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I

PRÉAMBULE

Dit reglement is een reglement krachtens art. 26 lid 2 van de Statuten van de Koninklijke
Vereniging Het Comité van Graanhandelaren (Het Comité).
Het betreft een nadere uitwerking van de pro-rata clausule zoals deze voorkomt in de
GAFTA-contracten. Voornoemde pro-rata clausule vormt de grondslag voor de onderlinge
verbinding van de eigenaren van onverdeelde hoeveelheden stortgoederen, met het oogmerk
te komen tot een correcte afwikkeling van onder- en overgewichten, alsmede van
evenementen in de ruimste zin des woords.
In juridische zin bevat het reglement de regels van billijkheid en redelijkheid die medeeigenaren van een onverdeelde hoeveelheid soortgoederen verplicht zijn ten opzichte van
elkaar in acht te nemen.
Dit reglement is bindend voor kopers, verkopers, afladers, ontvangers en de door hen
aangestelde superintendents. Voor eventuele geschillen wordt verwezen naar het gestelde in
artikel 24 (ook geldend voor de relatie tussen de superintendents onderling over vaststelling
van de juiste uitleg van deze “method of apportionment”).
Het reglement beschrijft de gebruiken in de haven en is daarmede de invulling en
verwoording van “the terms of apportionment applicable to the port of discharge” zoals
omschreven in de diverse pro-rata clausules.
Dit Reglement is van toepassing op losgestorte goederen in alle Nederlandse zeehavens, van
dezelfde soort en kwaliteit en verscheept door dezelfde aflader en in het zelfde zeeschip.
Indien de ruimteaanduiding op de connossementen en/of delivery orders is vermeld, wordt
hiervoor een afzonderlijke verdeling toegepast, vermits gewichtsvaststelling gescheiden van
ontvangsten heeft kunnen plaatsvinden. Indien een ruimte door meerdere afladers is beladen,
wordt de ruimte als een geheel in de verdeling betrokken voor het geval zich in die ruimte
schade voordoet of een manco dan wel een overwicht optreedt en/of andere evenementen in
de ruimste zin des woords.
Het reglement geldt voor de volgende losgestorte goederen: granen, zaden, peulvruchten,
derivaten en verdere enkelvoudige diervoedergrondstoffen.
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II

DEFINITIES

Artikel 1 1. Ontvangers
Onverminderd het bepaalde in lid (3) worden in de volgende bepalingen onder
“ontvangers” verstaan graanfactors en expediteurs die bij de uitlevering van de
lading de goederen feitelijk in ontvangst nemen, ongeacht de vraag of zij
houder zijn van een connossement of delivery order, ongeacht de vraag of zij
in eigen naam ontvangen dan wel in naam van een opdrachtgever, enzovoorts.
Waar wordt gesproken van de meerderheid van de ontvangers moeten
daaronder worden verstaan zoveel ontvangers, als tezamen meer dan de helft
van het voor alle betrokken ontvangers in totaal bestemde goed in ontvangst
nemen.
2. Schade
Onder schade wordt in dit reglement verstaan goed dat niet als “gezond” valt
aan te merken of anderszins een conditionele afwijking kent, met inbegrip van
vermenging.
3. Koper-opdrachtgever
Onder koper-opdrachtgever
graanfactor/expediteur.

wordt

verstaan

de

lastgever

van

de

4. “Verdeling” en “Verdelen”
In de volgende bepalingen wordt onder “verdeling” en “verdelen” verstaan een
pro rata-verdeling op basis van de voor iedere betrokken ontvanger blijkens
zijn connossement of delivery order bestemde hoeveelheid, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven.

III

CUSTOM OF THE PORT

Artikel 2 Vermoeden van schade en/of manco
1. Zolang er geen schade en/of manco ontdekt is, zal iedere ontvanger die
hoeveelheid in ontvangst nemen waarop hij krachtens connossement of
delivery order recht heeft.
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2. Indien een schade, en/of manco vermoed wordt, kunnen de belanghebbenden
met gezamenlijke instemming een percentage vaststellen, dat ieder op de door
hem te ontvangen partij zal inhouden.

Artikel 3 Van boord ontvangen goed

1. Afwijkend goed (goods “out of condition”), dat onder een “rye terms” contract
van boord wordt ontvangen, zal bij de pro rata-verdeling als gezond goed
worden beschouwd.
2. Ontvangers, die in dat geval afwijkend goed hebben ontvangen, behoeven niet
mee te delen bij de verdeling van het overige afwijkende goed, indien en
voorzover de aard van de afwijking van het van boord ontvangen afwijkende
goed gelijk is aan die van het overige afwijkende goed.
3. Ontvangt men, anders dan onder een “rye terms” contract, meer afwijkend
goed van boord dan waartoe men verplicht was, dan heeft verrekening in geld
van het teveel plaats op basis van de marktwaarde van gezond goed, onder
aftrek van de minderwaarde, vast te stellen door de expert(s) die met de
expertise is (zijn) belast.

Artikel 4 De sortering en verdeling der schade

1. Indien vóór de lossing schade ontdekt wordt, wordt deze gesorteerd en
verdeeld door degene, die daarmee door de meerderheid der ontvangers wordt
belast.
2. Indien tijdens de lossing schade ontdekt wordt, wordt deze gesorteerd en
verdeeld door de ontvanger die op dat moment met de ontvangst bezig is. Deze
verwittigt de medeontvangers daarvan.
3. De laatste verwittigt de medeontvangers op een zodanig tijdstip, dat de
mogelijkheden van regres op het zeeschip dan wel anderszins niet worden
beperkt.

Artikel 5 Ontvangst gezond goed tot ieders vermoedelijk aandeel
1. In de in artikel 6 t/m 8 bedoelde gevallen zal elke ontvanger beginnen van het
gezonde goed niet meer te ontvangen dan zijn vermoedelijk aandeel.
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2. Ieders vermoedelijk aandeel zal door degene die met de ontvangst van de
schade is belast, in overleg met betrokken ontvangers vastgesteld worden

Artikel 6 Taak van degene die belast is met de ontvangst van de schade

1. Degene die met de ontvangst van de schade belast is, draagt zorg voor de
sortering.
2. Hij neemt zo nodig scheepsruimte aan.
3. Hij doet voor zover op grond van bijzondere regelingen noodzakelijk, melding
bij de bevoegde autoriteiten. Hij draagt zorg voor de verzekering van het
schadegoed.
4. Hij stelt van de beladen schadelichters onmiddellijk een staat van verdeling op
en doet de betrokken ontvangers daarvan mededeling. Hij verdeelt daarbij
tevens een eventueel gebleken over- of onderwicht van de schade.
5. Indien tot verkoop van het schadegoed besloten wordt, zorgt hij dat het voor
gezamenlijke rekening door een makelaar of tussenpersoon met conditie van
zeer snelle inontvangstneming wordt verkocht.
6. Hij ontvangt en verdeelt de opbrengst onder de belanghebbenden, onder aftrek
van de gemaakte kosten.

Artikel 7 Terugneming schade door aflaadcontroleur

Indien door de aflader aangeboden is om beschadigd goed terug te nemen en de
meerderheid van de ontvangers heeft dit aanbod aanvaard, dan zijn ook de overige
ontvangers daaraan gebonden.

Artikel 8 Niet uitlevering schade door vervoerder

Indien door de vervoerder aangeboden is tegen een vergoeding schadegoed aan
boord te laten en niet uit te leveren, en de meerderheid van de ontvangers heeft dit
aanbod aanvaard, dan zijn ook de overige ontvangers daaraan gebonden.
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Artikel 9 Onkosten ontvangst schade

1. Alle onkosten door degene die met ontvangst der schade is belast in verband
daarmede gemaakt, zijn voor gemeenschappelijke rekening en iedere
ontvanger draagt daarin bij volgens de maatstaf van artikel 1 lid 4.
2. Hij brengt in rekening zijn zuivere onkosten vermeerderd met een redelijke
vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Artikel 10 Termijn inontvangstneming verdeeld schadegoed, gereinigd goed, veegsel, enz.

1. De ontvangers zijn verplicht binnen twee werkdagen na de ontvangst van de
mededeling betreffende de verdeling het toegewezen aandeel op de
aangewezen plaats te ontvangen.
2. De ontvanger, die dit niet tijdig doet, betaalt de daardoor ontstane extra kosten.
3. Zijn meer ontvangers in verzuim, dan worden de kosten voor elke dag verdeeld
naar hetgeen zij hebben laten liggen.

Artikel 11 Nalevering

Eventuele naleveringen worden ontvangen door de ontvanger(s) die minder dan
hun pro-rata aandeel heeft/hebben ontvangen.

Artikel 12 Verdeling bij manco en overwicht

1. Indien zich bij één of meer ontvangers een onderwicht voordoet en bij één of
meer anderen een overwicht, wordt dit tussen de ontvangers onderling tegen
marktwaarde verrekend aan de hand van een verdeelstaat, opgemaakt door een
aflaadcontroleur dan wel – indien de aflaadcontroleur verklaart geen
verdeelstaat op te zullen maken – door degene, die door de meerderheid van de
ontvangers daarmede wordt belast.
2. Indien na lossing van het zeeschip bij de hoeveelheden, welke in
kapiteinslichter of daarmede gelijk te stellen ruimte zijn gelost een “tweede”
manco ontstaat, wordt dit door alle ontvangers die de kwantiteiten tot
ontvangst waarvan zij op grond van hun documenten gerechtigd zijn niet
rechtstreeks uit het zeeschip hebben ontvangen, verrekend volgens de maatstaf
van artikel 1, lid 4.
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3. Ingeval van finaal verklaring wordt het manco of het overwicht tussen alle
medeontvangers verdeeld en tegen marktwaarde verrekend. Ingeval van manco
beslist de meerderheid van de ontvangers of de finaalverklaring voor
gezamenlijke rekening zal worden betwist, waarbij de grootste ontvanger zich
belast met de daaruit voortvloeiende procedures en/of arbitrage tenzij de
meerderheid van de ontvangers, inclusief de grootste ontvanger in onderling
overleg een andere ontvanger daartoe aanwijst.

Artikel 13 Overwicht
1. Indien de laatste ontvanger het hem toekomende gewicht heeft ontvangen en er
is van die partij dan nog meer gezond goed aan boord, kan hij te zijner keuze
a. dat meerdere in zijn ruimte verladen en/of
b. dat meerdere in andere ruimte ontvangen en de daarop volgende werkdag
ter beschikking stellen ter verdeling onder de betrokken ontvangers
2. Indien de laatste ontvanger geen gelegenheid heeft gehad voor ontvangst te
zorgen dan geldt de kapiteinslichter als door hem aangenomen ruimte.
3. Indien de mede-ontvangers uiterlijk de volgende werkdag na de ontvangen
mededeling van het overwicht niet hebben verklaard hun aandeel in ontvangst
te zullen nemen, dan wordt hun aandeel verkocht door een makelaar of een
tussenpersoon met conditie van zeer snelle inontvangstneming ter vermijding
van verdere kosten.
4. In het geval als bedoeld in lid 3 ontvangt de laatste ontvanger de opbrengst bij
verkoop. Hij verrekent deze met de medeontvangers analoog aan het gestelde
in artikel 9, lid 1 en 2.

Artikel 14 Vaststelling kwantiteiten
1. Voor het bepalen van de kwantiteiten geldt de vaststelling conform de
bepalingen van GAFTA weighing rules No.123.
2. Staat de conditie van het goed geen weging toe, dan vindt gewichtsvaststelling
plaats door middel van ijkopname door een geaccrediteerde persoon of
instelling.

Artikel 15 Schuld of nalatigheid ontvanger
Wordt door schuld of nalatigheid van een ontvanger die met de ontvangst bezig is
respectievelijk besteld of ingeroepen is, gelost in kapiteinslichter of daarmede
gelijk te stellen ruimte, dan zijn de daardoor ontstane kosten, alsmede de nadelige
gevolgen, voor zijn rekening.
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Artikel 16 Staking ontvangst

1. Wenst een ontvanger, met de ontvangst bezig zijnde, daarmede op te houden,
dan moet hij daarvan aan zijn mede-ontvangers zodanig tijdig kennis geven,
dat zij binnen redelijke tijd voor scheepsruimte kunnen zorgen.
2. Doet hij dit niet, dan komen de daardoor ontstane kosten, alsmede de nadelige
gevolgen, voor zijn rekening.

Artikel 17 Verrekeningen

1. Verrekeningen dienen met inachtneming van de termijn genoemd in artikel 22
lid 1 plaats te vinden en geschieden nooit in natura, doch steeds in geld, tenzij
anders is bepaald of tussen partijen overeengekomen.
2. Kwantiteiten welke in totaal minder dan 100 kg per ontvanger/factor
bedragen, zullen zowel bij manco als overwicht niet verrekend worden. De
“ontvanger/factor” moet worden gezien als een en dezelfde persoon en hier
wordt niet bedoeld de achterliggende opdrachtgever van de ontvanger/factor.)
3. Als basis voor verrekening geldt de marktwaarde van het gezond uitgeleverde
goed.
4. Onder de marktwaarde wordt steeds verstaan de marktwaarde van de laatste
dag van lossing van het zeeschip, dan wel, indien op die dag geen
marktwaarde kan worden vastgesteld, van de eerstvolgende dag waarop de
vaststelling van de marktwaarde wel mogelijk is.
5. De marktwaarde zal in beginsel in euro’s worden vastgesteld en verrekend.
6. Indien in afwijkende valuta wordt genoteerd zal ter omrekening de
passagekoers (middenkoers) zoals gepubliceerd in het Financieel Dagblad
worden toegepast.
7. Voor de vaststelling van de passagekoers (middenkoers) geldt de dag waarop
de oorspronkelijk afgegeven dagwaarde is gebaseerd.
8. De met de verrekening gepaarde kosten komen ten laste van de
opdrachtgever.
9. De volgens de pro rata-verdeling te veel ontvangen hebbende partij zal als
regel niet eerder verrekeningsafspraken met anderen dan de grootste
“mancohouder” aangaan dan 72 uren na de datum van de pro rata-verdeling.
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Artikel 18 Vaststelling dagwaarde

1. De dagwaarde van de geloste partijen zal bindend worden vastgesteld door
Het Comité.
2. Indien Het Comité geen dagwaarde kan vaststellen zal de dagwaarde
desgewenst in arbitrage worden vastgesteld. Dit laat onverlet de mogelijkheid
dat de partijen betrokken bij de verrekening immer een voor hen acceptabele
waarde kunnen overeenkomen.

Artikel 19 Vaststelling dagwaarde of prijs aan de hand van monsters.

1. Indien de dagwaarde of de prijs moet, respectievelijk slechts kan, worden
vastgesteld aan de hand van monsters, dan zal Het Comité daarvan
onmiddellijk mededeling doen.
2. Binnen drie werkdagen na ontvangst van deze mededeling, moeten de
betrokken ontvangers de verzegelde monsters bij Het Comité deponeren.
3. Indien de verzegelde monsters niet binnen drie werkdagen na ontvangst van
de mededeling zijn gedeponeerd, dan zal uitsluitend op het monster van de
aanvrager worden geoordeeld.
4. Indien het monster van de aanvrager niet binnen drie werkdagen na ontvangst
van de mededeling is gedeponeerd, vervalt zijn verzoek tot vaststelling van de
dagwaarde en kan een nieuw verzoek niet meer door hem worden gedaan.

Artikel 20 Vertraging in de verdeling

1. Indien de verdeelstaat van schade, manco, overwicht enz. niet binnen twee
weken, nadat de inontvangstneming van het goed is voltooid, is opgesteld, kan
elke ontvanger bij het secretariaat van Het Comité de benoeming vragen van
een persoon, die een voor alle betrokken ontvangers bindende verdeling zal
opmaken.
2. Het secretariaat stelt de betrokken ontvangers, alsmede de aflaadcontroleur,
van deze benoeming onmiddellijk in kennis.
3. Het in artikel 20 lid 1 bedoelde verzoek moet worden gedaan binnen drie
maanden na de dag, waarop de inontvangstneming van het goed is voltooid.
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Artikel 21 Bezwaren tegen de verdeelstaat

1. Bezwaren tegen de verdeelstaat moeten binnen vijf werkdagen na ontvangst
onder opgaaf van redenen schriftelijk worden kenbaar gemaakt bij degene die
met de opstelling der verdeelstaat belast was en bij de mede-ontvangers.
2. Indien een bezwaar resulteert in een herziening van de verdeelstaat, treedt
artikel 21 lid 1 wederom in werking.
3. Indien het bezwaar blijft bestaan, staat het de reclamant vrij om de procedure
van artikel 20 lid 1 te initiëren, met inachtneming van de in artikel 20 lid 3
genoemde termijn. Hij informeert alle bij de verdeling betrokken ontvangers.
4. Er is sprake van een geschil als is bedoeld in artikel 24 lid 2, indien het
doorlopen van de procedure van artikel 20 lid 1 respectievelijk die van artikel
21 lid 1 niet tot een geaccepteerde verdeling leidt.

Artikel 22 Verrekening

1. Alle verrekeningen dienen onmiddellijk nadat de verdeelstaat definitief is
vastgesteld plaats te vinden, doch in ieder geval binnen 14 dagen daarna.
2. In het geval dat de verrekening niet binnen deze termijn van 14 dagen
geschiedt, is de ontvanger door wiens toedoen de verrekening niet tijdig
plaatsvindt, verplicht aan de overige ontvangers de naam op te geven van de
betrokken koper-opdrachtgever.
3. Alle overige ontvangers kunnen gebruik maken van het recht om in een
opgemaakte verdeling hun naam te wijzigen in die van hun koperopdrachtgever. Deze ontvangers zijn verplicht dit te melden aan hun koperopdrachtgevers.
4. Als dientengevolge de naam van alle alsdan betrokken ontvangers en/of
koper-opdrachtgevers bekend zijn, zal de verrekening tussen deze partijen
plaatsvinden.
5. De ontvanger (dan wel koper-opdrachtgever, ieder afzonderlijk) die geld te
vorderen heeft van een of meerdere mede ontvangers is te allen tijde
gerechtigd rechtstreeks met de in de verdeling aangewezen schuldenaar te
verrekenen. Indien ten aanzien van de schuldenaar de insolventieclausule van
het GAFTA-contract van toepassing wordt verklaard, zijn alle betrokkenen
gehouden zich te conformeren aan een eventuele herziene verdeling gebaseerd
op de betreffende pro rata clausule van het GAFTA-contract.
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Artikel 23 Cessie vrijwaring

1. Indien het voor het verkrijgen van schadevergoeding wegens de schade, het
manco, de vermenging enz. noodzakelijk is dat een ontvanger (of kopereindontvanger) rechten overdraagt aan een van de andere ontvangers (of
kopers-eindontvangers), is hij verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen.
2. Indien een ontvanger (of koper-eindontvanger) door een derde aangesproken
wordt op grond van een verplichting, betrekking hebben op goed, dat dankzij
de werking van in dit Reglement omschreven regels niet meer kan worden
beschouwd als door hem te zijn ontvangen, is de ontvanger (of kopereindontvanger), die wel als ontvanger (of koper-eindontvanger) daarvan moet
worden beschouwd, verplicht hem terzake te vrijwaren.

IV

GESCHILLEN

Artikel 24 1. Alle geschillen tussen partijen aangeduid in de GAFTA pro rata clausule,
vallen onder de werkingssfeer van het betreffende GAFTA contract, inclusief
GAFTA contract no. 125, tenzij anders is/wordt overeengekomen.
2. In afwijking tot het gestelde in artikel 24 lid 1, zal bij geschillen tussen
ontvangers met betrekking tot de juiste vaststelling van de verdeling onder dit
reglement (the method of apportionment), voorafgaand aan een eventuele
arbitrage onder GAFTA No. 125, het geschil worden voorgelegd aan een
commissie die uitspraak zal doen bij wege van bindend advies. Hierbij geldt de
procedure van de Arbitrage Bepalingen van de Nederlandse Handel in Granen
en Diervoedergrondstoffen, welke aan dit reglement zijn gehecht, als bindend
advies procedure en de uitkomst ervan als een nadere overeenkomst tussen
allen.
3. De aanvraag tot een uitspraak bij wege van bindend advies dient te worden
ingediend binnen drie maanden na de laatste losdag bij de Koninklijke
Vereniging Het Comité van Graanhandelaren, die daarop de leden van de
bindend adviescommissie aanwijst.
4. Met uitsluiting van het in de wet bepaalde is tegen voornoemd bindend advies
geen beroep mogelijk.
5. Op het bindende advies is Nederlands recht van toepassing.
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V.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 25 1. Dit reglement is een voortzetting van het “Reglement met betrekking tot de
verdeling van losgestorte en bepaalde partijen gezakte granen, zaden,
peulvruchten, derivaten en verdere diervoedergrondstoffen”, in gebruik sinds
het begin van de vorige eeuw en laatstelijk gereviseerd in 1986.
2. Het intellectueel eigendom van dit reglement berust bij de Koninklijke
Vereniging Het Comité van Graanhandelaren.
3. Het reglement is vastgesteld in de Huishoudelijke Ledenvergadering van Het
Comité van 24 mei 2004.
4. Het reglement verdelingen is gedeponeerd bij de Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Hoofdstuk III van het reglement
verdelingen, “Custom of the Port”, is gedeponeerd bij The Grain and Feed
Trade Association (GAFTA) te Londen als zijnde “method of apportionment
applicable to the port of discharge” voor die Nederlandse haven(s) waar de
goederen zijn aangevoerd.
5. Het reglement verdelingen treedt in werking na publicatie door GAFTA en ten
laatste op 1 januari 2005.
6. De Nederlandse tekst van het reglement is bindend.
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