
 Reglement Uitkering Vergoeding FENEX-Garantiefonds 
 
Hieronder treft u het volledige reglement betreffende de uitkering van vergoedingen 
uit hoofde van het FENEX-Garantiefonds aan. Dit reglement werd van kracht op 
1 januari 1990 (art. 9) en laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2004. 
Leden van de FENEX mogen het predikaat FENEX-expediteur voeren en gebruik 
maken van het FENEX logo. Het lidmaatschap staat geregistreerd bij de FENEX. 
De Stichting FENEX-Garantiefonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
's-Gravenhage onder nr. S155926. 
 
 
Artikel 1 
 
DEFINITIES 
 
In het kader van dit reglement wordt verstaan onder 
- FENEX-Garantiefonds: 

Stichting FENEX-Garantiefonds, gevestigd te 's-Gravenhage. 
- FENEX-expediteur: 

leden-expeditie-ondernemingen van de FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie 
en Logistiek. 

- opdrachtgever: 
de partij waarmede de FENEX-expediteur een expeditie-overeenkomst heeft gesloten. 

- expeditie-overeenkomst: 
a. de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen, waarbij de ene partij (de 

FENEX-expediteur) zich jegens zijn wederpartij (de opdrachtgever) verbindt tot het te 
haren behoeve met een vervoerder sluiten van één of meer overeenkomsten van 
vervoer van door deze wederpartij ter beschikking te stellen goederen. 

b. de overeenkomst van gemengd goederenvervoer waarbij de FENEX-expediteur zich bij 
één en dezelfde overeenkomst tegenover zijn opdrachtgever verbindt dat het vervoer 
door middel van verschillende vervoerstechnieken zal geschieden. 

c. de overeenkomst van goederenvervoer waarvoor door de FENEX-expediteur een 
FIATA-Multimodal Transport Bill of Lading aan de opdrachtgever is afgegeven. 

 
 
Artikel 2 
 
DOELSTELLING 
 
Het FENEX-Garantiefonds zal bij het faillissement van een FENEX-expediteur onder nader 
te vermelden voorwaarden het financieel nadeel vergoeden dat 
a. een opdrachtgever lijdt, omdat deze wordt aangesproken tot betaling van vrachten en 

met dat vervoer direct samenhangende kosten, terwijl betaling van het verschuldigde in 
het kader van de gesloten expeditie-overeenkomst aan de FENEX-expediteur reeds 
heeft plaatsgevonden, doch laatstgenoemde door faillissement niet meer in staat is het 
verschuldigde aan de vervoerder af te dragen. 

b. een opdrachtgever lijdt, omdat deze ondanks het feit dat het uit de 
expeditie-overeenkomst verschuldigde reeds aan de FENEX-expediteur werd voldaan, 
kosten heeft moeten maken om als gevolg van het faillissement van de 
FENEX-expediteur tijdens het vervoer gestrande goederen alsnog op de plaats van 
bestemming afgeleverd te krijgen. 

 
 
 
 
 
 



Artikel 3 
 
VOORWAARDEN 
 
1. Tot vergoeding van het in artikel 2, lid a omschreven financieel nadeel, zal het 

FENEX-Garantiefonds slechts overgaan, indien bij een verzoek tot uitkering van een 
vergoeding door de betrokken opdrachtgever aan het FENEX-Garantiefonds de 
volgende bewijsstukken en verklaring worden overgelegd: 

 
a. Het bewijs van het bestaan van een expeditie-overeenkomst met de 

FENEX-expediteur, waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden van de 
FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, (Nederlandse 
Expeditievoorwaarden). 

 
b. Een gewaarmerkt afschrift van de vrachtbrief, airway bill of het (geëndosseerd) 

connossement, waarin de opdrachtgever als afzender/verscheper/ontvanger moet 
staan vermeld. 

 
c. Bewijzen van betaling van de vrachten en met dat vervoer direct samenhangende 

kosten betreffende de zending goederen aan zowel de gefailleerde 
FENEX-expediteur als de vervoerder gedaan. 

 
d. Bewijzen waaruit blijkt dat de opdrachtgever door de vervoerder wordt aangesproken 

voor vrachten en/of kosten als bedoeld in artikel 2, alsmede het tijdstip waarop dat 
heeft plaatsgevonden. 

 
e. Het bewijs dat bij de curator van de gefailleerde FENEX-expediteur de 

schuldvordering wegens de uit de expeditie-overeenkomst niet nagekomen 
verplichtingen is ingediend. 

 
f. Een akte van cessie waarmede de opdrachtgever de vordering, welke deze op de 

gefailleerde FENEX-expediteur op grond van de gesloten expeditie-overeenkomst 
heeft, cedeert aan het FENEX-Garantiefonds en waarin wordt gesteld dat het 
FENEX-Garantiefonds bij een uitkering door de curator ingevolge artikel 192 
Faillissementswet, welke uitgaat boven het bedrag dat aan de opdrachtgever werd 
vergoed, zich verplicht het meerdere aan de opdrachtgever te zullen restitueren. 

 
2.  Tot vergoeding van het in artikel 2, lid b omschreven financieel nadeel, zal het 

FENEX-Garantiefonds slechts overgaan indien bij een verzoek tot uitkering van een 
vergoeding door de betrokken opdrachtgever aan het FENEX-Garantiefonds de 
volgende bewijsstukken en verklaring worden overgelegd: 

 
a. Het bewijs van het bestaan van een expeditie-overeenkomst met de 

FENEX-expediteur, waarop, indien en voor zover van toepassing, de algemene 
voorwaarden van de FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, 
(Nederlandse Expeditievoorwaarden) van toepassing zijn. 

 
b. Bewijzen van betaling van de vrachten en met dat vervoer direct samenhangende 

kosten betreffende de zending goederen aan de gefailleerde FENEX-expediteur. 
 
c. Bewijzen dat het vervoer van de betrokken zending is gestrand als gevolg van het 

faillissement van de FENEX-expediteur door beslaglegging, terughouding door 
vervoerders etc. 

 
d. Bewijzen waaruit blijkt dat de opdrachtgever door de vervoerder wordt aangesproken 

voor vrachten en/of kosten als bedoeld in artikel 2, alsmede het tijdstip waarop dat 
heeft plaatsgevonden . 



 
  

e. Bewijzen van de kosten welke worden gemaakt om de tijdens het vervoer gestrande 
goederen door inschakeling van een andere FENEX-expediteur alsnog op basis van 
de oorspronkelijk met de gefailleerde FENEX-expediteur gesloten expeditie-
overeenkomst op de plaats van bestemming afgeleverd te krijgen.  

 
f. Een akte van cessie waarmede de opdrachtgever de vordering, welke deze op de 

gefailleerde FENEX-expediteur op grond van de gesloten expeditie-overeenkomst 
heeft, cedeert aan het FENEX-Garantiefonds en waarin wordt gesteld dat het 
FENEX-Garantiefonds bij een uitkering door de curator ingevolge artikel 192 
Faillissementswet, welke uitgaat boven het bedrag dat aan de opdrachtgever werd 
vergoed, zich verplicht het meerdere aan de opdrachtgever te zullen restitueren. 

 
 
Artikel 4 
 
UITSLUITINGEN 
 
1. Tot uitkering van een vergoeding van het financieel nadeel op grond van artikel 2, leden 

a en b zal het FENEX-Garantiefonds niet overgaan, indien de opdrachtgever ervan op 
de hoogte was of had moeten begrijpen dat de FENEX-expediteur zich in een moeilijke 
financiële positie bevond. Een dergelijk besef wordt in ieder geval bij de opdrachtgever 
geacht aanwezig te zijn geweest, wanneer de betrokken FENEX-expediteur een 
notering heeft afgegeven die op wezenlijke punten aanzienlijk afwijkt van de normale 
voorwaarden op de vervoersmarkt ten tijde van de notering, danwel een notering van 
een buitengewoon lange tijd werd afgegeven zonder dat daar enige mogelijkheid 
bestond deze ingevolge marktschommelingen of maatregelen van algemene aard te 
wijzigen. 

  
2. Rente vanaf het moment van het faillissement van de FENEX-expediteur over 

verschuldigde bedragen zal nimmer door het FENEX-Garantiefonds worden vergoed. 
 
 
Artikel 5 
 
MAXIMALE VERGOEDING 
 
Met inachtneming van de in dit reglement gestelde voorwaarden, zal het FENEX- 
Garantiefonds voor iedere FENEX-expediteur die in staat van faillissement is verklaard 
maximaal € 115.000,-- per opdrachtgever als vergoeding uitkeren, met dien verstande dat 
het FENEX-Garantiefonds jaarlijks maximaal € 455.000,-- zal uitkeren voor alle 
faillissementen van FENEX-expediteurs, welke in één en hetzelfde kalenderjaar mochten 
plaatsvinden. Indien het totaalbedrag van de vergoedingen die op grond van dit reglement 
zouden moeten worden uitgekeerd het maximaal jaarlijkse bedrag van € 455.000,-- 
overschrijdt, zal de uitkering pro rato aan betrokken opdrachtgevers plaatsvinden. 
 
 
Artikel 6 
 
UITKERINGSPROCEDURE 
 
Verzoeken tot uitkering van een vergoeding op grond van artikel 2 zullen door het FENEX-
Garantiefonds uitsluitend in behandeling worden genomen op een desbetreffende aan het 
FENEX-Garantiefonds gerichte schriftelijke aangetekende aanvrage van de betrokken 
opdrachtgever, waarbij dienen te zijn gevoegd alle in artikel 3, leden 1 en 2 genoemde be-
wijsstukken. 



 
 
Verzoeken tot uitkering van een vergoeding op grond van artikel 2 moeten binnen twee 
maanden na het tijdstip waarop de opdrachtgever door de vervoerder wordt aangesproken 
voor vrachten en/of kosten als bedoeld in artikel 2, echter nooit later dan vier maanden 
maanden na het tijdstip waarop de FENEX-expediteur in staat van faillissement is verklaard 
bij het FENEX-Garantiefonds worden ingediend. 
 
 
Artikel 7 
 
TIJDSTIP VAN UITKERING 
 
Uitkering op basis van dit reglement door het FENEX-Garantiefonds zal plaatsvinden na 
afloop van ieder kalenderjaar, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van dit 
reglement inzake de maximale vergoeding. 
 
 
Artikel 8 
 
BEROEP 
 
Ten aanzien van verzoeken tot uitkering door het FENEX-Garantiefonds beslist het bestuur 
van het FENEX-Garantiefonds in eerste en hoogste ressort. 
 
 
Artikel 9 
 
INWERKINGTREDING 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing sedert 1 januari 1990, laatstelijk gewijzigd op 1 
januari 2004. 
 


