Autonoom varende of rijdende vervoermiddelen:

WAT ZIJN DE JURIDISCHE
CONSEQUENTl'ES?
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Tot voor kort leek het allemaal nog sciencefiction. maar de
zelfrijdende truck en het zelfvarende schip worden nu echt realiteit. In
oktober van vorig jaar voerde taxibedrijf en techgigant Uber de eerste
testrit uit met een zelfrijdende truck. Het betrof een rit van een kleine
200 kilometer in de staat Colorado in de Verenigde Staten. De lading:
vijftigduizend blikjes bier. De chauffeur moest wel nog zelf naar de
snelweg rijden, maar op de snelweg aangekomen schakelde hij het
systeem in, waarna de software het van hem overnam. Er is geen
speciaal voertuig voor nodig, het systeem kan gewoon in bestaande
trucks worden ingebouwd. Uber is niet de enige techgigant die zich
in de strijd om de zelfrijdende auto en truck heeft geworpen. ook
Google. Apple en Tesla zien brood in de technologie.

Bij aanrijdingen veroorzaakt door
vrach1wagens met een voetganger
of fietser, zal de eigenaar ook aansprakelijk zijn op grond va n artike l
185 Wegenverkeerswer. Gezien
de vrij strikte rechtspraak over <lit
ond erwerp zal de eigenaar va n de
vrachtwagen tcgcnovcr ccn fictscr
of voetganger, in geval de aa nrijding
het gevolg is van disfunctioneren
van het besturingssysteem, geen
beroep ku nne n doen op ovennacht.
Maar <lit is anders wanneer de
autonoom rijdende vrachtwagen
in mmrij ding komt met een a nder
voenuig. Moehr vase komen te staan
dar het besturingssystccm van de
vrachtwagen door een fout van de
fabrikant als een gebrekkig product

moer worden
ok in de scheepvaart
zettcn bcdrijvcn als
Kongsberg Maritime,
Rolls-Royce en Darnen Shipyards sericus in op 'autonoom'
varende schepen. Zo ve1wacht
Kongsbcrg al in 2018 een autonoom
varend offshore schip opera1ioneel
te hebben. Er zijn ook bedrijvcn, zoals he t Nederla nds Nedcargo, die als
tusscnstap ecrst op 'scmi-autonoom'
inzeuen. Deze semi-a uronome sche·
pen zijn nog n iet onbemand, maar
hebben wel aanzienlijk minder
bema nning nodig. Korrom, er staan
veel spannende dingen te gebeuren
in transportland.
Va nu it j uridisch oogpunt gezien
is her interessant om te kij ken met
wclkc mogelijkc aanspra kc lijkhcden
een vervoerder wordt geconfronteerd, indie n een autonoom varend
of l'ijdend vervoermiddel ecn aa nvaring of aanrijding vcroorzaakt. Door
Paul Littooij is in de Beursbe11gel
van maart 2017 al uiteengezet met
welke mogelijke aa nsprakelijkheden
de vcrvocrder kan worden gcconfronteerd. Dit artikel haakt hier op
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in. Met het oog op de mogelijke
aansprakelijkhcid moet ondersche id
worden gemaakt tussen (buitencontractuele) vorderingen van derden
met wie de ve1voerder gcen overccnkomst heeft, en vorderingen van
partijen met wie wel een overeen·
komst bestaat, te weten een vervoerovereenkoms1. Beide varianten
zullcn hicrna worclcn bcsprokcn.
AANVARING OF AANRIJDING

In geval van opzet of
bewuste roekeloosheid
van de vervoerder is het
beperken van aansprakelijkheid niet mogelijk

beschouwd,
dan is de eigenaar van de

vrachtwagen op
basis van ar1ikel
6:173 lid 2 BW
in beginsel niet
aansprakelijk
voor de aanrijd ingsschade. In plaats
daarvan rust de aansprakelijkhe id
in dat gcval krachtcns imikel 6:185
nw op de producent van her besruringssysteem. Met a ndere woorden,
de schade lijdende panij zal zijn
schade dan d icncn te vcrhalcn op
de produeent van het besturingssystecm en niet op de e igenaar van
de vrnch(wagen . Dir kan voor de
schadelijdendc partij vervclend zijn
en 101 onbevredigende situaties
leidcn, met name ind ien de producent is gevesrigd in het bui1eniand .
Moehr de schadc niet a l re hoog
i ijn, dan kan dit e r bijvoorbee ld toe
leiden dat de schadclijdcnde partij
met het oog op de evem uele j uridische kosren afziet van her vcrha lcn
van de sehade op de buitenlandse
producent. Wellicht zal dit reden
zijn voor de wecgever om de wetge-

Uit rech1spraak van de Hoge Haad
(onze hoogstc rechter), alsmcdc
uit de wet, volgt dat de eigenaar
van ecn ve1voermicldcl oncler meer
a;insprakelijk is voor aanvarings·
of aanrijdingsschade van derden,
ind ien de schade het gevolg is van
het feit d at het vervocrmiddcl niet
voldcecl aan de e isen die men in
de gegeven omstand igheden crnan
mocht stellen. Oit is mogelijk het
geval a ls de sehade veroorzaakt zou
zijn door falen va n her besturingsysteem van het autonome voertuig.
De consequentie hierva n is dan dat
de eigenaar van het ve1voermidclcl
aansprakclijk is voor de aanvarings·
of aanrijdingsschade .
.................. ...............................................................................................................................................................................
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ving aan te passen ten gunste van
het slachtoffer.
De regel te r zake productaanspra·
kelijkheid is niet van toepassing op
schepen. Bij schepen komc eventu·
ele schade ten gevolge van fouten
in het besturingssysteem voor
rekening en risico van de eigenaar
van het schip. Uit het arrest van de
Hoge Raad in de zaak Casuele/De
Toekomst (30 november 2001, S&S
2002, 35) volgt namelijk dat alleen
arcikel 6:173 lid 1 BW toepasse·
Hjk wordt verklaard op hec begrip
'schuld van hec schip' en niet artikel
6: 173 lid 2 BW. De scheepseigenaar
kan aansprakelijkheid regenover
een derde dus niet afwenden door
naar de producent ce wijzen. Dit
neemt uiteraard niec weg dat de
cigenaar van hec schip op zijn beurt
de producent aansprakelijk kan
houde n voor een gebrek aan het
geleverde product.
LAD INGSCHADE
Aanvaring veroorzaakc niet alleen
schade bij derden, maar er kan als
gevolg van de aanvaring ook schade
oncstaan aan de lad ing van het

schip. In prln·
cipe is de ver·
voerder va n de
lading op basis
van de vervoer·
overeenkomst
dan aansprake·
lijk voor deze
schade. Echter, die kan anders zijn
als de schade het gevolg is van ver·
borgen gebreken in het schip (zic
voor zeeschepen artikel 8:383 lid 2
sub p BW en voor binnenvaartsche·
pen artikel 8:898 BW). !!en fout in
het besturingssysteem van een auto·
noom varend schip zou zo'n verbor·
gen gebrek kunnen opleveren. Des·
alniettemin moet de vervoerder ook
In dat geval zorgen voor zijn schip
zoals van een zorgvuldig vervoerdcr
mag worden verwacht. Met andere
woorden: zorgt de vervoerder niet
gocd voor zijn sch ip, d an kan hij
zljn aansprakelijkheid niet ultsluiten
met een beroep op een verborgen
gebrek.

Zorgt de vervoerder niet
goed voor zlJn schlp, dan
kan hij zijn aansprakelijkheid niet ultslulten met een
beroep op een verborgen
gebrek

VOORBEELD
Een voorbeeld is de situatie waarln
de vervoerder weet dat het bcstu·

ringssysteem in bepaalde vaargebie·
den mogelijk niet deugdelijk functi·
oneert. In dat geval ial geen sprake
zijn van een verborgen gcbrek. De
vervoerdcr zal er dan op toe moe·
ten zien dat het schip in dat gebied
handmatig vaart of dater in ieder
geval een bcmanningslid stand·by
staat in de stuurhut, mochc het
besturingssysteem haperen. Doet de
vervoerder dit niet, dan kan hij zijn
aansprakelijkhcid voor eventuele
schade aan de lading niec afwenden
door re stellc n dat de aanvaring
hec gevolg was van een verborgen
gebrek.
In geval van vervoer met een
vrachtwagen gcldt op basis van
artikel 8: 1098 lid 2 BW en artikel
17 lid 3 CMR.Ycrdrag, dat een ve r·
voerder ook aansprnkelijk is indien
de schade het gevolg is van een
gebrek in hct voertuig. Met andere
woorden, indien schade ontstaat
aan de lading als gevolg van een
gebrek in het besturingssysteem van
de autonoom rijdende vrachtwagcn,
dan is de wegvcrvoerder aanspra·
kelijk voor de schade die oncstaac
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van aansprakelijkheid niet mogelijk
is in geval van opzet of bewuste
roekeloosheid van de vervoerder.
HACKEN BESTURINGSSYSTEEM

aan de lading. Uiteraard geldt in dat
geval wel dat de vervoerder op zijn
bemt de produccnt aansprakelijk
kan houden voor de schade.
Als ccn vcrvoerder wil voorkomen
dat hij door ladingbelanghebbendcn
aan,gcsproken wordc voor ladingschade als gcvolg van een four in
hct autonome besturingssysteem,
dan zou de vervoerder crvoor kunnen kiezen om een aansprakelijkheidsuilsluiling op te nemen in de

vervoerovereenkomst, voor zover

meegedecld, dat het besturings-

terroristen een nog niet gedlcht

mogelijk met het oog op dwingendrcchtclijkc bcpalingen uit nationale
we1geving en verdragen (zoals CMRVerdrng en Hague-Visby Rules). De
ladi11gbclanghcbbcndcn moeten dan
wcl met zo'n aansprakelijkheidsuitsluiling akkoord willen gaan.

systeem in bepaalde vaargebieden
mogelijk niet werkt? Bijvoorbeeld
bij hct incidenr in Grave: wat nu
als de produccnt had meegedeeld
dat her systeem in de omgeving van
Grave mogelijk problemen geeft en
aanraadt daar handmatig te varen,
maar de cigcnaar desondanks toch
op het auconome bes1uringssysteem
naar Grave vaan? In dat geval is het
goed mogelijk dm een rechtbank
zal oordclen dat de eigenaar van
het schip 'bewust roekeloos' heeft
gehandeld door de waarschuwing
van de producent te negeren. De
eigcnaar van het schip kan zijn aansprakelijkheld dan niet beperken en
zal volicdig aansprakelijk zijn voor
de aanvaringsschade. In een zaak
zoals de aanvaring bij Grave zou
dat betekenen dat de eigenaar van
hct schip met enorme claims wordt
geconfronteerd.
Ten opzichte van hun contractuele
wederpan ij kunnen de weg-, zee- en
binnenvaanvervoerder hun aansprakelijkheid voor ladingschade doorgaans op basis van de toepasselijke
wetten en verdragen beperken. Ook
in dat gcval gcldc da t her beperken

veiligheidslek in het besturingssysteem kunnen misbruiken, dan zou
dit tot gevolg kunnen hebben dat
hij (mede) aansprakelijk is voor de
aanvarings- of aanrijdingsschade.

BEPERKEN AANSPRAKELIJKHEID

Wanneer schade ontstaat als gevolg
van een aanvaring, dan kan het voor
de cigcnaar van hec schip (en iijn
venekcrnars) aantrekkelijk zijn om
aansprakelijkheid te beperken door
hc1 s1ellcn van ccn bcperkingsfonds.
Hiervoor moet cla n een verLoek
wordcn ingcdiend bij de rechtbank.
De hoogte van het beperkingsfonds
hangt af van de groom? van het
schit> en wordt vastgesteld op basis
van ccn rckenmethode die in de wet
staat. tlet indienen van een dergelijk
beperkingsverzoek is interessam
wanneer de totale schade van de betrokkcn panijen het beperkingsfonds
overstijgt. Zo heeft bijvoorbeeld de
eigenaar van het schip dat begin
2017 in nanvaring kwam met de
stuw bij Grave ook zo'n beperkings·
verioek inged iend bij de rechtbank.
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De aansprakelijkheid kan niet
wordcn bcperkt ais de schade het
gevolg is van opzet of bcwuste
roekeloosheid. Echter, van 'opzet of
bewuste roekeloosheid' zal slechts in
uitzonderlijke gevallen Sprake zijn.
Het zal dus nict snel voorkomen dat
de eigenaar van een autonoom varend binnenvaanschip zijn aansprakelijkheid niet kan beperken. Maar
wat nu als de producem van het besruringssysteem bij de levering heeft

Een ander risico bij autonoom varen en rijden is dat het besturingssysteem van her vervoermiddel
mogelijk kan worden gehackt door
criminelen of terroristen. lndien
een terrorist een schip zou kunnen
gebruiken om bijvoorbeeld een gastanker te rammen, dan zou dit ca·
tastrofale gevolgen kunncn hebben
en vele mensen het !even kunnen
kosten. Dit roept ook de vraag op of
de vervoerder dan aansprakelijk zou
zijn voor de schade. Her lijkt erop
dat de vervoerder in dat geval aansprakelijkheid
kan afwenden
Bl) opzet of bewuste roeke·
door een beroep
loosheld van de vervoerder
op overmacht
Is het beperken van de aante doen. Echter,
sprakelljkheid niet mogelijk met het oog op
hacken is dan
wel van belang dat de software van
het besruringssysteem niet achterloopt en regelmatig is geiipdatet.
Ste) dat de vervoerder nalaat de
software conform de instructies
regelmacig re updaten, waardoor

TOT SLOT: SLUIT EE N
DEUGDELIJKE VERZEKERI NG AF

Uic hec voorgaande volgt dat de
vervoerder die besluit om autonoom
varende of rijdende vervoermiddelen
in te gaan zetten, met nieuwe risico's
zal worden geconfronteerd. De risico's zijn lastig re overzien, en des re
groter, zolang de technologie nog in
de kinderschoenen staat. Het is dan
ook raadzaam dat de vervoerders
met hun verzekeringstussenpersonen
en verzekeringsmakelaars in overleg
treden, om zich tegen deze nieuwe
risico's deugdelijk in te dekken. Zoals
het incident in Grave van eerder dit
jaar heeft laten zien, kunnen de mo·
gelijke aansprakelijkheden waarmee
een vervoerder kan worden geconfronteerd enorm zijn. •
Mr. J.J. (Julian) van de Velda
Do auteur Is partner blJ smallegangt
Advocaten te Rolterdam.
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