
De gevolgen van het incident met de `Ever Given' half maart in het Suezkanaal zijn groot. 
Zo krijgt de haven van Rotterdam door alle vertragingen van zeeschepen to maken met 
een behoorlijke piek, al is de verwachting dat die de komende weken wel wordt 

j opgelost. Dan rest nog de financiele schade. Volgens Jolien Kruit, partner bij Van Traa 
Advocaten, gaat de afwikkeling van de schade nog jaren duren, zeker nu de eigenaren 
van het schip avarij-grosse hebben verklaard. 

Tekst Job Halkes 

Jolien Kruit: "Het regelen van de omslag in avarij-grosse 
hoeft niet altijd door de scheepseigenaren to gebeuren."  

oe kon het ongeval met het schip de 'Ever Given' 
ontstaan in het Suezkanaal en wie gnat er opdraaien 
voor de schade? Dat zijn simpele vragen, maar het 

antwoord is clat zeker niet. Aileen al de uitbaters van het 
Suezkanaal, de Suez Autoriteiten, claimen een miljard dollar aan 
schade. Daar komen clan alle schades die voorvloeien uit een to 
late levering en dergelijke nog bij. En om het nog ingewikkelder 
to maken hebben de elgenaren van het schip inmiddels avarij-
grosse verklaard en zijn ze een procedure begonnen tegen 
Evergreen, het bedrijf dat het schip exploiteert. 
De eigenaar van de 'Ever Given' is de firma Luster Maritime in 
Panama, een dochterbedrijf van de Japanse rederij Shoei Kisen 
Kaisha. Die rederij is weer onderdeel van de Japanse scheeps-
bouwgroep Imabari van de familie Higaki. De juridische procedu-
re is, volgens berichten uit do diverse media, aangespannen bij 
het High Court in Londen en dient tegen Evergreen Marine Corp.  

'en alle personen die schadevergoeding claimen'. Evergreen zelf 
heeft al laten weten dat het van mening is dat ladingeigenaren 
geen recht hebben op vertragingsschade, omdat de aankomst-
tijd van het schip Net was gegarandeerd. 

Kosten en opofferingen 
Vooral het uilroepen van de avarij-grosse kan voor veel bedrij-
ven behoorlijk in de papieren lopen, en rechtszaken daarover 
duren vaak jaren, weet Jolien Kruit, partner bij Van Traa Advoca-
ten en gespecialiseerd in dit soort zaken. Avarij-grosse, of in 
het Engels general average, is een maritieme verdeelsleutel van 
bepaalde kosten en opofferingen. Dal houdt de omslag in van 
buitengewone, opzettelijk en redelijkerwijs gemaakte kosten en 
opofferingen ter redding van schip on lading uit een gemeen-
schappelijk gevaar. Die kosten worden vervolgens verdeeld over 
betrokken partijen naar rato van hun financiele belang. Vergelijk 
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deeld. Als dat allernaal op een rij is gezet, stelt de -dispacheur 
een zogenoemde staat van verdeling op, waarin staat wie welk 
deel voor zijn of haar rekening neemt " 
in het geval van de ̀ Ever Given' lijkt er geen lading to zijn opge 
offerd en lijken de scheepseigenaren de kosten van de red-
dingsoperatie van het schip to wilien verhalen op andere be-
langhebbenden, zoals de eigenaren van de lading aan board. 
"Het regelen van de omsiag in averij-grosse hoeft overigens 
niet altijd door de scheepseigenaar to gebeuren", legt Kruit uit. 

brand in een container ernaast, dan hoeft een ladingbetang-
hebbende wel recht op een bijdrage" Dat de afhandeling wel 
even kan duren, klinkt logisch.. Op de 'Ever Given' stonden 
meer dan twintigduizend containers "Om :dat allernaal uit to 
zoeken, kost jaren", schetst Krut. "Om ervoor to zorgen dat ie- 
dere verantwoordelijke zlin deei betaalt aan de debiteur, wordt 
iedereen gevraagd om zekerheid of to geven voor de door hen 
to betalen bijdrage door een average bond of to geven on een 
cash deposit to voldoen of de verzekering een average gua-

 

"Avarij-grosse is een maritieme verdeefsleutel 
van bepaalde kosten en eringen" 

het rnet een reis met vrienden, waarbij iedereen iets bijlegt voor 
onvoorziene kosten, maar anders dan doorgaans bij vrienden 
het geval is, zijn er voor een verdeling in de avarij-grosse allerlei 
regels opgesteld en zijn er mogelijkheden een bijdrage of to 
dwingen." 
Avarij-grosse is volgens Kruit een bepaling die starnt uit vroeger 
tijden. "Als een schip was gestrand on het moest lichter warden 
gemaakt, werd er lading overboard gegooid om zo fret schip 
weer vrij to krijgen. De kosten van die zogenoemde 'geworpen' 
lading warden verdeeld tussen de scheepseigenaar en andere 
belanghebbenden bij lading aan board, omdat de opoffering 
van de lading ook was gedaan in hun belang" Tegenwoordig 
gebeurt zoiets nog maar zelden en wordt avarij-grosse vooral 
ingezet in andere gevallen, zoals bij de Suezblokkade. "Dan 
moot je denken aan de kosten voor noodhulp en de kosten voor 
het aanleggen in een noodhaven. Maar ook aan situaties waarbij 
lading is beschadigd door bluswater dat is gebruikt bij brand of 
bij het betalen van losgeld aan piraten" 

Standaardvoorwaarden 
Of een voorval of incident.in aanmerking komt voor omslag in 
avarij-grosse wordt bepaald aan de hand van Internationale 
standaardvoorwaarden, "Vrijwel alle overeenkomsten voor 
vervoer van goederen over zee bevatten een.verwijzing naar 
een van de versies van de York-Antwerp Rules", aldus Kruit. 
"voor de binnenvaart wordt veel gebruikgemaakt van de avarij-
grosseregels van de'iVR de Internationale Vereniging het Rijn-
schepenregister." Vervolgens moet er warden berekend hoe 
groot de schade is en Welk deel een ieder moet dragen. "Dat 
wordt gedaan door een dispacheur, beter bekend onder de En-
gelse naam average adjuster. Hij of A wint informatie in over alle 
schades on kosten die er gemaakt zijn en onder avarij-grosse 
vallen. Vervolgens wordt er naar de totale waarde van de gered-
de lading gekeken, waarover de posten moeten warden ver-
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"Dat kan ook een verlader An die bijvoorbeeld door bluswater rantee to laten afgeven; Als dat Met gebeurt, wordt de lading 
schade heeft geleden. De brand zelf. is geen'avarij-grossepost, niet vrijgegeven. Hot kan dan ook geen kwaad om In een der-

 

maar de schade van het bluswater weer wel. Dus als een zen- gelijk.geval'specialistische hulp in to schakelen om nog erger 
ding elektronica in brand vliegt, is er geen recht op een ver- to voorkomen.",Het is dan ook belangrijk volgens Kruit am het 
goeding 'voor de ladingbelanghebbende. is de elektronica transport goed to verzekeren rom financiele verrassingen to 
echter verloren gegaan door de inzet van bluswater vanwege voorkomen. C 

Avarij grosse 
a Sehalve het verkiaren van :avarij-grosse wat betreft de dwarsljggende Ever Given' in "het'Suezkanaal zijn,~'er :dei 

afgelvpen jaren sort aantal opvallertde:lricideriten;geweestvVaarbij:deze.t`agel ookwerd afgekanctigd 
Begin 2020.riep de Taiwanese.rederij Yang 11/ling avarij-grosse:in voor'het:cohtainersehi 45onga iridium',, In decembPr 

:2019'voerbetschip In de,zeestraat'van Bosporus inIstaribul-tegen de.trade dourme_chanische,problbmen,.De 
vaarweg moest tijcte(ijk`dicht erg het:sehip: moest warden weggesteeot 

16ee1den van db brandende ̀ Yentian'Express' van.rederij.Hapag Lloyd gingers begin.'2019.de'hele wereldover; Na het 
blussen van de:brand ̀ Word :het schip;  dat onderweg ,wa$1Van'Sri ,Lanka rtaar .Halifaxv,naar.de diohtbijgelegen 
Bahama'a gesleepL.Te schade was groat en'de`'afv~ikkoitn l''tigewit~kold, ~Een oieel wan ~de'ladirig. , on:wordert:gered, 
en db-rechtszaken_lopen nog,; 

J' 'gin Beg'irt maart 2018 voer`dd'Maersk Hona r', .tni .I en in, de Arabische zee, op 900 miji ten zuidrresten van :de Ctmaanse 
haven Salalah, toen er een:zware brand'uitbrak>,Het'kostte meer:dan':tien weken om:alle brartdhaardente doves en: 
het schip naareen veilige haven 46" I' pen,:Vripi alle aonta hers: in`de vocrsectle van het schip wares weggesmoltem 
en vijf bemanningsleden zijn, averleden aan de gevolgen,, ,,van'de.ze.'hefti 9  brandy De procedures voor de 
schadeafAkeling`lopea nog„ 
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