verplichtingen is van de koper371. 

 

3.4.5.1 In het Weens Koopverdrag 

Definitie van het begrip “levering” 

Het Weens Koopverdrag maakt een onderscheid tussen drie soorten levering372: 

1. Als de koopovereenkomst tevens het vervoer van de zaken omvat373, heeft de 

verkoper geleverd wanneer hij de zaken afgeeft aan de eerste vervoerder, teneinde 

deze zaken te verzenden naar de koper. 

2. Als geen transport van de zaken voorzien wordt, verstaat het Weens Koopverdrag 

onder het begrip “levering” het ter beschikking stellen van de goederen aan de koper 

op de plaats waar de goederen zich bevonden ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomst, of op de plaats waar deze geproduceerd werden. Dit geldt evenwel 

slechts op voorwaarde dat het geïndividualiseerde goederen of soortgoederen betreft 

die van een bepaalde voorraad moeten worden afgenomen, of die nog moeten 

geproduceerd worden, waarvan beide partijen ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomst weten waar deze zich bevinden, of waar deze zullen worden 

geproduceerd374. 

3. Wanneer geen transport van de zaken voorzien wordt, en de koper de plaats van 

opslag of productie niet kent, heeft men geleverd door het ter beschikking stellen van 

de goederen aan de koper op de plaats waar de verkoper zijn vestiging had ten tijde 

van het sluiten van de overeenkomst. 

                                                 
371 Art. 60 Weens Koopverdrag. 
372 Art. 31 Weens Koopverdrag. 
373 Waarbij het overigens niet uitmaakt of het vervoer bekostigd wordt door koper dan wel verkoper, hoewel de 

meerderheid van de Duitse rechtsleer hier niet mee akkoord gaat. Cf. J. H. HERBOTS, "Verplichtingen van de 

verkoper", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-

Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 104. 
374 Dit zal veelal, net zoals in het in punt 3 besproken geval, de vestiging van de verkoper zijn. 
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Deze laatste twee hypotheses zouden zich bijvoorbeeld kunnen voordoen wanneer de afstand 

tussen koper en verkoper klein is en het bijgevolg voor de koper mogelijk is met eigen 

vrachtwagens de goederen af te nemen op de vestigingsplaats van de verkoper375. Zij zullen 

evenwel slechts van toepassing zijn in de minderheid van de internationale verkopen. 

 

Indien de partijen niet anders bedongen hebben, geldt dus het principe van de haalbaarheid 

van de goederen. De verkoper moet zijn goederen m.a.w. niet naar de koper brengen, het is de 

koper die de goederen moet afhalen en het transport tot de bestemming moet organiseren. 

Men moet echter een vermoeden aanvaarden dat de koopwaar vervoerd zal worden, daar het 

om een internationale koopovereenkomst gaat376. Zelfs als het vervoer niet expliciet in de 

overeenkomst bedongen is, kan de afstand tussen koper en verkoper377 of een tussen de 

partijen bestaand gebruik378 impliceren dat de koopovereenkomst het vervoer van zaken 

omvat. 

Definitie van het begrip “afgifte aan eerste vervoerder” 

“Afgifte” van de goederen aan de eerste vervoerder impliceert dat het geheel van de goederen 

fysiek afgegeven wordt. HERBOTS stelt dat het voor de afgifte van de goederen aan de eerste 

vervoerder niet vereist is dat deze goederen door de verkoper op het transportmiddel geladen 

worden379. In de praktijk moet de onafhankelijke vervoerder evenwel nooit instaan voor het 

laden van de goederen. Het is steeds de verantwoordelijkheid van de afzender of de 

bestemmeling om de goederen op het voertuig te laden. Dit komt overeen met de verdeling 

van aansprakelijkheid zoals die bepaald is in artikel 17, 4, c CMR-Verdrag. 

De invulling van de term “eerste vervoerder” in artikel 31, a en artikel 67, 1° Weens 

Koopverdrag is evenwel minder éénduidig. 

 

                                                 
375 J. H. HERBOTS, "Verplichtingen van de verkoper", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET 

(ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 107. 
376 K. H. NEUMAYER en C. MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de 

marchandises - Commentaire, Lausanne, Cedicac, 1993, 241. 
377 P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the International Sale of 

Goods (CISG), Oxford - New York, Oxford University Press, 2005, 347. 
378 Art. 9 Weens Koopverdrag. 
379 J. H. HERBOTS, "Verplichtingen van de verkoper", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET 

(ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 108. 
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Het belang van het begrip eerste vervoerder uit zich vooral in het multi-modaal transport, 

d.w.z. wanneer een vervoer georganiseerd wordt waarbij meerdere vervoerswijzen gebruikt 

worden om één traject af te leggen. Goederen worden zelden onmiddellijk op het schip 

geladen, er is immers vaak nog een afstand af te leggen tussen fabriek en haven, die per trein 

of per vrachtwagen afgelegd kan worden. Dat impliceert dat er dikwijls meer dan één 

vervoerder bij het transport betrokken is. 

 

Het risico zal bij de verzendingskoop overgaan bij afgifte aan deze eerste vervoerder380. Door 

de notie eerste vervoerder te gebruiken wordt een opsplitsing van het risico vermeden, en kan 

er bijgevolg geen discussie ontstaan over wie het risico voor schade en verlies van de 

goederen draagt op het moment dat een schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet381.  

 

Men kan slechts een onafhankelijke vervoerder in aanmerking nemen als eerste vervoerder, en 

niet het vervoer door eigen personeel van de verkoper. Er kan in dit laatste geval immers geen 

sprake zijn van een “afgifte” van de goederen382, daar dit een overdracht van bezit en dus een 

overdracht van de feitelijke controle over de koopwaar impliceert383. Het is bovendien logisch 

dat het risico niet overgaat wanneer het vervoer gebeurt door personeel van de verkoper, 

gezien hij de goederen dan nog in zijn feitelijke macht heeft384. 

 

Het is daarenboven slechts de afgifte voor internationaal vervoer die de levering uitmaakt, er 

wordt aangenomen dat het lokaal transport het risico niet naar de koper kan doen overgaan385.  

                                                 
380 Cf. infra 3.4.6. 
381 Cf. Z. VALIOTI, "Passing of Risk in international sale contracts: A comparative examination of the rules on 

risk under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 1980) and 

INCOTERMS 2000", Nordic Journal of Commercial Law 2004 #2, 14 en 16. 
382 E. DEGROOTE, "Overgang van het risico en zorg voor de zaak", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

287; K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 60. 
383 J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 403. 
384 Cf. infra 3.4.6: het Weens Koopverdrag huldigt het principe dat degene die de feitelijke controle over de 

goederen heeft, het risico draagt. 
385 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 62; B. VON HOFFMANN, "Passing of Risk in International 

Sales of Goods", in P. SARCEVIC en P. VOLKEN (ed.), International Sale of Goods, in Dubrovnik Lectures, 
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Leveringstermijn 

Eerst en vooral moet men een beroep doen op de overeenkomst om te achterhalen wanneer er 

geleverd moet worden. In de overeenkomst vindt men dan ofwel een bepaalde leveringsdatum 

terug, ofwel een termijn waarbinnen de levering moet geschieden. Indien het echter niet 

mogelijk is uit de overeenkomst het tijdstip van levering af te leiden, zal de verkoper moeten 

leveren binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst386. 

 

3.4.5.2 In de Incoterms 

Definitie van het begrip levering 

Men kan in de Incoterms een onderscheid maken tussen een rechtstreekse en een 

onrechtstreekse levering387. Bij eerstgenoemde gebeurt de levering door overhandiging van de 

goederen aan de koper, bij laatstgenoemde levert de verkoper door de goederen aan de 

vervoerder over te dragen. 

 

De Incoterms EXW, DAF, DES, DEQ, DDU en DDP behoren tot de eerste categorie. De 

verkoper moet de goederen aan de koper ter beschikking stellen. Aan “ter beschikking 

stellen” moet overigens dezelfde betekenis verleend worden als de betekenis die er in het 

Weens Koopverdrag aan gegeven wordt388. 

 

                                                                                                                                                         
New York - Londen - Rome, Oceana Publications, Inc., 1986, 286, 288; contra F. ENDERLEIN en D. 

MASKOW, International Sales Law, New York, Oceana publications, 1992, 265; E. DEGROOTE, "Overgang 

van het risico en zorg voor de zaak", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET (ed.), Het Weens 

Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 288.  DEGROOTE stelt dat het 

risico wel overgaat bij overhandiging aan de lokale vervoerder, daar het Weens Koopverdrag geen onderscheid 

maakt tussen internationale of lokale vervoerder, en omdat een onderscheid tussen deze twee de zaken nodeloos 

ingewikkeld zou maken. 
386 Art. 33 Weens Koopverdrag. 
387 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 110. 
388 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 10: “Incoterms 2000 have used the expression 

“placing the goods at the disposal of ” the buyer when the goods are made available to the buyer at a particular 

place. This expression is intended to bear the same meaning as that of the phrase “handing over the goods” 

used in the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”. 
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Bij de andere Incoterms, nl. FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT en CIP, gebeurt de levering 

onrechtstreeks, d.w.z. van zodra de verkoper de goederen aan de vervoerder overdraagt. Hier 

kan weerom een onderscheid gemaakt worden, namelijk naargelang de vervoerder door de 

koper (FCA, FAS en FOB) dan wel door de verkoper (CFR, CIF, CPT en CIP) wordt 

aangesteld. In onderstaande tabel wordt de plaats van levering per Incoterm gepreciseerd.  

 

Rechtstreekse levering 

EXW Op de afgesproken plaats, en bij gebreke daarvan een door verkoper gekozen plaats389. 

DAF Op het aangekomen transportmiddel, op de overeengekomen plaats aan de grens. 

DES Aan boord van het schip in het overeengekomen punt in de bestemmingshaven, op een 

wijze die het mogelijk maakt ze van boord te halen met de bij de aard van de goederen 

horend losgerei. 

DEQ Op de overeengekomen kade (laadsteiger) in de bestemmingshaven. 

DDU,  

DDP 

Op het aangekomen transportmiddel, op de overeengekomen plaats van bestemming. 

Onrechtstreekse levering 

FCA (a) Indien de overeengekomen plaats het bedrijfspand van de verkoper is: geladen op het 

transportmiddel verschaft door de door de koper aangewezen vervoerder.  

(b) In andere gevallen: op de overeengekomen plaats, niet gelost, ter beschikking van de 

vervoerder. 

FAS Langszij het genoemde schip, op de door de koper genoemde laadplaats in de 

overeengekomen verschepingshaven, op de voor die haven gebruikelijke wijze. 

FOB Over de scheepsreling van het door de koper genoemde schip in de overeengekomen 

verschepingshaven, op de voor die haven gebruikelijke wijze. 

CFR, 

CIF 

Over de scheepsreling van het schip in de overeengekomen verschepingshaven. 

CPT, 

CIP 

Op de overeengekomen plaats ter beschikking van de gecontracteerde vervoerder, of 

indien er opeenvolgende vervoerders zijn, van de eerste vervoerder. 

   

                                                 
389 Deze alternatieve voorwaarde – nl. dat de verkoper de plaats mag kiezen indien de partijen niets bepaald 

hebben – wordt bij meerdere Incoterms toegepast, maar wordt hier omwille van de overzichtelijkheid niet 

telkens herhaald. 
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Definitie van het begrip “vervoerder” 

Het begrip “vervoerder” of “carrier” wordt door de Incoterms gedefinieerd in de 

hoofdstukken die handelen over de Incoterms FCA, CPT en CIP: “Carrier means any person 

who, in a contract of carriage, undertakes to perform or to procure the performance of 

transport by rail, road, air, sea, inland waterway or by a combination of such modes”390.  

 

Voor de CPT- en CIP-term wordt daarenboven bepaald: “If subsequent carriers are used for 

the carriage to the agreed destination, the risk passes when the goods have been delivered to 

the first carrier”391. Bij deze Incoterms kan er immers verwarring rijzen omtrent de levering 

indien er meerdere vervoerders zijn, daar deze betrekking kunnen hebben op een multimodaal 

transport. Ook bij FCA lijkt een dergelijke verwarring mogelijk te zijn, maar daar is deze 

bepaling niet opgenomen, omdat de plaats van de levering er is genoemd. 

 

In de definitie van “vervoerder” wordt expliciet bepaald dat het moet gaan om een 

transporteur die gecontracteerd wordt door middel van een vervoersovereenkomst, waardoor 

het net zoals in het Weens Koopverdrag om een onafhankelijke vervoerder moet gaan392. 

Daaronder is overigens eveneens begrepen elke (rechts)persoon die dezelfde 

aansprakelijkheid draagt als de hoofdvervoerder, wanneer hij dit vervoer uitvoert als diens 

uitvoeringsagent393. 

 

Bij de Incoterms van groep F en groep C spreekt men respectievelijk over “main carriage 

unpaid” en “main carriage paid” overeenkomsten394. Met “main carriage” of 

“hoofdvervoer” bedoelt men het internationaal, grensoverschrijdend transport. Bij 

internationaal wegtransport doet zich echter vaak een aaneenschakeling van verschillende 

                                                 
390 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 33 (FCA),  73 (CPT) en 81 (CIP). 
391 Ibid., 73 (CPT) en 81 (CIP). 
392 J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 403. 
393 B. VAN DE VEIRE, "Incoterms in Practice", in C. DEBATTISTA (ed.), Incoterms in Practice, Parijs, ICC 

Publicatie nr. 505, 1995, 119.  Deze conclusie geldt eveneens voor het begrip “vervoerder” in het Weens 

Koopverdrag, cf. K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade 

Terms en Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 61. 
394 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 8. 
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nationale transporten voor, waardoor het niet eenvoudig te achterhalen valt welk vervoer nu 

juist het hoofdvervoer is395. 

 

Het blijkt dus dat het begrip “vervoerder” in de Incoterms op dezelfde wijze geïnterpreteerd 

moet worden als in het Weens Koopverdrag396. 

Definitie van het begrip “scheepsreling” 

Het hanteren van de scheepsreling als critical point ontstond doordat verkopers het schip 

vroeger beschouwden als buitenlands grondgebied, waardoor de scheepsreling beschouwd 

werd als de grens tussen het binnenland en het buitenland397. Het criterium van het 

overschrijden van de scheepsreling brengt echter praktische problemen met zich mee. In de 

zaak Pyrene Co Ltd v Scindia Navigation398 vielen de goederen die verkocht waren onder 

FOB tijdens het laden van de takel van het schip, maar voordat zij de scheepsreling 

overschreden. De commentaren op deze zaak brachten een heikel punt aan: heeft de verkoper 

geleverd en is het risico reeds overgegaan wanneer de goederen in de lucht de scheepsreling 

overschreden hebben, maar dan terugzwaaien en weer op de kade vallen399? Daarenboven is 

dit criterium onbruikbaar voor moderne vervoerswijzen, zoals het RO-RO-transport400. Toch 

                                                 
395 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 140. 
396 Z. VALIOTI, "Passing of Risk in international sale contracts: A comparative examination of the rules on risk 

under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 1980) and 

INCOTERMS 2000", Nordic Journal of Commercial Law 2004 #2, 27. 
397 J. RAMBERG, "Incoterms 1990 in relation to contracts of sale, carriage, insurance and financing", in J. 

PUTZEYS (ed.), Les ventes internationales et les transports - les nouveaux Incoterms, Louvain-la-Neuve, 

Bruylant, 1992, 3. 
398 Pyrene & Co. v Scindia Steam Navigation Co [1954], 2 QB 402, 419. Zaak geciteerd door B. ZELLER, "Is 

the ship's rail really significant?" Nordic Journal of Commercial Law 2005, #2, 

http://www.njcl.utu.fi/2_2005/article3.pdf, 5. 
399 J. DEVLIN stelt het in de hierboven geciteerde zaak Pyrene & Co. v Scindia Steam Navigation Co als volgt: 

“Only the most enthusiastic lawyer could watch with satisfaction the spectacle of liabilities shifting uneasily as 

the cargo sways at the end of the derrick across a notional perpendicular projecting from the ship's rail”. 
400 Roll-On, Roll-Off transport, waarbij vrachtwagens het schip binnenrijden om hun lading te lossen, waardoor 

deze niet daadwerkelijk meer over de scheepsreling gehesen wordt. 
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blijkt dit criterium in de praktijk, gelet op de voorrang die wordt verleend aan de 

havengebruiken die hiermee rekening houden, geen of weinig problemen te veroorzaken401. 

Leveringstermijn 

In de Incoterms wordt net zoals in het Weens Koopverdrag aangegeven dat de levering moet 

gebeuren op de afgesproken datum of binnen de overeengekomen leveringstermijn. Onder 

EXW moeten de goederen geleverd worden op het voor die goederen gewoonlijke tijdstip, 

indien in de overeenkomst niets bepaald is. Voor de andere Incoterms wordt in dit geval – om 

onbekende redenen – geen oplossing aangereikt. Men zal dan een redelijke termijn na het 

sluiten van de overeenkomst in acht moeten nemen overeenkomstig artikel 33 Weens 

Koopverdrag, indien dit verdrag op de overeenkomst van toepassing is. 

3.4.6 Risico-overgang 

Algemeen 

De risico-overgang is één van de klassieke onderwerpen van het (internationale) kooprecht, 

want het is een onderwerp waar de partijen in internationale koopovereenkomsten zich het 

meest om bekommeren402. Terecht, daar de overgang van het risico van verkoper naar koper 

de loop en het resultaat van een transactie sterk kan beïnvloeden, zeker wanneer partijen geen 

afdoende verzekering afgesloten hebben403. Supra werd reeds de nadruk gelegd op het feit dat 

de risico’s in een internationale koop groot zijn en bijgevolg de aandacht van de partijen 

verdienen404. Omwille van het belang van het onderwerp wordt deze materie dan ook 

uitgebreid uitgewerkt door zowel het Weens Koopverdrag als de Incoterms. 

                                                 
401 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 166. 
402 B. VON HOFFMANN, "Passing of Risk in International Sales of Goods", in P. SARCEVIC en P. VOLKEN 

(ed.), International Sale of Goods, in Dubrovnik Lectures, New York - Londen - Rome, Oceana Publications, 

Inc., 1986, 265-265. Dit is logisch, daar bij een internationale koopovereenkomst het sluiten van de 

overeenkomst zelden samenvalt met de levering en de betaling van de prijs. Levering en betaling van de prijs 

vallen bijvoorbeeld wel samen wanneer men een fles wijn koopt in de supermarkt, waardoor de overgang van het 

risico geen probleem vormt. 
403 N. G. OBERMAN, Transfer of risk from seller to buyer in international commercial contracts: A 

comparative analysis of risk allocation under the CISG, UCC and Incoterms, onuitg. thesis LL.M Laval, 1997, 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/thesis/Oberman.html. 
404 Cf. supra 3.4.4. 
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Definitie van het begrip “risico” 

In het Weens Koopverdrag noch in de Incoterms wordt een definitie gegeven van de term 

“risico”. Men moet dit begrip evenwel begrijpen als het prijsrisico, er wordt immers een 

antwoord gegeven op de vraag of de koper de prijs moet betalen, zelfs al heeft hij de goederen 

niet of niet in goede staat ontvangen405. Naargelang de omstandigheden en de contractuele 

afspraken kan het antwoord op deze vraag verschillen. 

 

Onder het risicobegrip van het Weens Koopverdrag en de Incoterms vallen enkel 

gebeurtenissen die zich voordoen buiten de wil en de controle van de partijen, m.a.w. 

veroorzaakt door het toeval of door daden of nalatigheden van derden. Concreet vallen 

hieronder o.a. diefstal, aantasting van de kwaliteit van de goederen door hitte of wateroverlast, 

het vermengen of verdampen van vloeistoffen, schipbreuk, en het zorgeloos behandelen van 

de goederen door de vervoerder406. Ook oorlogsrisico’s, daar deze verzekerbaar zijn, vallen 

onder het risicobegrip. Het is betwist of ook overheidsdaden (zoals onteigeningen of 

handelsembargo’s) onder het risicobegrip vallen, daar zij normaal gezien niet onder een 

transportverzekering maar enkel onder een kredietverzekering (“politiek risico”) verzekerbaar 

zijn. De meerderheidsopvatting in de rechtsleer oordeelt evenwel dat zij onder het risicobegrip 

ressorteren407. 

                                                 
405 Het prijsrisico kan men stellen t.o.v. het verzekerde risico, het commerciële risico of het politieke risico, cf. Z. 

VALIOTI, "Passing of Risk in international sale contracts: A comparative examination of the rules on risk under 

the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 1980) and 

INCOTERMS 2000", Nordic Journal of Commercial Law 2004 #2, 7. 
406 D. FLAMBOURAS, "Transfer of Risk in the Contract of Sale involving Carriage of Goods: A Comparative 

Study in English, Greek Law and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods", 

http://www.jus.uio.no/pace/transfer_of_risk_contract_of_sale_involving_carriage_of_goods_comparative_study.

dionysios_flambouras/4.html. 
407 Stellen dat overheidsdaden wel onder het risico begrip vallen: J. H. HERBOTS, De transnationale 

koopovereenkomst, Leuven - Amersfoort, Acco, 1991, 60; V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, 

Parijs, GLN Ed. Joly, 1992, 274; K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. 

Van Trade Terms en Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 68; E. DEGROOTE, "Overgang van het 

risico en zorg voor de zaak", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET (ed.), Het Weens 

Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 284; contra: P. 

SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 

(CISG), Oxford - New York, Oxford University Press, 2005, 677; Z. VALIOTI, "Passing of Risk in international 
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Rechtstheoriëen over de overgang van het risico 

De overgang van het risico wordt in diverse rechtssystemen verschillend geïnterpreteerd. Drie 

mogelijke theorieën komen echter naar voor408: 

 

1. De risico-overgang wordt gekoppeld aan de wilsovereenstemming.  

2. De risico-overgang wordt gekoppeld aan de eigendomsoverdracht (res perit domino).  

3. De risico-overgang wordt gekoppeld aan de overgang van feitelijke controle over de 

goederen. 

 

De koppeling van de risico-overgang aan de feitelijke controle over de goederen wordt 

algemeen als de meest geschikte theorie bevonden in het kader van de internationale koop409, 

en wordt dan ook vooropgesteld door het Weens Koopverdrag, behalve bij een verkoop 

tijdens het transport van de goederen, in welk geval het risico in principe overgaat op het 

moment van contractsluiting410. De partij die de feitelijke macht heeft over de goederen 

bevindt zich immers in de beste positie om schadegevallen te voorkomen of de schade ervan 

te beperken. Daarenboven zijn de goederen zolang zij zich in de magazijnen van de verkoper 

bevinden vrijwel altijd door de verzekering van de verkoper gedekt411. 

 
                                                                                                                                                         
sale contracts: A comparative examination of the rules on risk under the United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 1980) and INCOTERMS 2000", Nordic Journal of 

Commercial Law 2004 #2, 8. 
408 B. VON HOFFMANN, "Passing of Risk in International Sales of Goods", in P. SARCEVIC en P. VOLKEN 

(ed.), International Sale of Goods, in Dubrovnik Lectures, New York - Londen - Rome, Oceana Publications, 

Inc., 1986, 270. 
409 E. DEGROOTE, "Overgang van het risico en zorg voor de zaak", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

285-286; Z. VALIOTI, "Passing of Risk in international sale contracts: A comparative examination of the rules 

on risk under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 1980) and 

INCOTERMS 2000", Nordic Journal of Commercial Law 2004 #2, 9; K. VANHEUSDEN, 

Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en Incoterms, Antwerpen-

Apeldoorn, Maklu, 2005, 67. 
410 Art. 68 Weens Koopverdrag. 
411 Het heeft immers geen zin de koper te verplichten een verzekering af te sluiten voor reeds verzekerde 

goederen, cf. B. VON HOFFMANN, "Passing of Risk in International Sales of Goods", in P. SARCEVIC en P. 

VOLKEN (ed.), International Sale of Goods, in Dubrovnik Lectures, New York - Londen - Rome, Oceana 

Publications, Inc., 1986, 269-270. 
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Het Belgisch recht leunt evenwel eerder aan bij de eerste en tweede rechtsopvatting412. De 

eerste theorie, waarbij de risico-overgang gekoppeld wordt aan de wilsovereenstemming, is 

niet aangewezen voor de internationale koop, daar de goederen zich op het moment van 

wilsovereenstemming vaak nog in de feitelijke macht van de verkoper bevinden. Wanneer de 

risico-overgang in de tweede theorie gekoppeld wordt aan de eigendomsoverdracht, leidt dit 

o.a. tot inconsequenties wanneer een eigendomsvoorbehoud bedongen is: de koper heeft dan 

immers de goederen onder zijn feitelijke controle, terwijl het risico nog steeds bij de verkoper 

ligt.  

 

Vaak gaat de feitelijke controle van de goederen van verkoper naar koper over op het moment 

van levering. De feitelijke controle over de goederen kan echter niet volledig gelijkgesteld 

worden met het concept “levering”413, aangezien dat concept in verschillende rechtssystemen 

anders ingevuld wordt, en ook andere verplichtingen kan inhouden dan enkel de fysieke 

overgang van de goederen414. In het Weens Koopverdrag wordt althans niet louter verwezen 

naar de levering voor de overgang van het risico, maar wordt een daarvan onafhankelijke 

regeling vooropgesteld. In de Incoterms wordt de risico-overgang daarentegen wel gekoppeld 

aan de levering. 

 

                                                 
412 Art. 1138 BW: “De verbintenis om een zaak te leveren is voltrokken door de enkele toestemming van de 

contracterende partijen. Zij maakt de schuldeiser tot eigenaar en heeft ten gevolge dat het risico van de zaak 

voor hem is, van het ogenblik dat deze moest geleverd worden, ook al heeft de overgave ervan niet plaatsgehad, 

tenzij de schuldenaar in gebreke is ze te leveren; in dit geval blijft het risico van de zaak voor de 

laatstgenoemde.”. Voor soortgoederen gaat het risico echter pas over bij de individualisering (art. 1585 BW).  
413 B. VON HOFFMANN, "Passing of Risk in International Sales of Goods", in P. SARCEVIC en P. VOLKEN 

(ed.), International Sale of Goods, in Dubrovnik Lectures, New York - Londen - Rome, Oceana Publications, 

Inc., 1986, 278; A. ROMEIN, "The Passing of Risk: a comparison between the passing of risk under the CISG 

and German law ", http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/romein.html; contra  K. VANHEUSDEN, 

Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en Incoterms, Antwerpen-

Apeldoorn, Maklu, 2005, 65-68. 
414 Zoals bijvoorbeeld de individualisering van de goederen, cf. infra. 

 90



3.4.6.1 In het Weens Koopverdrag 

De auteurs van Het Weens Koopverdrag sloegen voor de bepalingen van de risico-overgang 

een nieuwe weg in, en voerden een regeling in die substantieel verschilde van de toen 

algemeen gekende regelingen415. 

Algemene regel 

Wanneer de overeenkomst niet voorziet in het vervoer van de goederen, wordt de overgang 

van het risico geregeld door artikel 69 Weens Koopverdrag. Een onderscheid wordt daarin 

gemaakt naargelang de koopwaar al dan niet ter beschikking gesteld wordt op de plaats van 

vestiging van verkoper. Wanneer dit het geval is, gaat het risico over op het moment dat de 

koper de goederen overneemt416, maar het risico kan ook vroeger overgaan, nl. reeds op het 

moment dat het niet tijdig afnemen van de goederen door de koper als een tekortkoming kan 

beschouwd worden417. In het geval dat de koper de zaken dient over te nemen op een andere 

plaats dan op de plaats van vestiging van de verkoper, gaat het risico over op het moment dat 

de koopwaar op de overeengekomen plaats en leveringsdatum ter beschikking staat van de 

koper418, en deze daarvan op de hoogte is419. 

Verzendingskoop 

Indien de overeenkomst tevens het vervoer van de goederen omvat, wat zoals eerder gesteld 

in het merendeel van de internationale koopovereenkomsten het geval is420, gaat het risico 

                                                 
415 N. G. OBERMAN, Transfer of risk from seller to buyer in international commercial contracts: A 

comparative analysis of risk allocation under the CISG, UCC and Incoterms, onuitg. thesis LL.M Laval, 1997, 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/thesis/Oberman.html. 
416 De loutere terbeschikkingsstelling maakt hier dus – in tegenstelling tot de vergelijkbare Incoterm EXW - niet 

het punt van risico-overgang uit. Dit past in het kader van de door het Weens Koopverdrag gevolgde principe dat 

het risico overgaat wanneer de koper de feitelijke controle heeft over de koopwaar.  
417 Art. 69, 1° Weens Koopverdrag. Het betreft hier een feitelijke beoordeling, waardoor het punt van risico-

overgang minder eenduidig is dan onder de Incoterm EXW. 
418 Het is in casu niet vereist dat de koper de goederen daadwerkelijk overneemt om het risico te doen overgaan.  
419 Art. 69, 2° Weens Koopverdrag. Of de verkoper de koper effectief op de hoogte moet brengen dat de 

goederen te zijner beschikking staan, hangt af van de contractuele regeling, en dit geldt ook voor het geval 

waarin de koopwaar ter beschikking gesteld wordt op de plaats van vestiging van de verkoper, cf. E. 

DEGROOTE, "Overgang van het risico en zorg voor de zaak", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

295. 
420 Cf. supra, 3.4.4. 
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over bij overhandiging van de goederen aan de eerste vervoerder. Wanneer voor de levering 

evenwel een specifieke plaats is overeengekomen, gaat het risico slechts over wanneer de 

levering gebeurt op die genoemde plaats421, zelfs indien de verkoper om de goederen te 

transporteren naar die plaats reeds een beroep heeft moeten doen op een onafhankelijk 

vervoerder.  

 

Het is bijgevolg de koper die het transportrisico draagt. Hoewel dit misschien streng en soms 

onrechtvaardig lijkt, is dit omwille van praktische redenen verantwoord. Het is immers de 

koper die de door transport veroorzaakte schade zal vaststellen wanneer de goederen 

aankomen ter bestemming, en hij is daarom de geschikte persoon om een eventuele vordering 

tot schadevergoeding in te stellen tegen de vervoerder of verzekeraar. Via het documentair 

krediet422, een vaak gebruikte betaaltechniek in het internationaal handelsverkeer, heeft de 

koper vaak eveneens de verzekeringspolis en de Bill of Lading op het moment dat hij de 

goederen controleert, waardoor hij in het bezit is van de documenten waarop de vordering tot 

schadevergoeding kan gebaseerd worden423. 

Verkoop van de koopwaar in transit 

Het komt bij de handel in grondstoffen vaak voor dat goederen verkocht worden in transit, 

d.w.z. op een moment dat de goederen reeds naar een bepaalde bestemming onderweg zijn. 

Artikel 68 Weens Koopverdrag, dat de overgang van risico bij een dergelijke verkoop regelt, 

is een bepaling die ontstaan is uit een compromis tussen twee strekkingen die hieronder 

besproken worden424. De door het Weens Koopverdrag vooropgestelde regeling is daardoor 

nogal vaag geformuleerd en biedt in de praktijk weinig houvast. 

Overgang van het risico op het moment van wilsovereenstemming 

Het komt voor dat de verkoper zijn koopwaar pas verkoopt op het moment dat die reeds 

onderweg is naar een bepaalde bestemming. In dat geval gaat het risico over op het moment 

                                                 
421 Art. 67, 1° Weens Koopverdrag. 
422 Voor een recente en grondige studie van deze betaaltechniek, cf. C. DEHOUCK, Documentair Krediet, 

Brugge, Die Keure, 2007. 
423 J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 400. 
424 Voor de ontstaansgeschiedenis van deze bepaling, cf. B. VON HOFFMANN, "Passing of Risk in 

International Sales of Goods", in P. SARCEVIC en P. VOLKEN (ed.), International Sale of Goods, in 

Dubrovnik Lectures, New York - Londen - Rome, Oceana Publications, Inc., 1986, 293. 
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van wilsovereenstemming425, wat een uitzondering is op het principe dat het risico overgaat 

op het moment dat ook de feitelijke controle over de goederen overgaat. Dit is evenwel 

slechts een schijnuitzondering, daar koper noch verkoper de feitelijke controle hebben over de 

goederen wanneer de goederen in transit zijn. Het nadeel van deze aanpak is dat het 

transportrisico opgesplitst wordt, waardoor het dikwijls niet te achterhalen valt welke partij 

het risico droeg op het moment dat de goederen verloren zijn gegaan of schade opgelopen 

hebben. 

Retroactieve overgang van het risico 

Als “de omstandigheden zulks uitwijzen” gaat het risico retroactief over “vanaf het tijdstip 

waarop de zaken werden afgegeven aan de vervoerder die de documenten waarin de 

vervoerovereenkomst is neergelegd, heeft uitgegeven”426, tenzij de verkoper te kwader trouw 

is427.  

Een voorbeeld van deze “omstandigheden” is de situatie waarbij op het moment van de 

verkoop de vrachtbrief (B/L) en de verzekeringspolis worden overgedragen aan de koper428. 

Hieruit blijkt de wil van de partijen om het volledige risico van het transport aan de koper 

over te dragen. De koper beschikt dan immers over de mogelijkheid de vervoerder en de 

verzekeraar aan te spreken, ook voor de afstand die reeds afgelegd was ten tijde van het 

sluiten van de overeenkomst. Gezien de vrachtbrief en de verzekeringspolis in de 

internationale verkoop gewoonlijk overgedragen worden, is deze bepaling dan ook eerder de 

regel dan de uitzondering429.  

                                                 
425 Art. 68, 1ste regel Weens Koopverdrag. 
426 Art. 68, 2de regel Weens Koopverdrag. 
427 De verkoper was op de hoogte of behoorde op de hoogte te zijn van het verlies of de beschadiging van de 

koopwaar, cf. art. 68, 3de regel Weens Koopverdrag. 
428 E. DEGROOTE, "Overgang van het risico en zorg voor de zaak", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

291; J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 411; 

B. VON HOFFMANN, "Passing of Risk in International Sales of Goods", in P. SARCEVIC en P. VOLKEN 

(ed.), International Sale of Goods, in Dubrovnik Lectures, New York - Londen - Rome, Oceana Publications, 

Inc., 1986, 294; P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods (CISG), Oxford - New York, Oxford University Press, 2005, 687. 
429 Z. VALIOTI, "Passing of Risk in international sale contracts: A comparative examination of the rules on risk 

under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 1980) and 

INCOTERMS 2000", Nordic Journal of Commercial Law 2004 #2, 16. 
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Wat de “documenten waarin de vervoerovereenkomst is neergelegd” betreft, lijkt het Weens 

Koopverdrag een zeker formalisme in te voeren. De meerderheidsstrekking stelt dat er 

inderdaad een geschrift vereist is, maar het is daarbij niet vereist dat dit document dezelfde 

rechtskracht heeft als een Bill of Lading. Het document moet evenwel tenminste het 

vervoerscontract kunnen bewijzen430. 

Individualisering van de goederen 

Als de verkoper de goederen afgeeft aan een vervoerder, moet deze ervoor zorgen dat de 

goederen geïndividualiseerd worden, bijvoorbeeld door dit aan te geven in de 

vervoersdocumenten, of door het aanbrengen van merktekens. In de internationale koop 

worden immers doorgaans soortgoederen verhandeld, die slechts het voorwerp worden van de 

overeenkomst wanneer het concrete deel ervan dat voor de koper bestemd is duidelijk wordt 

aangegeven. Dit is belangrijk, aangezien het risico niet op de koper kan overgaan tenzij de 

goederen duidelijk geïdentificeerd werden. Dit is uitdrukkelijk bepaald voor de algemene 

regel431 en voor de verzendingskoop432, maar niet voor de verkoop in transit. Ook daarvoor is 

echter identificatie van de goederen vereist, gezien het aanvaarden van een andere redenering 

in zou gaan tegen de geest van het verdrag433. 

Gevolgen van de risico-overgang 

Als het risico naar de koper is overgegaan, is deze gehouden de prijs te betalen, zelfs al is de 

koopwaar beschadigd of verloren gegaan. Dit is echter niet het geval wanneer de schade of 

het verlies te wijten is aan de verkoper434. 

 

Als de goederen verloren gaan of beschadigd geraken terwijl het risico nog bij de verkoper 

ligt, is de verkoper niet ontslaan van zijn leveringsverplichting. De verkoper is daarenboven 

aansprakelijk indien de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden op het tijdstip waarop 
                                                 
430 S. BOLLÉE, "The Theory of Risks in the 1980 Vienna Sale of Goods Convention", 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bollee.html. 
431 Art. 69, 3° Weens Koopverdrag. 
432 Art. 67, 2° Weens Koopverdrag. 
433 E. DEGROOTE, "Overgang van het risico en zorg voor de zaak", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. 

WAUTELET (ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 

290. 
434 Art. 66 Weens Koopverdrag. 
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het risico op de koper overgaat435, tenzij de verkoper bevrijdende omstandigheden kan 

inroepen436. Overigens moet de koper de goederen, zelfs als zij beschadigd zijn, nog steeds in 

ontvangst nemen437. Deze problematiek wordt door ROMEIN aangeduid als het “risico op 

wanprestatie”438. 

 

3.4.6.2 In de Incoterms 

Algemene regel 

De risico-overgang bij de Incoterms is gekoppeld aan de levering, de Incoterms bepalen 

immers “The risk of loss of or damage to the goods, as well as the obligation to bear the costs 

relating to the goods, passes from the seller to the buyer when the seller has fulfilled his 

obligation to deliver the goods”439. Het is de verkoper die het risico draagt tot het moment dat 

hij de goederen geleverd heeft, vanaf dan draagt de koper het risico. Het punt van levering 

kan echter verschillen voor de verschillende Incoterms, supra werd hiervan reeds een 

overzicht gegeven440.  

 

Volgens HONNOLD leggen de Incoterms het risico van de goederen tijdens het vervoer bij 

de koper441, zoals dit ook in het Weens Koopverdrag het geval is442. Dit is evenwel niet het 

geval bij de Incoterms van groep D. 

Vervroegde risico-overgang 

Het risico kan evenwel reeds vroeger overgaan als de koper niet aan zijn verplichting voldoet 

de nodige leveringsinstructies m.b.t. leveringsdatum en plaats van levering aan de verkoper 

door te geven443. Voor de F-terms kan het risico eveneens vervroegd overgaan vanaf de 

                                                 
435 Art. 36, 1° Weens Koopverdrag. 
436 Art. 79 Weens Koopverdrag. 
437 Art. 53 Weens Koopverdrag. 
438 A. ROMEIN, "The Passing of Risk: a comparison between the passing of risk under the CISG and German 

law ", http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/romein.html. 
439 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 12.  
440 Cf. supra 3.4.5. 
441 J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 400. 
442 Art. 67, 1° Weens Koopverdrag. 
443 Verplichting opgelegd aan de koper in rubriek B7 van de Incoterms. 
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leveringsdatum of het verstrijken van de leveringstermijn, indien de koper geen vervoerder 

aanstelt, of indien de vervoerder de goederen niet op het afgesproken tijdstip overneemt. 

Verkoop van de koopwaar in transit 

Er is geen specifieke Incoterm die de verkoop van koopwaar in transit regelt, maar in de 

praktijk worden CFR en CIF hiervoor vaak gebruikt444. Hierdoor wordt de overgang van het 

risico retroactief geplaatst bij het overschrijden van de scheepsreling in de vertrekhaven. De 

uitzonderingsregel van de retroactieve risico-overgang in art. 68, 2de regel Weens 

Koopverdrag wordt bij de Incoterms bijgevolg de basisregel. Dit is, zeker in het geval van 

opeenvolgende verkoop van goederen, eenvoudiger dan de risico-overgang te plaatsen op het 

moment van contractsluiting. De koper heeft dan wanneer iets misloopt met de goederen 

tijdens het vervoer, de mogelijkheid de schade te verhalen op de vervoerder en in voorkomend 

geval de verzekeraar. 

Individualisering van de goederen 

Net zoals in het Weens Koopverdrag kan het risico slechts overgaan wanneer de goederen 

herkenbaar zijn aangeduid als bedoeld voor de koper, maar dit geldt voor de Incoterms enkel 

in het geval van een vervroegde risico-overgang445. 

 

De levering houdt in de regel automatisch een individualisering van de goederen in, nl. 

wanneer zij aan de vervoerder worden afgegeven, of wanneer zij ter beschikking worden 

gesteld van de koper. Het komt evenwel voor dat goederen “op de hoop” vervoerd worden 

(bijvoorbeeld in het geval van grondstoffen) en pas bij aankomst aan een bepaalde koper 

worden toegewezen. In dit geval gaat het risico ook pas over wanneer de goederen 

geïndividualiseerd zijn446. Daarbij is het voldoende dat de hoeveelheid goederen per koper in 

                                                 
444 J. RAMBERG, ICC Guide to Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 588, 1999, 23. RAMBERG verwijst 

hier evenwel verkeerdelijk naar art. 58 Weens Koopverdrag i.p.v. art. 68 Weens Koopverdrag. 
445 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, 12. 
446 Ibid., 12: “In exceptional cases, however, the goods may have been sent from the seller in bulk without 

identification of the quantity for each buyer and, if so, passing of risk and cost does not occur before the goods 

have been appropriated as aforesaid (cf. also article 69.3 of the 1980 United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods)”; contra K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale 

overeenkomsten. Van Trade Terms en Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 119. Volgens 

VANHEUSDEN is de regeling van het Weens Koopverdrag niet van toepassing omdat de bijzondere regels van 
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de Bill of Lading vastgelegd wordt, zonder dat het concrete deel van de bulklading 

toegewezen moet zijn aan een bepaalde koper, waardoor het risico pro rata verdeeld wordt 

over de verschillende kopers447, op voorwaarde dat het de verkoper toegestaan is op basis van 

het contract of een gebruik een collectieve levering te doen448. 

 

Wat de wijze betreft waarop de goederen geïndividualiseerd worden, hanteren de Incoterms449 

een minder gedetailleerde formulering dan het Weens Koopverdrag450. Het betreft echter in 

beide gevallen een feitelijke situatie die met alle middelen van recht bewezen kan worden451. 

Gevolgen van de risico-overgang 

Daar de gevolgen van de risico-overgang in de Incoterms niet behandeld worden, wordt dit 

geregeld door de lex contractus452. 

                                                                                                                                                         
de Incoterms voorgaan op die van het verdrag. De Incoterms bepalen echter zelf dat de 

individualiseringsvoorwaarde uit het Weens Koopverdrag in dit geval van toepassing is. 
447 J. RAMBERG, "To what extent do Incoterms 2000 vary articles 67 (2), 68 and 69", Journal of Law and 

Commerce 2005-06, vol. 25, http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Ramberg.pdf, 220-221. 
448 P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the International Sale of 

Goods (CISG), Oxford - New York, Oxford University Press, 2005, 689. 
449 X., Incoterms 2000, Parijs, ICC Publicatie nr. 560, 1999, telkens bij rubriek B5: “the goods have been duly 

appropriated to the contract, that is to say, clearly set aside or otherwise identified as the contract goods”. 
450 Art. 67, 2° Weens Koopverdrag: “Desondanks gaat het risico niet over op de koper dan nadat de zaken 

duidelijk zijn bestemd tot uitvoering van de overeenkomst door merktekens, door verzendingsdocumenten, door 

kennisgeving aan de koper of anderszins”. 
451 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 119. 
452 Indien dit het Weens Koopverdrag is, cf. supra 3.4.6.2. 
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3.4.7 Meldingsverplichtingen 

3.4.7.1 In het Weens Koopverdrag 

Het Weens Koopverdrag voorziet o.a. dat een melding moet gebeuren 

− van verzending van de goederen aan de koper, indien de verkoper niet-

geïdentificeerde goederen afgeeft aan een vervoerder, onder nauwkeurige 

omschrijving van de zaken453; 

− van niet-conformiteit van de goederen aan de verkoper, onder opgave van de aard van 

de tekortkoming, binnen een redelijke termijn van maximaal twee jaar na afgifte van 

de goederen, indien geen andere garantietermijn bedongen is454; 

− van de gebeurtenis die overmacht uitmaakt waardoor een partij haar verplichtingen 

niet of niet ten volle kan nakomen455. 

 

Als algemene regel wordt gesteld dat een vertraging of vergissing bij het overbrengen van de 

mededeling, of het niet aankomen ervan, de partij die de mededeling deed niet het recht 

ontneemt zich erop te beroepen. Dit wordt door HONNOLD aangeduid als het 

verzendprincipe, dat evenwel niet geldt voor de mededelingen in artikel 47 (2), 48 (4), 63 (2), 

65 en 79 Weens Koopverdrag456. De mededeling moet alleszins geschieden met aan de 

omstandigheden aangepaste middelen457. 

 

3.4.7.2 In de Incoterms 

Rubriek A7 en B7 van de Incoterms voorzien dat koper en verkoper elkaar 

leveringsinstructies moeten bezorgen, indien dit niet reeds in de koopovereenkomst zelf 

gebeurde. Het is soms inderdaad moeilijk om al gedetailleerde afspraken te maken omtrent de 

levering op het moment dat het contract gesloten wordt. Indien de leveringsinstructies niet 

tijdig meegedeeld worden, kan het risico vervroegd overgaan op de koper458 en kan een partij 

gehouden zijn de kosten te dragen die uit haar nalatigheid voortvloeien459. Daarnaast kunnen 

                                                 
453 Art. 32, 1° Weens Koopverdrag. 
454 Art. 39 Weens Koopverdrag. 
455 Art. 79, 4° Weens Koopverdrag.  
456 J. O. HONNOLD, Uniform Law For International Sales, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 216. 
457 Art. 27 Weens Koopverdrag. 
458 Cf. supra 3.4.6.2. 
459 Rubriek B6 Incoterms 2000. 
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koper en verkoper eveneens gehouden zijn elkaar informatie door te geven om het mogelijk te 

maken een verzekering af te sluiten in het kader van CIF en CIP460. 

 

De manier waarop deze mededelingen moeten gebeuren wordt door de Incoterms niet 

gespecifieerd. Derhalve kan men aannemen dat het begrip “notice” uit rubriek A7 en B7 in de 

meest ruime zin geïnterpreteerd mag worden (fax, e-mail, telefoon,…). Of men het 

verzendprincipe of het ontvangstprincipe moet hanteren bij laattijdige ontvangst van de 

kennisgeving, wordt door de Incoterms echter niet verduidelijkt. Daarvoor moet men 

bijgevolg teruggrijpen naar de hierboven besproken principes uit artikel 27 Weens 

Koopverdrag, indien dit verdrag de lex contractus is. 

                                                 
460 Rubriek A10 en B10 Incoterms 2000. 
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3.4.8 Controlekosten, verpakking, etikettering 

Daar het Weens Koopverdrag niets bepaalt omtrent de verdeling van de kosten gemaakt bij 

het beoordelen van de conformiteit, wordt dit volledig door de Incoterms geregeld. Daarom 

worden hieronder dan ook enkel de verpakkings-461 en etiketteringsverplichting behandeld, 

die zowel in het Weens Koopverdrag als in de Incoterms aan bod komen.  

 

3.4.8.1 In het Weens Koopverdrag 

Zoals supra gesteld valt de verpakkingsverplichting onder de verplichting van de verkoper om 

conforme goederen te leveren462. In sommige Europese interne kooprechtstelsels, waaronder 

eveneens het Belgische, is dit evenwel niet het geval463. De oplossing van het Weens 

Koopverdrag is echter gerechtvaardigd omdat gebreken van de koopwaar dikwijls te wijten 

zijn aan een ontoereikende verpakking, en daar het niet rechtmatig zou zijn als de koper de 

verkoper zou kunnen verwijten niet voor een goede verpakking gezorgd te hebben, wanneer 

de koopwaar in goede staat bij de koper aankomt464. Bovendien vervalt de aansprakelijkheid 

van de vervoerder wanneer deze bij afgifte van de goederen (die onder de E-, F- en C-termen 

op risico van de koper reizen) op de vrachtbrief voorbehoud maakt wegens de gebrekkige 

verpakking. 

 

Eerst en vooral verwijst artikel 35 Weens Koopverdrag naar de overeenkomst, waarin 

vastgelegd kan worden op welke manier de goederen verpakt moeten worden. Bij gebreke van 

een dergelijke clausule moeten de goederen verpakt worden “op de voor zodanige zaken 

gebruikelijke wijze of, indien er hiervoor geen gangbare handelwijze bestaat, op een met het 

oog op bescherming en behoud van de zaken passende wijze”465. Deze verpakking moet 

geschikt zijn om beschadiging, verlies en diefstal in normale vervoersomstandigheden te 
                                                 
461 Het betreft hier overigens de verpakking die nodig is om de goederen veilig te transporteren, en dus niet de 

commerciële verpakking die het product uiteindelijk krijgt om het aan consumenten te verkopen. Cf. K. 

VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en Incoterms, 

Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 135. 
462 Cf. supra 3.4.2.1. 
463 Cf. Kh. Antwerpen 1 september 1906, Rechtspr. Antwerpen 1907, I, 39, waarbij de kosten van de verpakking 

ten laste worden gelegd van de koper, tenzij anders overeengekomen. 
464 J. H. HERBOTS, "Verplichtingen van de verkoper", in J. ERAUW, H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET 

(ed.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 126. 
465 Art. 35, 2°, d Weens Koopverdrag. 
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vermijden en moet op de gebruikelijke wijze van labels voorzien zijn, zoals bijvoorbeeld 

“deze kant boven”, “breekbaar”, enz466. Daar de verpakkingsplicht onder de leveringsplicht 

valt, moet de verpakking toereikend zijn opdat de goederen in goede staat blijven, niet alleen 

tot het moment van levering (dat vaak bij aanvang van het vervoer is gesitueerd), maar ook 

nadien gedurende het transport tot op de plaats van bestemming van de zending. 

 

3.4.8.2 In de Incoterms 

In rubriek A9 van de Incoterms staat de verpakkingsverplichting telkens als volgt 

omschreven: “The seller must provide at his own expense packaging (unless it is usual for the 

particular trade to deliver the goods of the contract description unpacked) which is required 

for the transport of the goods”467. Men kan hieruit concluderen dat de verkoper aansprakelijk 

blijft voor de schade die de goederen zouden oplopen omwille van een ontoereikende 

verpakking, zelfs als het risico reeds overgegaan is op de koper voordat de schade zich 

voordeed. 

 

De verkoper moet daarbij evenwel op de hoogte zijn van de vervoersmodaliteiten en de 

bestemming van de goederen vooraleer het koopcontract afgesloten wordt, zodat hij zijn prijs 

hierop kan afstemmen468. Als hij hiervan niet op de hoogte gebracht wordt kan hij kiezen voor 

de goedkoopste “gewone” verpakking, zij het dat voor de maritieme trade terms zoals FAS en 

FOB alleszins een verpakking voorzien moet worden die bestand is tegen zeevervoer.  

 

De Incoterms bepalen in rubriek A9 eveneens expliciet dat op de verpakking de gebruikelijke 

etikettering moet aangebracht worden, waar dit bij het Weens Koopverdrag onder de notie 

“gebruikelijke verpakking” valt. 

                                                 
466 K. VANHEUSDEN, Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Van Trade Terms en 

Incoterms, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, 135. 
467 Bij DES, DEQ, DDU en DDP staat evenwel enkel “for the delivery of the goods”, maar dit komt op hetzelfde 

neer, daar onder deze terms pas geleverd wordt na het internationaal transport. 
468 Voor EXW, FCA, FAS, FOB en DAF (vanaf de grens) moet de verkoper hiervan op de hoogte worden 

gebracht. In de andere gevallen (CFR, CIF, CPT, CIP, DES, DEQ, DDU en DDP) wordt het vervoer door de 

verkoper zelf georganiseerd en is hij hiervan logischerwijze reeds op de hoogte. 
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Besluit 
Zowel het Weens Koopverdrag als de Incoterms zijn belangrijke en gewaardeerde 

instrumenten in het kader van de internationale handel. Hoewel de kennis ervan door 

handelaars soms vrij beperkt is, zijn zij in de praktijk op het merendeel van de internationale 

handelstransacties van toepassing.  Dat is een goede zaak, daar zij door het uniform recht dat 

zij invoeren de kans op een geschil en dus ook de internationale transactiekosten kunnen 

verminderen. 

 

Beide rechtsbronnen worden op een fundamenteel verschillende wijze van toepassing op een 

overeenkomst. Het Weens Koopverdrag is, tenzij de contractanten zijn toepassing uitsluiten, 

van toepassing op een koopovereenkomst wanneer de partijen in verschillende landen 

gevestigd zijn die het verdrag geratificeerd hebben, of wanneer het objectief toepasselijke 

recht op de overeenkomst het recht is van een tot het verdrag toegetreden staat. De regels van 

het verdrag die dan van toepassing worden, zijn in essentie suppletief. Wanneer partijen zelf 

een regeling opnemen, primeert deze dus op de regeling van het verdrag.  

 

Incoterms bieden nu dertien onderscheiden mogelijkheden om op eenvormige wijze een 

dergelijke contractuele regeling betreffende de levering en de risicoverdeling te treffen. Door 

eenvoudigweg een drieletterige trade term op te nemen in hun overeenkomst en te verwijzen 

naar de interpretatie die de Incoterms aan deze trade term verlenen kunnen partijen op 

gedetailleerde wijze de levering en risicoverdeling regelen, i.p.v. de algemene regeling te 

volgen die het Weens Koopverdrag voorstelt. 

 

Het is zelfs mogelijk dat de interpretatie van de Incoterms in acht moet genomen worden op 

grond van een gebruik of de (internationale) gewoonte, ook al wordt in de overeenkomst niet 

uitdrukkelijk naar deze interpretatie verwezen. Toch is het sterk aangeraden op expliciete 

wijze naar de Incoterms te verwijzen, omdat het zonder uitdrukkelijke referentie onzeker is of 

de rechter de interpretatie van de Incoterms zal volgen. Dit zal afhangen van diens opvatting 

betreffende de rechtsaard van de Incoterms, waarover betwisting bestaat. Zij kunnen immers 

o.a. gekwalificeerd worden als contractuele voorwaarde, conventioneel gebruik, gewoonte, 

soft law of  lex mercatoria, en in bepaalde landen werden zij zelfs in wetgeving opgenomen. 
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Na afweging van alle argumenten, verdient de kwalificatie van de Incoterms als contractuele 

voorwaarde of in voorkomend geval als conventioneel gebruik de voorkeur, maar ongeacht de 

kwalificatie die de rechter volgt, als de rechter oordeelt dat Incoterms van toepassing zijn, 

zullen zij voorrang krijgen op de suppletieve verdragsregeling.  

 

Dat impliceert daarom niet dat het Weens Koopverdrag en de Incoterms niet gelijktijdig van 

toepassing kunnen zijn op dezelfde overeenkomst. Het Weens Koopverdrag is immers veel 

ruimer dan enkel de bepaling van de leveringsvoorwaarden. Het omvat eveneens onderwerpen 

als de totstandkoming van de overeenkomst, de rechtsmiddelen, enz. die niet aan bod komen 

in de Incoterms. De Incoterms daarentegen bieden op het vlak van de levering en de 

risicoverdeling een meer genuanceerde en uitgewerkte regeling dan het verdrag, waardoor het 

nuttig is een Incoterm te bedingen, zelfs als het verdrag op dit punt reeds in een (rudimentaire) 

regeling voorziet. De regeling van het verdrag wordt dan vervangen door de meer precieze en 

de best aan de wil van de partijen aangepaste oplossing uit de Incoterms. Een overeenkomst 

die zowel onder toepassing valt van het verdrag als van de Incoterms heeft daardoor een 

lagere transactiekost. Het gezamenlijk aanwenden van beide rechtsbronnen leidt bijgevolg tot 

een algemene verbetering van het uniform recht van de internationale handel.  

 

Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor verbetering. Zo is er bijvoorbeeld de 

discussie omtrent het begrip “eerste vervoerder” waarvoor noch de Incoterms, noch het 

Weens Koopverdrag een duidelijke definitie geven. De regeling van de risico-overgang is in 

de Incoterms weliswaar beter uitgewerkt dan in het Weens Koopverdrag, maar toch rijzen ook 

hier nog vragen, bijvoorbeeld in het kader van de vereiste individualisering van de goederen 

wanneer zij in bulk vervoerd worden. Soms ligt de oorzaak van onduidelijkheid echter in de 

internationale praktijk zelf - die door de Incoterms gerespecteerd wordt - zoals bijvoorbeeld 

de discussie die kan ontstaan n.a.v. het criterium van het overschrijden van de scheepsreling 

als “critical point” voor de risico- en kostenovergang. 

 

Eén van de grote – zij het misschien eerder rechtstheoretische – obstakels in de verspreiding 

van de Incoterms is dat de ICC er een copyright op heeft gevestigd. Dit copyright brengt niet 

alleen de wilsvrijheid van de partijen, maar ook de algemene toepasbaarheid van de Incoterms 

onvermijdelijk in het gedrang. Het Weens Koopverdrag, maar ook de Incoterms, hebben 

daarenboven te kampen met de “homeward trend”. Dit is de neiging van advocaten en 

magistraten het hen meer vertrouwde nationale recht toe te passen i.p.v. het internationale 
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kooprecht. Maar zelfs wanneer advocaten en magistraten geloven dat zij de juridische 

organisatie van internationale leveringen vanuit hun nationale “eiland” kunnen aansturen, is 

het onwaarschijnlijk dat bedrijven, die in een geglobaliseerde wereld opereren, hun vraag naar 

harmonisering van het recht van de internationale handel zullen laten vallen. Het Weens 

Koopverdrag en de Incoterms vormen een eerste stap naar de invulling van deze behoefte. 
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