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Inleiding.

Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor 
schade gedurende het vervoer van ge
vaarlijke stoffen is gedurende vele jaren 
reeds het onderwerp van nationaal en in
ternationaal overleg. Het besef groeit dat 
bepaalde stoffen een bedreiging voor het 
milieu kunnen vormen en heeft aldus ge
volgen gehad voor opvatting m.b.t. de ci- 
vielrechtelij ke aansprakelij kheid.
In de jaren 60 zijn zowel op internatio
naal als nationaal niveau aansprakelijk- 
heidsregelingen tot stand gekomen voor 
nucleaire schade. De internationale be
langstelling voor milieuschade terzake 
van het vervoer dateert van 1967, in welk 
jaar de liberiaanse tanker “Torrey Cany- 
on” strandde en zeer ernstige vervuiling 
veroorzaakte aan de Franse en Britse 
kusten door in zee stromende ruwe olie. 
Een gevolg daarvan was dat dat op insti
gatie van de IMCO (IMO) in 1969 een 
verdrag tot stand kwam dat de aanspra

kelijkheid voor schade door olie veront
reiniging door olietankers en de verplich
te verzekering van die aansprakelijkheid 
regelde (Civil Liability Convention, CLC). 
In 1971 volgde in aanvulling op de CLC 
een verdrag waarbij een internationaal 
schadefonds voor de vergoeding van 
schade door olieverontreiniging werd in
gesteld.
Vervuiling van de zee vindt echter niet 
alleen plaats door het vervoer van ruwe 
olie. Vanwege het snelle resultaat heeft 
men tijdens de diplomatieke conferentie 
van 1989 de regeling van de CLC niet 
willen compliceren en zich beperkt tot 
het vervoer van ruwe olie. In IMO kader 
is na de tot standkoming van de verdra
gen 1969 en 1971 verder gewerkt aan 
uitbreiding van het aansprakelijkheidsre- 
gime van het Verdrag van 1969 tot ande
re stoffen die een risico voor het milieu 
kunnen vormen. Deze werkzaamheden 
hebben geleid tot een ontwerpverdrag in
zake de vergoeding van schade met be
trekking tot het vervoer van gevaarlijke 
en schadelijke stoffen, het zogenaamde 
ontwerp - HNS Verdrag (Hazardous and 
Noxious Substances), waarbij de aan
sprakelijkheid in eerste instantie zou 
worden gelegd op de scheepseigenaar en 
wel tot een bepaalde limiet en vervolgens 
zou worden voorzien in een aanvullende 
aansprakelijkheid van de afzender van de 
lading. Deze aansprakelijkheid zou even
eens gelimiteerd zijn.
Dit ontwerp-verdrag werd in 1984 voor
gelegd aan een diplomatieke conferentie, 
die dit ontwerp door tijdgebrek niet kon 
aanvaarden en het ontwerp terugzond 
naar IMO. Inmiddels heeft de juridische 
commissie van de IMO het onderwerp 
weer in behandeling genomen en wordt 
gewerkt aan een nieuw verdragsontwerp. 
Op initiatief van de Nederlandse regering 
werd de kwestie van de aansprakelijk

heid voor gevaarlijke stoffen ook in an
dere organisaties aan de orde gesteld. 
Daartoe werden in 1972 de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenig
de Naties (ECE) te Genève en het Inter
nationaal Instituut voor de eenmaking 
van het privaatrecht (UNIDROIT) te 
Rome benaderd. Vanaf 1981 werd een 
ontwerp-verdrag voorbereid, dat niet al
leen het wegvervoer, maar ook het spoor
vervoer en het vervoer per binnenschip 
omvatte. Dit ontwerp werd in 1986 aan 
de ECE aangeboden en nadat enkele wij
zigingen daaraan waren aangebracht 
werd de behandeling ervan in 1989 in het 
Inland Transport Committee van de ECE 
afgerond. Het aldus tot stand gebrachte 
Verdrag, the Convention on Civil Liabi
lity for Damage caused during Carriage 
of Dangerous Goods by Road, Rail and 
Inland Navigation Vessels (CRTD), staat 
sinds 1 februari 1990 open voor onderte
kening.
Inmiddels had de Nederlandse regering 
besloten de internationale ontwikkelin
gen op dit gebied niet af te wachten en 
werd op 28 juni 1989 een wetsontwerp 
met een uitgebreide memorie van toe
lichting ingediend tot aanvulling van de 
boeken 3, 6 en 8 NBW met regels be
treffende de aansprakelijkheid voor ge
vaarlijke stoffen en verontreiniging van 
lucht, water of bodem (Kamerstukken II, 
1988/89,21.202).
Het ontwerp voegt in Boek 8 NBW af
zonderlijke bepalingen in, waarbij wordt 
voorzien in regelingen betreffende de 
aansprakelijkheid voor gevaarlijke stof
fen in het zee-, binnenvaart-, wegver
voer- en spoorwegrecht. Deze regelingen 
vertonen onderling een grote overeen
komst. Zij zijn gebaseerd op het CRTD- 
Verdrag, zij het dat er géén verzekerings- 
plicht in is opgenomen en de aansprake- 
lijkheidslimieten nog niet zijn ingevuld.

1



Doelstelling: risicoaansprakelij kheid 
(the polluter pays).

De voornaamste doelstelling van het wets
voorstel is te bewerkstelligen dat degene 
die schade door gevaarlijke stoffen tij
dens het vervoer heeft geleden op een 
snelle wijze een aanvaardbare schadever
goeding wordt geboden. Niet langer 
geldt dat ieder zijn eigen schade draagt, 
maar dat het risico van het toebrengen 
van schade rust op degenen die rechtst
reeks bij het vervoer van de gevaarlijke 
stoffen betrokken zijn (risico-aansprake- 
lijkheid).

Naast aansprakelijkheid voor schade 
door gevaarlijke stoffen gedurende het 
vervoer bevat het wetsvoorstel ook re
gels ter aanvulling van Boek 6 NBW. 
Hierdoor wordt ook een risicoaansprake
lijkheid gecreëerd voor gevaarlijke stof
fen die worden gebruikt in de uitoefening 
van een bedrijf, alsmede voor stortplaat
sen en boorgaten. In al deze gevallen 
gaat het om verhoogd gevaar waarbij 
eventuele slachtoffers hun bescherming 
dienen te vinden in een aansprakelijkheid 
van degeen die voor dit verhoogd gevaar 
verantwoordelijk moet worden geacht.

Kanaliseren van de aansprakelijkheid.

De risico-aansprakelijkheden van de 
Boeken 6 en 8 zijn gekanaliseerd in die 
zin dat in beginsel terzake van één ge
beurtenis niet op meer personen tegelijk 
een risico-aansprakelijkheid rust. Dit is 
voor het slachtoffer overzichtelijk en 
voorkomt dat een éénzelfde risico meer
malen wordt verzekerd hetgeen onnodig 
zware lasten op het bedrijfsleven zou 
leggen.
Degeen op wie de risico-aansprakelijk
heid rust heeft wel in sommige gevallen 
een regresactie op degene die uit andere 
hoofde (bijvoorbeeld uit onrechtmatige 
daad) schuld draagt aan een gebeurtenis 
waarvoor de risico-aansprakelijkheid 
geldt (uitgesloten zijn echter bijvoor
beeld exploitanten en bergers!).

Aansprakelijkheid per segment.

De koppeling van de aansprakelijkheid 
aan bepaalde gevaar verhogende objec
ten treedt leidt tot een stelsel dat men kan 
aanduiden als een “gesegmenteerde” 
aansprakelijkheid. Bij milieuschade gaat 
het vaak om verontreinigende of gevaar
lijke stoffen die door de handen van een 
reeks bedrijven gaan. Het stelsel van 
“gesegmenteerde aansprakelijkheid” 
brengt dan mee dat de aansprakelijkheid 
wordt gelegd op degene in wiens handen 
de stof was op het tijdstip dat de schade 
werd veroorzaakt.
Dit stelsel noopt ertoe de verzekering te 
koppelen aan een bepaalde lokatie of bij

voorbeeld een bepaald vervoerssegment. 
Dit heeft tot gevolg dat de verzekeraar 
het risico dat hij voor zijn rekening 
neemt, beter kan overzien en zijn polis
voorwaarden daarop kan afstemmen. Een 
dergelijke verzekering zal gemakkelijker 
te krijgen en goedkoper zijn dan bij bij
voorbeeld het stelsel van “klevende aan
sprakelijkheid”. Hierbij blijft degene die 
de gevaarlijke of verontreinigde stoffen 
in het verkeer heeft gebracht, aansprake
lijk voor elke verwezenlijking van het 
aan de stof verbonden gevaar, in wiens 
handen deze ook berust zodat die aan
sprakelijkheid als het ware aan hem blijft 
“kleven”. Dit systeem wordt bijvoor
beeld in EEG-verband voorgesteld met 
betrekking tot een richtlijn voor afval
stoffen. Naast de moeilijkere verzeker- 
baarheid kleeft aan dit systeem het be
zwaar dat de aansprakelijke personen 
moeilijk te achterhalen zijn.

Afbakening van de vervoersperiode.

Het CRTD-Verdrag betreft het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over de weg, per 
spoor en met binnenschepen. De voor 
Boek 8 NBW voorgestelde regeling be
treft ook schade door gevaarlijke stoffen 
aan boord van een zeeschip, maar hier
voor bestaat geen internationale regeling. 
Daar wordt in kader van de IMO aan ge
werkt (HNS-Verdrag).
Een belangrijke vraag betreft de afbake
ning van het vervoer van andere activi
teiten. In navolging van het CRTD-Ver
drag bepaalt het ontwerp voor Boek 8 dat 
de vervoersregeling niet van toepassing 
is, wanneer het vervoermiddel uitsluitend 
wordt gebruikt in een niet voor het pu
bliek toegankelijk gebied. Bedacht moet 
echter worden dat, als Boek 8 niet van 
toepassing is, de regeling van Boek 6 
moet worden toegepast.
Een belangrijk tweede punt is dat de ver
voersperiode ook de lading en lossing 
van de gevaarlijke stoffen in of uit het 
vervoermiddel omvat.

Gevaarlijke stoffen.

In Boek 6 NBW wordt een algemene be
schrijving van het begrip gevaarlijke 
stoffen gegeven, die aansluit bij de Wet 
milieugevaarlijke stoffen, terwijl in het 
ontwerp voor Boek 8 NBW de stoffen in 
een bij algemene maatregel van bestuur 
vast te stellen lijst zullen worden aange
wezen. Hierbij zal aansluiting worden 
gezocht bij de bestaande lijsten van de 
Verenigde Naties (ADR, Marpol, IMDG- 
code) waarvan ook het CRTD-Verdrag 
en het ontwerp HNS-Verdrag zich bedie
nen.

Het schadebegrip.

Onder het begrip schade vallen in het

CRTD-Verdrag:
a. personenschade (dood of letsel);
b. schade aan zaken die zich buiten het 

vervoermiddel waarin de gevaarlijke 
stoffen worden vervoerd, bevinden:

c. verontreinigingsschade aan het mi
lieu:

d. de kosten van preventieve maatrege
len.

Schade aan zaken aan boord van het ver
voermiddel zal meestal goederen betref
fen die door de vervoerder worden ver
voerd krachtens een vervoersovereen- 
komst en als zodanig van de toepassing 
van het CRTD-Verdrag zijn uitgesloten. 
De belangrijkste vermelding hier is de 
omschrijving van het begrip milieuscha
de die afkomstig is van het Protocol van 
1984 bij het Aansprakelijkheidsverdrag 
voor olieverontreiniging.
De gehanteerde definitie heeft de bedoe
ling een zekere beperking aan de term 
“milieuschade” aan te brengen door naast 
winstderving alléén de redelijke kosten 
voor daadwerkelijk herstel van het milieu 
voor vergoeding in aanmerking te laten 
komen.
Smartegeld voor verlies van natuurschoon 
of een op abstracte basis berekende scha
devergoeding komen dus niet voor ver
goeding in aanmerking. Het ontwerp voor 
de Boeken 6 en 8 NBW bevat geen bij
zondere bepalingen over te vergoeden 
milieuschade, maar laat deze materie aan 
de algemene afdeling 6.1.9. NBW over.

De grondslag van aansprakelijkheid.

Gezien de doelstelling van de aansprake- 
lijkheidsregeling om de benadeelde op 
een snelle wijze een aanvaardbare scha
devergoeding te bieden is gekozen voor 
een risicoaansprakelijkheid waarbij de 
schuldvraag in belangrijke mate terzijde 
is geschoven. Het CRTD-Verdrag en het 
ontwerp voor Boek 8 NBW zijn dan ook 
gebaseerd op het systeem van het Aan
sprakelijkheidsverdrag voor olieveront
reiniging. De aansprakelijke persoon (in 
casu de vervoerder) staan dan ook slechts 
enkele verweermiddelen ter beschikking 
(oorlogshandelingen, natuurrampen, 
opzet van derden, niet inlichten door de 
afzender over de aard van de lading).

Beperking van de aansprakelijkheid.

Zoals in een aantal verdragen of wettelij
ke regelingen waarbij een risico-aanspra
kelijkheid op een bepaalde persoon 
wordt gelegd, wordt ook de aansprake
lijkheid in het CRTD-Verdrag tot een be
paald bedrag per gebeurtenis beperkt. 
Sommige landen, zoals Frankrijk, ken
nen een onbeperkte risico-aansprakelijk
heid voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. De Bondsrepubliek Duitsland en 
Zwitserland kennen een onbeperkte risi
coaansprakelijkheid voor waterverontrei
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niging. In het verdrag is daarom voor die 
gevallen een reserve opgenomen.
Het vaststellen van een bedrag voor de 
beperking van aansprakelijkheid verloopt 
nogal willekeurig. Daarbij komt de vraag 
of men, zoals in het zee- en binnenvaar- 
trecht het geval is, rekening moet houden 
met de ladingcapaciteit van het vervoer
middel of dat men uit moet gaan van een 
bedrag per gebeurtenis, ongeacht de 
grootte van het betrokken vervoermiddel. 
Hierbij moet worden bedacht dat een 
klein schip of kleine vrachtwagen grote 
schade kan veroorzaken. In het CRTD- 
Verdrag heeft men de volgende bedragen 
opgenomen:
- voor spoor en wegvervoer per onge

val: 18 miljoen SDR voor personen
schade en 12 miljoen SDR voor zaak- 
schade en milieuschade;

- binnenvaart: 8 miljoen SDR voor per
sonenschade en 7 miljoen SDR 
voor zaakschade en milieuschade.

Met betrekking tot zee- en binnensche
pen houdt men meestal rekening met de 
tonnage of de waterverplaatsing van een 
schip. Voor binnenschepen wordt daarbij 
nog het motorvermogen betrokken. Toch 
heeft men binnen de ECE gekozen voor 
een bedrag per gebeurtenis voor het 
CRTD-Verdrag.
In het ontwerp- HNS Verdrag dat voor 
de zeeschepen die gevaarlijke stoffen 
vervoeren zal gaan gelden, wordt al wel 
rekening gehouden met een limiet die op 
basis van tonnage zal worden berekend. 
Vanwege de beperkte mogelijkheden op 
de verzekeringsmarkt wordt gedacht aan 
een limiet voor de scheepseigenaar tus
sen de 15 en 100 miljoen SDR afhanke
lijk van de grootte van het schip, waarbij 
gebruik zal kunnen worden gemaakt van 
de limieten van het 1976 Limitatiever- 
drag met eventueel een supplementair 
fonds. Aanvullend zal door middel van 
een contributie van ladingbelanghebben- 
den een internationaal compensatiefonds 
worden ingesteld om schadevergoeding 
te kunnen compenseren die niet door de 
aansprakelijkheid van de scheepseige
naar gedekt wordt. Ook hiervoor zal een 
limiet worden ingesteld. Gedacht wordt 
aan een bedrag van tenminste 300 mil

joen SDR.
Een andere vraag betreft de doorbreking 
van de beperking, d.w.z. de gevallen 
waarin er sprake moet zijn van een onbe
perkte aansprakelijkheid. De nieuwe 
trend in het zeerecht is om de beperking 
slechts te doorbreken indien er sprake is 
van opzet of roekeloosheid van de aan
sprakelijke persoon zelf.
Een belangrijke voorwaarde voor het sla
gen van een bijzonder vergoedingssys
teem voor benadeelden is, dat de aan
sprakelijkheid ook daadwerkelijk wordt 
verzekerd. Het CRTD-Verdrag schrijft 
dan ook een verzekeringsplicht voor. 
Voor het wegvervoer kan worden aange
sloten bij het Europees werkende sys
teem van de “groene kaart”. Aan de 
voorgestelde regeling van Boek 8 NBW 
is nationaal nog géén verzekeringsplicht 
gekoppeld.

Internationaal overleg.

Tot slot nog enige opmerkingen over de 
aandacht die in een aantal internationale 
organisaties wordt gegeven aan de civiel 
rechtelijke aansprakelijkheid voor mili
euschade.
Zoals gezegd wordt in het kader van de 
Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) in het Juridisch Comité een ont- 
werp-verdrag voorbereid inzake aanspra
kelijkheid voor schade in verband met 
het vervoer van gevaarlijke stoffen over 
zee. Als basisdocument dient een mede 
door Nederland opgestelde ontwerptekst, 
gebaseerd op het CRTD-Verdrag.
In de Consultatieve Vergadering van 
Partijen bij het London Dumping Ver
drag wordt gewerkt aan een aansprake- 
lijkheidsregime voor schade veroorzaakt 
door dumping, terwijl in de Raad van 
Europa wordt gewerkt aan een regeling 
voor de vergoeding van schade door lo- 
catie-gebonden gevaarlijke activiteiten. 
Dit regime loopt tot nu toe in de pas met 
de uitgangspunten van de voorgestelde 
regeling voor Boek 6 NBW.
Bij de EG-Raad is een ontwerp inge
diend voor een Richtlijn betreffende de 
wettelijke aansprakelijkheid voor schade 
en milieuletsel veroorzaakt door afval

stoffen. Deze ontwerp-richtlijn beperkt 
zich tot afval en is dus minder ruim dan 
het begrip gevaarlijke stoffen, hoewel het 
anderzijds ook betrekking heeft op niet 
gevaarlijk afval. Dit regime zou in con
flict met het CRTD-Verdrag kunnen 
komen aangezien hier niet de segmente
ring van aansprakelijkheid het uitgangs
punt is. Tijdens de fase van het vervoer 
zal tevens de producent van het afval 
aansprakelijk blijven. De besprekingen 
over dit onderwerp zullen zich uiteraard 
op deze conflicten gaan toespitsen.
Ook naar aanleiding van het Verdrag van 
Basel on the Control of Transboundary 
Movements of Hazardous Wastes, zal 
nog een apart aansprakelijkheidsregime 
moeten worden opgezet. Enige elemen
ten hiervoor zijn al opgesteld.
Voorts zijn in verband met de beslissing 
van het Congres van de Verenigde Staten 
niet partij te worden bij de 1984 Proto
collen bij de 1969 CEL en de 1971 Fund 
Convention en er daardoor geen vooruit
zichten bestaan dat deze protocollen in 
de nabije toekomst in werking zullen tre
den, in het kader van het internationale 
oliefonds (lOPC-Fund) nieuwe protocol
len voorbereid met lichtere inwerkingtre- 
dingsbepalingen dan die van de 1984 
Protocollen. Hierover zal eind november 
dit jaar een diplomatieke conferentie 
worden gehouden.
Ook de interpretatie van het besproken 
begrip milieuschade, zoals gehanteerd in 
het Aansprakelijkheidsverdrag voor olie- 
verontreiniging 1969 en het Fondsver
drag uit 1971, geeft naar aanleiding van 
de recente rampen met olietankers voor 
de kust van Italië en de problemen die 
deze incidenten geven voor het interna
tionale oliefonds in Londen, reden om 
internationaal hierover van gedachten te 
wisselen. Het CMI heeft in ieder geval al 
een initiatief genomen om daarover in 
september in Genua een mini-conferentie 
te houden.

Al met al zullen de aansprakelijkheids- 
vraagstukken rond het vervoer van ge
vaarlijke stoffen ons ook in de komende 
decennia niet ongemoeid laten.

Brochure van de A.I.D.E.
De Association Internationale de Dispa
cheurs Européens (A.I.D.E.) heeft bij
gaande brochure uitgegeven over het 
door haar gecreëerde Collége Consultatif 
et/ou Arbitral, waaraan men disputen 
over Avarij Grosse kan voorleggen.

Introduction, A. Pierron, Past Presi
dent

Disputes in matters of General Average

are, very fortunately, rather unusual. Ho- 
wever, when they, nevertheless, occur, 
they are in most instances submitted to 
people who are not familiar with the 
rules of General Average nor with the 
way they operate. Therefore, the Interna
tional Association of European Average 
Adjusters has one day directed its atten- 
tion to the ways and means capable of 
avoiding such disputes or, fading to do 
so, of favouring their solution before 
they develop into judicial combats.
As far back as 1984, at Piraeus, the idea 
was aired within the Council of A.I.D.E.

of an internal structure of conciliation 
and a Working Group was commissioned 
to bring this idea into shape for the next 
General Assembly that was due to meet 
the next year at Venice. This Working 
Group consisted of: J.G. Beeckman 
(Antwerp), W.P.F. Bennett (London), C. 
Marcussen (Copenhague), A. Pierron 
(Bordeaux), H.J. Zeyse (Hamburg). The 
Venice General Assembly approved the 
suggestions of the Working Group and 
invited it to continue its study in which 
Mr. L.A. Walsh (New York) joined. At 
Brugge, in 1987, the General Assembly
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approved the proposed structure of con- 
ciliation and at Ney York, in 1989, the 
article of the Tribunal of Consultation 
and/or Arbitration was finally adopted, 
after the Council had, meanwhile, thought 
fit to make some amendments of minor 
importance to the wording. There only 
remains now to wish for the Tribunal to 
play a useful part. This will primarily de- 
pend upon the quality of its opinions, 
and, indeed, in the end on the expertise 
and on the authority of the Members of 
the Tribunal who will be selected, whe- 
never needed, to compose the Committee 
provided for.

Tribunal for consultation and/or arbi
tration

In order to avoid litigation concerning 
General Average and to facilitate Solu
tions thereof, the A.I.D.E. is placing a 
Consultative Tribunal at the disposal of 
interested parties. The Tribunal is organi- 
sed as follows:

I. Right of access to the tribunal

1. The Tribunal is available to all avera
ge adjusters who are members of the 
A.I.D.E.: that is, regular members, 
corporate members, corresponding 
members and honorary members.

2. The Tribunal is also available to any 
party who is involved in a case of 
General Average and wishes to have 
the adjustment examined; whether or 
not it was drawn up by a member of 
the A.I.D.E.
The Tribunal will charge a consulta
tion fee: the amount of the fee shall, 
in each case, be agreed by the Bureau 
of the A.I.D.E.

II. Aera of competence

The terms of reference of the Tribunal 
are in each case determined by the terms 
of the request of the applicant, who may 
be:

either an average adjuster, in connec- 
tion with a difficulty encountered in 
drawing up a General Average ad
justment or in connection with a dis- 
puted point, after the issue of the Ge
neral Average adjustment prepared by 
him,

- or any party interested in a General 
Average adjustment in vol ving in par- 
ticular, one or more disputed items in 
the adjustment or generally the whole 
adjustment, either as regards the figu- 
res or the basis principle of the Ge
neral Average.

III. Composition

The Tribunal is made up of those regular 
and honorary members of the A.I.D.E.

who agree to act in the capacity of con- 
sultants. The list of consultants will be 
updated at each General Assembly of the 
A.I.D.E. It will be published in the pro- 
ceedings of the General Assembly.

IV. Powers

Before accepting the instructions the Tri
bunal may request the instructing party to 
obtain the agreement of other interested 
parties to their accepting these instruc
tions. The powers of the Tribunal are pu- 
rely consultative; its opinions, therefore, 
have no judicial character binding the in
terested parties.

Nevertheless, if all the parties concerned 
in a dispute express the unanimous wish 
to give the Tribunal arbitral powers, it 
may act in its capacity.

V. Procedure 

1. Consultation

The request for consultation shall be 
addressed to the President of the Asso- 
ciation by letter, enclosing, as necessary, 
the General Average Adjustment in 
question, a statement of the point in dis
pute and the arguments advanced, as 
well as all supporting documents that are 
considered relevant. Within thirty day 
following the receipt of the request, the 
President shall transmit it to a Committee 
composed as described below. This Com
mittee shall issue a written opinion gi- 
ving reasons and signed by all its mem
bers. The Committee shall carry out 
these duties within 3 months from a date 
to be decided by the President. However, 
the President may, in exceptional cir- 
cumstances, extend this period. The 
Committee shall be bound to secrecy in 
its discussions. The Committee shall 
consist of three members selected by the 
Bureau of the Association from the list 
of consultants. The Bureau shall decide 
at the same time which of the three mem
bers shall chair the Committee. If the Ge
neral Average adjustment submitted to 
the Tribunal has been prepared by one of 
the members of the Tribunal or hls firm, 
such an individual shall not be a member 
of the Committee. During its discussions, 
the Committee may request any addition- 
al information or any written or verbal 
evidence which it requires. It is not bound 
by any mies of procedure other than these 
mies.

If a member of the A.I.D.E. requests the 
opinion of the Tribunal, he remains free 
to accept it or not and to make use of it 
or not.
When the request is made by a party inte
rested in a General Average Adjustment, 
the Tribunal must send the complete file

to the adjuster and to the other interested 
parties, who will have 2 months to pre
sent their views to the Committee.

If the General Average adjustment sub
mitted for examination was prepared by 
a member of the A.I.D.E., the Tribunal 
must, before giving its opinion to a third 
party who is not a member of the 
A.I.D.E., advise the adjuster of the Com
mittee’s conclusions and invite him to 
give his additional views or explanations 
relevant thereto within one month. These 
periode of time thereby extend the period 
in which the Committee must give its 
opinion.

2. Arbitration

When the parties in dispute mutually 
agree to have their dispute arbitrated by 
the A.I.D.E., each party must designate 
an arbitrator from the list of consultants. 
The Arbitral Tribunal will then be filled 
by a third arbitrator, whose name may or 
not be on the list of consultants, choser 
either by the arbitrators already designa- 
ted, or, in the absence of agreement be- 
tween these persons, by the Bureau of 
the A.I.D.E. at the request of either party. 
In all other respects, the arbitration, in- 
cluding the mies thereof, shall proceed 
as agreed by the parties.

Composition of the Tribunal

List of the members of A.I.D.E. who, in 
pursuance of the Article III of the Con- 
stitution, have agreed to act in the capa
city of consultants at the General Assem
bly at York in September 1989:

G. Cavallo
M. Duboys de Labarre 
J.J.H. Gerritzen
C.S. Hebditch
N. G. Hudson 
J. MacDonald 
C. Marcussen 
C. Mongrandi 
M. Oesau
R. Parenthou 
J. Sandstrom 
A.Z. Soltys
H. Voet Sr.
H.J. Zeyse
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