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De tekst van de York-Antwerp Rules 
1994, zoals aangenomen door het Com- 
mité Maritime International te Sydney in 
oktober 1994, vergeleken met de tekst 
van de York-Antwerp Rules 1974 (as 
amended 1994) is verschenen in supple
ment 5 van Schip en Schade, mei 1995.

Inleiding
Na enkele jaren voorbereiding in nauwe 
samenwerking met de Europese Dispa- 
cheursvereniging AIDE, met UNCTAD 
en in een later stadium met de Interna
tional Union of Marine Insurance, heeft 
het Comité Maritime International tij
dens zijn congres in Sydney, Australië, 
in oktober 1994 de York-Antwerp Rules 
1994 vastgesteld en daarbij de aanbeve
ling gedaan dat deze regels zullen wor
den aangewend bij de berekening en 
verdeling van Avarij-Grosse “as soon as 
practicable after 31 December 1994.”

De York-Antwerp Rules die wereldwijd 
vrijwel uniform worden toegepast zijn 
sinds 1924 praktisch iedere 20 a 25 jaar

aan een nader onderzoek onderworpen 
geweest; dit heeft geleid tot de versies 
van 1950 en 1974. In deze laatste versie 
is Regel VI in 1990 ingevolge de bij het 
Internationaal Verdrag inzake Hulpver
lening 1989 behorende resolutie aange
past in dier voege dat hulploon bij de 
vaststelling waarvan conform art. 13 
met “milieu-inspanningen” van de ber
gers rekening is gehouden wel, maar de 
Bijzondere vergoeding als bedoeld in 
art. 14 van dat Verdrag niet in Avarij- 
Grosse vergoed wordt.

Tijdens de voorbereidende fase voor het 
CMI-congres is van verschillende zijden 
aangevoerd dat het instituut Avarij- 
Grosse zoals bepaald in de York-Ant
werp Rules een aanzienlijke afslanking 
zou moeten ondergaan. Zo werd door de 
Amerikaanse delegatie voorgesteld om 
in een Rule Paramount alle aansprake
lijkheid voor milieuschade van vergoe
ding in Avarij-Grosse uit te sluiten en 
stelde de Canadese delegatie voor de 
zogenaamde “artificial general average” 
(noodhavenverblijf voor reparaties aan 
het schip nodig voor de veilige voortzet
ting van de reis) drastisch aan te pakken 
terwijl de Amerikaanse delegaties ook 
op het punt van de noodhaven enkele 
zeer sterk beperkende voorstellen deed. 
De ingrijpende plannen van Canadese 
en Amerikaanse zijde hebben het niet 
gehaald, mede omdat men er in Sydney 
voor beducht was het compromis, of zo 
men wil het evenwicht, tussen “Com- 
mon safety”- en “Common benefit” te 
verstoren en daardoor de uniforme ac
ceptatie van de York-Antwerp Rules in 
gevaar te brengen.

Toch zijn er in de York-Antwerp Rules 
enkele belangwekkende wijzigingen 
aangebracht. Ik noem de volgende:

Rule of Interpretation en 
Rule Paramount
In de Engelse beslissing betreffende de 
“Alpha”, Lloyd’s Law Rep. [1991] vol. 2, 
pag. 515, werd de vergoeding in Avarij- 
Grosse onder Regel VII van de kosten 
van onredelijke vlotbrengmaatregelen 
bevestigd, nu ingevolge de Rule of 
Interpretation immers de genummerde 
regels gaan boven de geletterde regels 
en Regel VII - in tegenstelling tot de al
gemene Regel A - geen vereiste van re
delijkheid stelt. Onder meer om het ef
fect van deze beslissing te vermijden 
werd in een Rule Paramount (die dus 
zowel de geletterde als de genummerde 
regels beheerst) opgenomen, dat slechts 
redelijke opofferingen en uitgaven in 
Avarij-Grosse zullen worden vergoed.

Geletterde Regels 
Regel A
De definitie van een Avarij-Grosse han
deling, werd ongemoeid gelaten. De ou
de Regel B over de verdeling van Avarij- 
Grosse werd aan Regel A toegevoegd.

Regel B
In een nieuwe Regel B wordt bepaald 
dat een sleep of een duwconvooi, wan
neer zij in commerciële activiteiten en 
niet in een “Salvage operation” betrokken 
zijn, voor de Avarij-Grosse een “common 
maritime adventure” vormen. Wanneer 
een schip in de sleep of in het konvooi 
zich door loskoppelen in veiligheid kan 
stellen is het met de andere schepen c.q. 
het andere schip in de sleep of het kon
vooi niet in een gemeenschappelijk ge
vaar en behoeft het mitsdien in de 
Avarij-Grosse-maatregelen die gericht 
zijn op dat andere schip of die andere 
schepen niet bij te dragen; deze laatste 
bepaling is afkomstig uit Regel XXV 
van de Rijnregelen. Belangrijk is dat 
Regel B besluit met te bepalen dat wan
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neer het ontkoppelen zelf een Avarij- 
Grosse-handeling vormt het gemeen
schappelijk avontuur voortduurt en alle 
van sleep of konvooi deel uitmakende 
schepen blijven bijdragen. Regel B is 
opgenomen om duidelijkheid te schep
pen naar aanleiding van conflicterende 
Amerikaanse, Canadese en Noorse ju
risprudentie op dit punt.

Regel C
De belangrijkste wijziging vindt men in 
Regel C. Naast een betere redactie van de 
uitsluiting van vertragingsschade (“de- 
lay”) en een duidelijke bepaling dat 
marktverlies in geen geval in Avarij- 
Grosse vergoed wordt, is in de nieuwe 
Regel opgenomen een uitsluiting van al
le “losses, damages or expenses incur- 
red in respect of damage to the environ
ment or in consequence of the escape or 
release of pollutant substances from the 
property involved in the common mari- 
time adventure”. Hiermede zijn alle mi
lieuschaden en alle aansprakelijkheid 
daarvoor van Avarij-Grosse uitgesloten 
ongeacht of er sprake is van een “escape 
or release of pollutant substances”; bij
voorbeeld: aansprakelijkheid voortvloei
ende uit werping van milieu-onvrien- 
delijke lading, of aansprakelijkheid voor 
schade aan een koraal of een natuurge
bied tengevolge van het vlotbrengen van 
een gestrand schip. Deze aansprakelijk
heden komen thans onder Regel C van 
de York-Antwerp Rules 1974 als directe 
gevolgen van een Avarij -Grosse-hande- 
ling voor vergoeding in aanmerking.

Deze uitsluiting van (aansprakelijkheid 
voor) milieuschade in Regel C is onder
deel van een compromis-voorstel aan
gaande de behandeling van milieuscha
de in Avarij-Grosse. Het andere deel 
van het compromis vindt men in de 
nieuwe Regel XKd) waarin bepaald 
wordt welke kosten tot voorkoming of 
beperking van milieuschade wel in Ava
rij-Grosse vergoed kan worden, t.w.
(i) kosten gemaakt als onderdeel van 

een operatie ten behoeve van de 
gemeenschappelijke veiligheid, die 
als zij zou zijn ondernomen door 
een buiten de Avarij-Grosse 
gemeenschap staande partij, die 
partij recht op hulploon gegeven 
zou hebben;

(ii) kosten die op last van de overheid 
(b.v. havenautoriteiten) gemaakt 
moeten worden teneinde toestem
ming te verkrijgen een noodhaven 
binnen te lopen of (iii) daar te blij
ven;

(iv) extra kosten noodzakelijkerwijs ge
maakt in verband met lossing, op

slag en herlading van milieu-on- 
vriendelijke lading, als de kosten 
van die ladingbehandeling zelf in 
Avarij-Grosse te vergoeden zijn.

Het geval genoemd onder (i) is de pen
dant van Regel VI: als de milieu-inspan- 
ningen van de berger mede in aanmer
king genomen worden bij de vaststelling 
van het hulploon en dat (mogelijkerwijs 
verhoogde) hulploon in Avarij-Grosse 
vergoed wordt ingevolge Regel VI als 
vastgesteld in 1990, moeten de milieu- 
inspanningen onder dezelfde omstandig
heden gedaan door een bij de Avarij- 
Grosse gemeenschap behorende partij lo
gischerwijze ook in Avarij-Grosse voor 
vergoeding in aanmerking komen.

Indien het binnenlopen van en het ver
blijf in een noodhaven onder bepaalde 
omstandigheden (als beschreven in de 
Regels X en XI) een Avarij-Grosse-han- 
deling oplevert, is het logisch dat indien 
de overheid voorwaarden stelt aan dat 
binnenlopen en dat verblijf, de kosten 
om aan die voorwaarden te voldoen in 
Avarij-Grosse vergoed kunnen worden. 
Het is op die gevallen dat de nieuwe 
Regel XI(d) sub (ii) en (iii) betrekking 
heeft.

Tenslotte, indien lading in een noodha
ven gelost moet worden hetzij “for the 
common safety” d.w.z. in een toestand 
van gevaar, hetzij om reparaties aan het 
schip, nodig voor de veilige voortzetting 
van de reis, mogelijk te maken, komen 
de kosten van lossing, opslag en herla
ding ingevolge Regel X(b) voor vergoe
ding in Avarij-Grosse in aanmerking. 
Indien zulk een “noodlossing” milieu
onvriendelijke lading betreft dienen lo
gischerwijze ook de kosten van door de 
(haven)autoriteiten in verband met de 
bescherming van het milieu opgelegde 
extra maatregelen in Avarij-Grosse ver
goed te worden; dit laatste wordt be
paald in Regel Xld onder (iv).

Regel D
Gehandhaafd is het in Regel D vastge
legde beginsel, dat het Avarij-Grosse- 
karakter van een handeling niet wordt 
aangetast in geval van schuld van één 
der partijen, onverminderd alle aanspra
ken of verweren ter zake van die schuld. 
Een in een vroeg stadium van de voor
bereidingen voor de Sydney-Conferen- 
tie van Britse zijde gedaan voorstel om 
in Regel D vast te leggen dat aanspra
ken jegens de schuldige partij pas gel
dend gemaakt mogen worden als men 
eerst heeft bijgedragen, is verworpen. 
De vraag rees of dit voorstel geen strijd 
zou opleveren met de Hague-Visby Ru

les. Wat Nederland betreft wijst het ar
rest van de Hoge Raad in de “Quo Va- 
dis” (S & S 1993, 123) sterk in die rich
ting.

Regel E
Teneinde tegemoet te komen aan de 
wens om het opstellen van dispaches en 
daarmede ook de afwikkeling van Ava- 
rijen-Grosse te bespoedigen zijn in 
Regel E termijnen vastgelegd, t.w.
- een termijn van 12 maanden na het 

einde van de reis om vorderingen tot 
vergoeding in Avarij-Grosse bij de 
dispacheur in te dienen;

- een termijn van 12 maanden na het 
verzoek van de dispacheur om hem 
de nodige gegevens te verschaffen 
voor de berekening van een vergoe
ding of van een dragende waarde.

Voldoet men niet aan de eerstgenoemde 
termijn van 12 maanden of beantwoordt 
men niet tijdig het verzoek van de 
dispacheur dan is deze gerechtigd de 
vergoeding of de dragende waarde te la
ten schatten; die schatting kan alleen be
twist worden op grond dat zij “manifest- 
ly incorrect” is. In de Rijnregelen, Regel 
XIV, en in art. 639 Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering vindt men een 
soortgelijke regeling betreffende de ver
plichting tot het verschaffen van inlich
tingen aan de dispacheurs.

Regel F
Slechts een taalkundige wijziging: “ad- 
ditional expenses” in plaats van “extra 
expenses” omdat, zoals bleek uit een 
voorafgaande discussie in Engeland, het 
niet steeds duidelijk was of “extra” be
tekent “extraordinary” of alleen “addi- 
tional”. Bovendien komt “additional” 
meer overeen met “supplémentaire” in 
de Franse tekst.

Regel G
In gevallen van doorvervoer van lading, 
b.v. vanuit een noodhaven naar bestem
ming, wordt door de reder doorgaans 
verlangd dat de ladingbelanghebbenden 
instemmen met een zogenaamd “Non- 
Separation Agreement” waarvan de tekst 
meestal vermeld wordt op de Average 
Bond en op het Avarij-Grosse-garantie- 
formulier. O.m. ter voorkoming van mis
bruik is besloten een standaard-tekst van 
zulk een “Agreement” aan Regel G toe 
te voegen: wanneer lading uit een nood
haven wordt doorvervoerd zal zij voor 
wat de Avarij-Grosse betreft geacht 
worden aan boord te zijn gebleven en 
derhalve moeten blijven bijdragen in de 
noodhavenkosten ook na haar vertrek 
uit de noodhaven echter met de belang
rijke beperking “so long as justifiable
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under the contract of affreightment and 
the applicable law”: het Non-Separation 
Agreement verliest zijn werking wan
neer de reis is beëindigd in de noodha
ven of redelijkerwijs had behoren te 
worden beëindigd. Op verzoek van de 
Amerikaanse delegatie is nog toege
voegd dat het Non-Separation Agreement 
alleen effect heeft “subject to cargo inte- 
rests being notified if practicable”; de be
doeling hiervan is te voorkomen dat 
ladingbelanghebbenden door een enkele 
verwijzing naar de York-Antwerp Rules 
1994 worden “overvallen” door een 
Non-Separation Agreement. Volgens 
goede dispacheurspraktijk zal het Non- 
Separation Agreement in de tekst van de 
door resp. ladingontvangers en lading- 
verzekeraars te tekenen Average Bond 
en Avarij-Grosse garantieformulier ver
meld moeten blijven. Tot slot is aan het 
Non-Separation Agreement in Regel G 
nog toegevoegd de zogenaamde 
Bigham-clausule tengevolge waarvan 
ladingbelanghebbenden niet kunnen 
worden gevraagd om ten gevolge van 
het Non-Separation Agreement meer bij 
te dragen dan ze zouden hebben betaald 
als zij hun lading zelf naar bestemming 
hadden doorvervoerd.

Genummerde Regels
In de genummerde Regels zijn naast wij
zigingen deels van redactionele aard, 
ook enkele meer substantiële wijzi
gingen aangebracht. Ik noem de volgen
de.

Regel III - Blussen van brand aan boord
van een schip.
Onder de York-Antwerp Rules 1974
was uitgesloten: “....damage by smoke
or heat however caused”. In gevallen 
van brand aan boord van een koelschip 
komt het voor dat de blussingsoperaties 
uitschakeling van het koelsysteem nodig 
maken. De schade door de afwezigheid 
van koeling aan de koellading toege
bracht zou kunnen worden toegeschre
ven aan “heat” en aldus uitgesloten zijn 
van vergoeding in Avarij-Grosse. Om 
dit algemeen ongewenst geachte gevolg 
te vermijden is in 1994 de uitsluiting 
wegens “heat” in Regel III beperkt tot 
“.... heat of the fire”.

Regel VI - Hulpverlening 
De in 1990 ingevoerde Regel VI over 
“Salvage” is in 1994 niet gewijzigd. 
Voorstellen van Canadese en Belgische 
zijde om in Regel VI te bepalen dat zo
genaamde “differential salvage awards” 
(d.w.z. hulplonen die in verschillende 
gedeelten door schip en ladingbelang
hebbenden afzonderlijk door minnelijke

schikkingen, arbitrage of gerechtelijke 
procedures tot stand komen) van Avarij- 
Grosse dienen te worden uitgesloten, 
werden niet aangenomen.

Regel XIII - Aftrek Nieuw voor Oud
De uit 1974 stammende vereenvoudigde 
regeling betreffende aftrek “nieuw voor 
oud” in Regel XIII werd bevredigend 
geacht en derhalve is deze regel onge
wijzigd gebleven.

Regel XIV - tijdelijke reparaties 
De in kringen van praktijk-beoefenaars 
van zeerecht en zeeverzekering en niet 
in de laatste plaats van dispacheurs 
geruchtmakende procedure aangaande 
de tijdelijke reparaties van de “Bijela”, 
eindigde met de beslissing van de 
House of Lords waarin de bestaande 
praktijk van dispacheurs om de kosten 
van tijdelijke reparaties in een noodha
ven in Avarij-Grosse te vergoeden tot op 
het bedrag dat aan besparingen voor de 
Avarij-Grosse is ontstaan door (niet de
finitief doch) tijdelijk te repareren, werd 
bevestigd. Gezien deze uitspraak, te vin
den in Lloyd’s Law Reports [1994] vol. 
2, pag. 1, werd besloten Regel XIV on
gewijzigd te laten.

Regel XVI - Vergoedingen aan de lading
Een Brits voorstel, gesteund door de 
Nederlandse delegatie, om in de Regels 
XVI en XVII voor de bepaling van ver
goedingen aan en de dragende waarde 
van lading de factuurwaarde ter eindbe
stemming (en dus niet noodzakelijker
wijs de waarde aan het einde van het 
zeetraject) bepalend te achten, is helaas 
verworpen. Helaas, want in de praktijk 
van gecombineerd vervoer is het maar 
al te vaak praktisch onmogelijk de 
waarde aan het einde van de zeereis 
enigszins nauwkeurig te bepalen als de 
de lading vergezellende factuur een 
waarde op de (binnenlandse) eindbe
stemming vermeldt.

Regel XVII - Dragende waarden 
In Regel XVII betreffende de dragende 
waarden zijn twee belangrijke wijzigin
gen aangebracht:
- In de eerste plaats is vastgesteld dat 

de Bijzondere vergoeding (“Special 
compensation”) die in bepaalde om
standigheden ingevolge art. 14 van 
het Hulpverleningsverdrag van 1989 
door de reder verschuldigd is aan de 
berger terzake van diens milieu-in- 
spanningen en die ingevolge Regel 
VI van de York-Antwerp Rules 1974 
(als gewijzigd in 1990) niet in 
Avarij-Grosse vergoed wordt, niet 
van de waarde van het schip mag

worden afgetrokken als “charges in- 
curred in respect of’ het schip. Deze 
bepaling was nodig omdat indien 
men de Bijzondere vergoeding wel 
zou aftrekken, het schip minder zou 
bijdragen en dit tot gevolg zou heb
ben dat de lading, wier waarde ten 
opzichte van het schip zou stijgen, 
door die aftrek in feite in de Bij
zondere vergoeding zou gaan bijdra
gen en deze als het ware “via de 
achterdeur” toch in Avarij-Grosse 
zou worden vergoed, hetgeen nu 
juist ingevolge de gewijzigde Regel 
VI te vermijden was.

- In de tweede plaats is in Regel XVII 
opgenomen de bepaling dat postzen- 
dingen, persoonlijke bezittingen 
(“personal effects”) onverschillig of 
ze onder cognossement vervoerd 
worden, en begeleide motorvoertui
gen in particuliere eigendom (“ac- 
companied private motor vehicles”) 
niet in Avarij-Grosse zullen bijdra
gen. Wat de postzendingen betreft, is 
dit de bevestiging van een bestaand 
gebruik. De uitsluiting van alle per- 
soonlijke bezittingen (onder de 
1974-Rules droegen de onder cog
nossement vervoerde bezittingen 
wel bij) is gedaan ten behoeve van 
vereenvoudiging van de Avarij- 
Grosse-omslag. Dat motorvoertui
gen niet meer behoeven bij te dragen 
is bepaald met het oog op de praktijk 
in het verkeer per veerdienst.

Regel XXI - Valuta en omrekenings
koersen
(voorstellen niet aangenomen)
De vaststelling en omslag van Avarij- 
Grosse geeft niet zelden problemen ten 
aanzien van vaststelling van (a) de valu
ta waarin de dispache moet worden op
gesteld en (b) de koersen die moeten 
worden gehanteerd om de Avarij-Gros- 
se-kosten en -verliezen om te rekenen in 
de valuta van de dispache. Reeds gedu
rende een lange reeks van jaren is ge
poogd op dit punt eenheid te scheppen. 
Vooral van Britse zijde is voorgesteld in 
de York-Antwerp Rules in Regel XXI 
een bepaling op te nemen volgens wel
ke, tenzij partijen anders overeenkomen 
(b.v. in cognossementen of Charter-par- 
ties), dispaches moeten worden opge
steld in Bijzonder Trekkingsrechten 
(Special Drawing Rights - SDR) als 
vastgesteld door het Internationaal 
Monetaire Fonds (IMF). Als bezwaar te
gen zulk een regeling werd onder meer 
ingebracht dat de SDR geen valuta is 
waarin men kan betalen en Avarij-
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Grosse-depots kan aanhouden. 
Dispaches zouden dus steeds in andere 
valuta dan waarin ze zijn opgesteld, 
moeten worden afgerekend; dit leidt in 
de praktijk tot complicaties en onge
wenste koerswinsten en -verliezen. 
Daarenboven zou wanneer de York- 
Antwerp Rules een valuta voor de 
Avarij-Grosse-afwikkeling bepalen, het 
percentage van de Avarij-Grosse-rente 
ook het bij die valuta behorende 
percentage moeten zijn. De bij de SDR 
behorende, door het IMF gepubliceerde 
rente heeft evenwel de neiging af te wij
ken van de rentepercentages van de va
luta waarin de Avarij-Grosse-uitgaven 
en -verliezen realiter zijn gedaan c.q. 
geleden.
Het SDR-voorstel is uiteindelijk ver
worpen.

Hetzelfde lot trof het voorstel van de 
Europese Dispacheursvereniging AIDE 
om in de York-Antwerp Rules vast te 
leggen dat dispaches worden opgesteld 
“in such currency or currencies as may 
be equitable in the interests of the par- 
ties, having regard to the currencies in 
which the major claimants in General 
Average have sustained financial loss”. 
Zulk een regel zou er toe leiden dat de 
Avarij-Grosse-crediteuren zoveel moge
lijk zouden worden schadeloosgesteld in 
de valuta waarin de verliezen zijn gele
den of de kosten gemaakt. Uiteindelijk 
is besloten geen bepaling over valuta en 
omwisselingskoersen in de York- 
Antwerp Rules op te nemen; de regel 
zou als onderdeel van de York-Antwerp 
Rules zeer verstrekkende gevolgen heb
ben en het werd in het algemeen passen
der geacht een bepaling over deze pro
blematiek over te laten aan de partijen 
bij de vervoerovereenkomst.

Regel XXI - Rente
Wel is besloten in Regel XXI het rente
percentage van 7% te handhaven doch 
de rentevergoeding te berekenen tot een 
datum drie maanden na de datum van de 
dispache; dit laatste omdat de afwikke
ling na uitgifte van de dispache veel tijd 
in beslag neemt en rentevergoeding be
rekend tot aan de datum van de dispache 
volgens de 1974-Rules geacht wordt een 
onvoldoende schadeloosstelling te ge
ven aan de Avarij-Grosse-crediteur. De 
Rijnregelen, Regel IX, kennen reeds se
dert hun ontstaan in 1956 de bepaling 
dat rente wordt toegekend tot één 
maand na de datum van de dispache.

Conclusie
Met uitzondering wellicht van het com
promis over de uitsluiting van milieu

schade en aansprakelijkheid daarvoor 
als neergelegd in de Regels C en XKd) 
en wellicht ook van de nieuwe regel B 
aangaande de sleep- en duwvaart, zijn 
de in 1994 aangebrachte wijzigingen 
niet erg ingrijpend te noemen. Be
langrijk was het bij ieder levende besef 
dat de York-Antwerp Rules een wereld
omvattende uniformiteit in de toepas
sing van de Avarij-Grosse heeft teweeg
gebracht, een uniformiteit die men niet 
wilde verstoren, hoewel anderzijds wel 
de noodzaak werd ingezien om de 
Regels aan te passen aan de behoeften 
van de praktijk en van de transporttech
nieken van de huidige tijd. Het blijft een 
groot voordeel dat de York-Antwerp 
Rules, anders dan bij Verdragen het ge
val is, vrij gemakkelijk kunnen worden 
herzien en in praktijk gebracht door 
eenvoudige verwijzing in de vervoers
documenten.

YORK-ANTWERP RULES, bezien 
door een verzekeraar

Voordracht van Mr H. van Haaps ge
houden op de algemene ledenvergade
ring van 28 april 199).

Averij Grosse
Aan verzekeraars wordt bij de gebruike
lijke vakopleiding geleerd dat Averij 
Grosse geen schade is, doch kosten. 
Misschien is dat wel de reden dat verze
keraars wat ambivalent staan tegenover 
deze figuur.
Aan de ene kant wil de verzekeraar wel 
dekking bieden voor de bijdrage die zijn 
verzekerde in Averij Grosse moet vol
doen, maar aan de andere kant voelt hij 
er niets voor dusdoende te maken te 
krijgen met schaden waartegen hij geen 
dekking wil bieden (zoals schaden aan 
slecht onderhouden schepen).
In kringen van verzekeraars zijn wel 
stemmen opgegaan om Averij Grosse af 
te schaffen. Hoe dat zou moeten is dan 
wel de vraag.
Een verdrag waarbij wordt overeenge
komen deze rechtsfiguur om het leven 
te brengen lijkt mij niet haalbaar binnen 
afzienbare tijd.

Heeft Averij Grosse wel zin?
Ondanks de stevige verankering van de 
Averij Grosse in de (pre)historie moet 
deze vraag toch worden gesteld. Het 
mag dan wel rechtvaardig zijn om aan 
degene die zich mede ten behoeve van 
anderen opofferingen getroost of kosten 
maak naar rato van het geredde belang 
deze kosten terug te betalen, maar is het 
allemaal wel de moeite waard?

Voordat het antwoord op deze vraag 
wordt gegeven, moeten wij bedenken:
1. Schade door werping, machine- 

schaden, kosten van doorvervoer 
van goederen, schade door bluswa
ter etc. zijn meestal verzekerd.

2. Bergers zijn zeer wel in staat ze
kerheid voor hulploon te verkrijgen 
van de belanghebbenden bij gered
de zaken.

3. Het is zeer onwaarschijnlijk dat 
men zou nalaten een schip los te 
trekken of andere maatregelen in 
het gemene belang te nemen, al
leen omdat de kosten niet zouden 
kunnen worden omgeslagen.

Tijdens het congres van de International 
Union of Marine Insurance (IUMI) in 
Toronto (1994) is gerapporteerd dat een 
analyse van 1000 gevallen heeft ge
leerd, dat het bij verreweg de meeste 
dispaches om een relatief gering bedrag 
gaat (in vergelijking tot de geredde 
waarden).

50% van deze gevallen waren veroor
zaakt door de slechte toestand van het 
schip en 30% was te wijten aan naviga- 
tiefouten. Als men bedenkt dat slechte 
stuwage, brand en zwaar weer schade 
meestal ook te wijten zijn aan de wijze 
waarop het schip wordt geëxploiteerd 
dan is het verantwoord 90% van de 
Averij Grosse gevallen te wijten aan het 
onderhoud en/of de navigatie van het 
schip.
Dit geldt zowel voor het aantal gevallen 
als voor het bedrag dat met één en ander 
gemoeid was.
Naar schatting zouden er per jaar 850 
dispaches in verband met vervoer over 
zee moeten worden opgemaakt, terwijl 
op de binnenwateren in Europa ca 200 
Averij Grosse gevallen zouden voorko
men. Het zou mij niet verbazen wanneer 
deze schattingen, indien alle gevallen - 
of nu wel of niet dispaches worden ge
maakt - zouden kunnen worden geteld, 
te laag zijn.
Hoe dan ook, de kosten van het admini- 
steren van Averij Grosse zijn niet ge
ring.
Het vorenbedoelde onderzoek geeft aan 
directe kosten een gemiddelde van 12% 
van het omgeslagen bedrag.
Maar de kosten van verzekeraars, die 
met soms kleine bedragen te maken 
krijgen, benaderen soms 100% van het 
van hen gevraagde bedrag.

Voorts werd in Toronto het resultaat ge
meld van een enquête onder de leden 
van IUMI. De volgende conclusies zijn 
getrokken:
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1. Averij Grosse bevoordeelt de "sub- 
standard"reders ten kosten van de 
goede.
De "sub-Standard "reders kunnen 
kosten die het gevolg zijn van hun 
slechts bedrijfsvoering verhalen in 
Averij Grosse.

2. De "common benefit"gedachte, resp. 
het voor gezamenlijke rekening vol
tooien van de aangevangen reis, 
breidt Averij Grosse uit tot kosten 
die niets te maken hebben met het 
opheffen van de nood-situatie.

3. Bij de meeste Averij Grosse geval
len gaat het om -relatief- zo geringe 
bedragen dat er geen vrees voor 
hoeft te bestaan dat er géén maatre
gelen zouden worden genomen in
dien de lading niet zou bijdragen.

4. De totale kosten van het verwerken 
van Averij Grosse bijdragen zijn zo 
hoog, dat slechts in een enkel geval 
zo'n omslag gerechtvaardigd is.

Y ORK» ANT WERP RULES
Aan het nut van Averij Grosse kan dus 
worden getwijfeld, het heeft echter wèl 
zin om Averij Grosse op uniforme wijze 
te regelen. Verzekeraars weten dan in 
ieder geval wat hun boven het hoofd 
hangt wanneer zij dekking geven voor 
bijdragen in Averij Grosse. Zij zijn 
voorstander van het toepassen van 
York-Antwerp Rules. Daarmee is niet 
gezegd dat de inhoud van die Rules 
wordt omarmd.
Verzekeraars zijn het vooral oneens met 
de omslag van kosten die worden ge
maakt nadat schip en lading in veilig
heid zijn.

Dit bezwaar is van fundamentele aard. 
Het is niet aan de orde gekomen bij de 
laatste herziening van de Rules in 
Sydney. Ooit zullen evenwel de princi
piële kwesties weer eens bezien moeten 
worden. Het is niet uit te sluiten dat ook 
eens onder ogen zal worden gezien dat 
het sop de kool niet langer waard is. De 
UNCTAD zal wel weer een studie laten 
verrichten die deze conclusie behelst.

Verzekeraars zullen zich actiever dan in 
het verleden opstellen om aan te geven 
welke bijdragen zij standaard zouden 
willen meeverzekeren.

York-Antwerp Rules 1994
Bij het opstellen van de York-Antwerp 
Rules 1994 hebben verzekeraars kunnen 
inspreken. De IUMI heeft - veel te laat - 
van zijn inzichten blijk gegeven. Op het 
moment dat de mogelijkheid van in
spraak werd geboden stonden de voor
gestelde wijzigingen al min of meer

vast, maar toch zou een actievere opstel
lingen verzekeraars hebben gesierd.

Diverse leden van het CMI hebben ook 
de mening van verzekeraars gepeild. Dit 
was in ieder geval zo bij de Nederlandse 
Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht. 
Verzekeraars zullen er dus niet over kla
gen dat de Rules buiten hen om tot 
stand zijn gekomen.

De herziening stond in het teken van 
"verduidelijking" (clarification). Enkele 
kwesties hebben echter stof doen op
waaien.

Pollutie en HNS
De secretaris van uw vereniging heeft 
mij gevraagd vooral aandacht te willen 
schenken aan "pollutie" en "HNS" 
(Hazardous and Noxious Substances)

Voordat ik inga op de specifieke rege
ling van de omslag van de kosten die 
worden gemaakt om schade aan het mi
lieu door gevaarlijke stoffen te voorko
men, wil ik in het algemeen iets zeggen 
over de positie van verzekeraars.
In de afgelopen decennia is men er 
steeds vanuit gegaan dat bij het kanali
seren van de schadelijke gevolgen van 
verontreiniging en/of aantasting van het 
milieu een rol is weggelegd voor de ver
zekeraars, die de aansprakelijkheid dek
ken van degene voor wiens risico deze 
verontreiniging zou moeten komen.

Verzekeraars wijzen er steeds op dat zij 
deze rol niet kunnen vervullen, omdat 
volstrekt ongewis is op welke wijze 
schade wordt vastgesteld en welke ele
menten daarbij worden meegewogen, en 
bovendien omdat de capaciteit in de 
verzekeringsmarkt beperkt is, zodat de 
prijs (premie) voor de gewenste dekking 
niet te bepalen is.
Verzekeraars dienen in zo'n geval na te 
gaan welk bedrag uit eigen middelen en 
zonder een beroep te doen op de herver- 
zekeraars voor de gebeurtenis ter be
schikking kan worden gesteld. Dit be
drag blijkt relatief zeer gering te zijn.
Met andere woorden, wanneer heden 
een verzekeringsovereenkomst wordt 
gesloten die dekking biedt tegen aan
spraken van derden wegens milieuscha
de, is het volstrekt ongewis wat de rech
ter ooit eens, soms op grond van thans 
nog niet eens bekende wetgeving, zou 
kunnen besluiten.. De "juridische ramp" 
die zich heeft gemanifesteerd naar aan
leiding van asbestose heeft dit wel aan
getoond.
Verzekeraars staan daarom afwijzend 
tegenover regelingen die hen betrekken

bij de omsleuteling van de gevolgen van 
verontreiniging.

RuleC
Bij de discussies over de nieuwe para
graaf 2 van Rule C heeft deze beducht
heid een rol gespeeld.

Rule C bepaalt onveranderd dat "only 
such losses, damages or expences which 
are the direct consequence of the general 
average act shall be allowed as general 
average".

Het gaat om de kosten die worden uitge
sloten. Onveranderd blijven uitgesloten 
gevolgschaden zoals thans nader verdui
delijkt in paragraaf 3 van Rule C.

In paragraaf 2 van Rule C wordt uitge
sloten milieuschade en wel als volgt:

"In no case shall there be any allo- 
wance in general average for losses, 
damages or expences incurred in re
spect of damage to the environment 
or in consequence of the escape or 
release of pollutant substances from 
the property involved in the com
mon maritime adventure".

Er is blijkbaar nogal wat de doen ge
weest over de vraag of ook niet "liabilli- 
ties" specifiek zouden moeten worden 
uitgesloten. De een meende dat zo'n in
sluiting in de uitsluiting bij rechters in 
sommige landen, waar aansprakelijk
heid thans niet tot omslag kan leiden, de 
mening kan doen postvatten dat zulks 
eigenlijk wel het geval is.
De ander wilde juist door expliciete op
name iedere twijfel wegnemen.

Volgens de Britse delegatie omvat "los
ses, damages and expences" ook "liabil- 
lities", maar de Amerikaanse delegatie 
was hier niet gerust op en heeft als voet
noot laten notuleren:

"The delegation of The United 
States of America understands that 
the proposed York-Antwerp Rules 
1994 exclude allowances in General 
Average in respect of liabillity in 
consequence of the excape or release 
of pollutant substances from the 
property involved in the common 
maritime adventure".

Wij kunnen er dus van uitgaan de de be
langhebbenden bij de niet vervuilende 
zaken buiten schot blijven.
Dit stemt de verzekeraars van het casco 
van het schip en van de vervoerde goe
deren tot tevredenheid.
Voor deze verzekeraars, die per gebeur
tenis op korte termijn dienen te weten
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met welke schade zij rekening dienen te 
houden, is een na vele jaren op grond 
van een rechterlijke uitspraak vast te 
stellen bijdrage een gruwel.
Zonder deze uitsluiting zou wel eens de 
dekking voor Averij Grosse bijdragen 
niet langer standaard gegeven kunnen 
worden in sommige verzekeringsmark- 
ten.

Rule II, V en VIII
Omdat de Rule of interpretation onge
wijzigd is gelaten, dienden de numbered 
Rules te worden nagevlooid of niet toch 
ongewenst milieuschade zijn kop zou 
kunnen opsteken.

Bij "Loss or damage by sacrifices for 
the common safety" is nader bepaald dat 
het gaat om "property involved in the 
common maritime adventure" (Rule II).

Bij het aan de grond zetten van het 
schip geldt hetzelfde. Ook daar "Loss or 
damage to the property involved in the 
common maritime adventure" (Rule V).

Ook bij het lossen van het schip dat aan 
de grond zit gaat het om "any loss or da
mage to the property involved in the 
common maritime adventure" als ge
volg van de genoemde maatregelen. 
(Rule VIII)

Rule XI (d)
In het kader van het zgn. "pollution 
compromise" is aangegeven in welke 
gevallen "the cost of measures underta- 
ken to prevent or minimize damage to 
the environment shall be allowed in ge- 
neral average".
De regeling heeft een plaats gevonden 
waar de thans weggelaten regeling voor 
de vergoeding van "overtime" stond.
De gevallen waarin de kosten in Averij 
Grosse worden omgeslagen betreffen:
1. Maatregelen voor "common safety" 

die, indien zij door derden zouden 
zijn genomen, aan dezen recht op 
hulploon zouden hebben gegeven.

2. Maatregelen genomen opdat, na een 
eis van het bevoegde gezag, een 
noodhaven kan worden binnengelo
pen of verlaten.

3. Maatregelen om in een noodhaven te 
mogen blijven, maar indien er daad
werkelijk milieuschade wordt ver
oorzaakt, kunnen de kosten van ver
dere maatregelen niet worden ver
haald.

4. Maatregelen die nodig zijn voor los
sen, opslag en herladen in de nood
haven, voor zover de kosten hiervan 
in Averij Grosse zouden kunnen 
worden omgeslagen.

Met deze bepaling kunnen verzekeraars 
van zaken vrede hebben. In de praktijk 
werden de kosten van deze maatregelen 
toch al in Averij Grosse omgeslagen.

Het zgn. "pollution compromise" be
perkt de omslag van kosten tot b.v. de 
huur van meer sleepboten dan absoluut 
noodzakelijk en de kosten van het aan
brengen van schermen om het schip.
De kosten en schade die veroorzaakt 
worden door vervuiling en/of beschadi
ging van lucht, water of bodem blijven 
buiten beschouwing.

De P&I-clubs hebben bij de voorberei
dende besprekingen geopponeerd tegen 
de beperkte strekking van dit compro
mis. De reders (BIMCO en de Inter
national Chamber of Shipping) waren 
het er evenmin mee eens.
Het is nu maar afwachten of de York- 
Antwerp Rules 1994 in de vervoers- 
overeenkomsten worden opgenomen.

Andere Rules
Het heeft niet veel zin de andere wijzi
gingen te bespreken.
Voor verzekeraars was het zaak te bevor
deren dat Averij Grosse niet zou worden 
uitgebreid. Het verzet van verzekeraars 
tegen het voorstel van de AIDE om eerst 
te betalen en dan te klagen is illustratief. 
Rule D is ongewijzigd gebleven.

Soms had het verzet geen resultaat. De 
uitbreiding door de "Tug and Tow 
Rule" (Rule B) is toch tot stand geko
men. Die Rule is mijns inziens redelijk; 
ook zonder de thans expliciet gegeven 
regeling zou van het voortduren van een 
common maritime adventure sprake 
zijn. Bovendien is de regel gebaseerd op 
de regeling in Rijnregel IVR XXV.

Rule Paramount
Tot slot nog een woord over de nieuwe 
Rule Paramount.
"In no case shall there be any allowance 
for sacrifice of expenditure unless rea- 
sonably made or incurred".

Wij hopen nu maar dat het primaat van 
de "numbered Rules" ietwat wordt inge
perkt.
Het is altijd goed een betoog met een 
vrome wens te besluiten!

IVR-COLLOQUIUM EUROPESE 
BINNENVAART;
DE BEHOEFTEN IN DE PRAK
TIJK

Op 12 en 12 oktober 1995 organiseert 
de IVR in Rotterdam een colloquium. 
Het onderwerp van dit colloquium zal 
zijn "De Europese binnenvaart; De be
hoeften in de praktijk". Aanleiding voor 
het organiseren van dit colloquium is 
een wederzijdse informatie en gedach
tenuitwisseling tussen de belanghebben
den in de binnenvaart afkomstig uit de 
Donaulanden en de Rijnoeverlanden. 
Tevens wordt gestreefd naar een toe
komstige harmonisatie van de interna
tionale regelgeving die betrekking heeft 
op de binnenvaart en daaraan gerelateer
de bedrijfstakken. Het colloquium vindt 
plaats onder het voorzitterschap van 
Prof.Dr.Ir. Walter Müller. Tijdens het 
colloquium zullen vier onderwerpen in 
workshops worden behandeld. Per on
derwerp zullen sprekers uit de 
Donaulanden en uit de Rijnoeverlanden 
over het betreffende onderwerp een in
leiding houden. De volgende onderwer
pen zullen worden behandeld:
1. Scheepstypes, scheepsbemanning, 

certificaten, registratie, specifieke ge
varen in stroomgebieden, verkeers
regels, vrij verkeer,

2. Scheepsfinanciering,
3. Casco-en P&J-verzekering,
4. Behandeling van scheepsongevallen. 
Het IVR-colloquium wordt .georgani
seerd met ondersteuning van het Mini
sterie van Verkeer en Waterstaat, het 
Gemeentelijk Havenbedrijf, het Rot
terdam Port Promotion Council en de 
Gemeente Rotterdam.
Inlichtingen en opgaven bij het IVR, me
vrouw T.K. van de Heuvel-Hacksteiner, 
tel: 010-4116070.

Mededeling:

De volgende Algemene Ledenvergade
ring zal worden gehouden op vrijdag 24 
november 1995 te Amsterdam. Nadere 
mededelingen volgen.
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