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Voorwoord 

De keuze voor het onderwerp van mijn masterproef vloeit voort uit mijn interesse in enerzijds 

verzekeringen in het algemeen en anderzijds het maritiem recht. Piraterij is de laatste jaren 

aan een hevige opmars bezig, waardoor logischerwijze ook de aandacht voor de maritieme 

verzekeringen toeneemt en er steeds nieuwe producten op de markt worden gebracht. Het is 

een zeer actueel fenomeen, wat het onderzoek uiteraard boeiend maakt.  

Bij deze wil ik iedereen bedanken die de realisatie van deze masterproef mogelijk hebben 

gemaakt. In het bijzonder mijn promotor Prof. Dr. K. Bernauw voor de richtlijnen en het 

advies en Bastian De Rijcke en mijn ouders voor het nalezen en de steun. 
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Inleiding 

Bij het horen van het woord „piraat‟, denken we doorgaans aan de fictieve verhalen uit onze 

kindertijd. Aan rovers met een ooglapje en houten been. Aan een verloren schat en een vlag 

met doodskop. Het is een fenomeen dat al eeuwen bestaat, maar bovendien ook actueler is 

dan ooit. Piraterij of zeeroof kende een bloei in de 17
e
 eeuw, toen de internationale handel een 

grote vlucht nam, waardoor echter ook de onveiligheid op zee toenam. Deze tendens zet zich 

vandaag voort. Als we een analyse maken van de cijfers van het Internationaal Maritiem 

Bureau (een gespecialiseerde afdeling van de Internationale Kamer van Koophandel), dan 

merken we dat het aantal meldingen van aanvalspogingen en het aantal geslaagde kapingen 

jaarlijks in grote mate blijft toenemen, met 2009 en 2010 als absolute “topjaren”.  

Enerzijds maakt piraterij onze oceanen onveilig, maar anderzijds is het ook een „big business‟ 

geworden, waar velen rendement uit halen. Naast de piraten zelf, die in hun land als helden 

worden aanzien, zijn ook anderen gebaat bij de toenemende onveiligheid op zee. Zo denken 

we in de eerste plaats aan de verzekeringsmaatschappijen, die meer schepen verzekeren en de 

private bewakingsfirma‟s, die steeds meer worden ingeschakeld om schepen door onveilige 

zones te loodsen.  

Vooreerst is het belangrijk om de term „piraterij‟ te definiëren. Kwalificatie is vooral vanuit 

verzekeringstechnisch oogpunt zeer belangrijk: als een handeling wordt gekwalificeerd als 

piraterij, dan is de verzekeringsmaatschappij immers gehouden dekking te verlenen. 

Daarnaast komen ook de meest gangbare internationale definities aan bod en wordt er 

gewezen op een aantal definities die het werk zijn van belangrijke internationale organisaties, 

zoals het Internationaal Maritiem Bureau. Tenslotte wordt nog kort ingegaan op de nationale 

definities en worden een aantal types van piraterij onderscheiden. 

In tweede instantie zal nader onderzocht worden aan welke gevaren schepen die door 

piraatrijke gebieden varen, worden blootgesteld. Dit varieert van gestolen goederen, gezonken 

schepen en overleden bemanning tot vertragingsschade, omdat het schip wekenlang kan 

stilliggen. Ik zal me hierbij vooral focussen op de meest courante dreiging voor het 

scheepspersoneel, met name de losgeldeisen.  

Vooreerst komen de klassieke maritieme verzekeringen aan bod. Historisch gezien kan het 

risico van piraterij vanuit verzekeringstechnisch oogpunt op twee manieren worden benaderd. 

Enerzijds kan men het beschouwen als een gewoon zeegevaar, dat wordt gedekt door een 

gewone maritieme verzekeringspolis. Anderzijds kan men zeeroof beschouwen als 

oorlogsrisico, wat een bijkomende dekking vereist. Vanuit rechtsvergelijkend perspectief 
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bekijken we de toepasselijke modelpolissen uit een zestal landen, waarbij tevens wordt 

nagegaan hoe men het zeeroverijgevaar kwalificeert. Daarna volgt een analyse van de meer 

specifieke „Kidnap and Ransom‟ en „Loss of Hire‟ verzekeringen. Tenslotte worden een 

aantal typische maritieme figuren, zijnde abandonnement en averij grosse, bekeken in het 

licht van de piraterijproblematiek. 

Een derde luik behandelt de preventiemaatregelen die kunnen genomen worden teneinde een 

succesvolle kaping te verhinderen. De piraten schuwen vaak geen geweld en zijn zwaar 

bewapend, waardoor ze zonder veel problemen de bemanning kunnen gijzelen en losgeld 

eisen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen als dekkingsvoorwaarde bepaalde preventieve 

maatregelen opleggen. Vooral in risicovolle gebieden is dit niet ondenkbaar. Deze praktijk is 

niet alleen ingegeven vanuit financiële motieven, maar uiteraard ook met het oog op 

bescherming van het scheepspersoneel.  

Tenslotte dienen we ook even stil te staan bij de verzekerbaarheid van het fenomeen 

„piraterij‟. Gezien het aantal aanvallen jaarlijks nog steeds stijgt, kunnen ook de 

verzekeringspremies niet ongewijzigd blijven. Bovendien zijn de piraten beter bewapend en 

vergroten ze hun actiegebied stelselmatig. Ook bij het afsluiten van nieuwe polissen is het niet 

ondenkbaar dat verzekeraars additionele voorwaarden, hogere eigen risico‟s en/of verscherpte 

veiligheidsmaatregelen zullen bedingen.  
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I. De kwalificatie van ‘piraterij’ 

De term „piraterij‟ is een vlag die vele ladingen dekt. Heden ten dage, in de moderne 

samenleving,  wordt de term „piraterij‟ voornamelijk gebruikt in de betekenis van digitale – of 

softwarepiraterij, zijnde het illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermde werken. 

Het zou duidelijker zijn mocht men het begrip „zeeroverij‟ hanteren om te verwijzen naar het 

fenomeen, maar in nationale wetten en op internationaal niveau gebruikt men steevast de term 

„piracy‟.  

Gelet op de verschillende betekenissen is het dus belangrijk dat we de begripsomschrijving 

duidelijk afbakenen. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de vaak gehanteerde 

definities. Hierbij bespreek ik zowel een aantal nationale definities, als de meer 

gezaghebbende internationale omschrijvingen. Daarnaast komen ook een aantal definities van 

belangrijke internationale organisaties aan bod. Tot slot wordt ook nagegaan hoe men piraterij 

kwalificeert in verzekeringsovereenkomsten.  

Doorheen de bespreking zullen grote discrepanties blijken tussen deze verschillende 

definities. Er zal daarnaast ook nog gewezen worden op een aantal tekortkomingen. Dit wordt 

geïllustreerd door rechtspraak. 

A) Het internationaal recht 

1. De League Draft van 1926 

De Volkenbond nam als eerste het initiatief voor de codificatie van het begrip „piraterij‟. In 

1926 werd het Comité van Experten belast met het opstellen van een rapport over deze 

problematiek. Uiteindelijk werd piraterij op twee manieren beperkt: enerzijds vielen enkel de 

aanvallen op volle zee onder het begrip en anderzijds konden aanvallen voor politieke 

doeleinden niet als piraterij worden bestempeld
1
. Er werd een duidelijk onderscheid gemaakt 

met politieke acties, die werden geacht geen gevaar op te leveren voor de scheepvaart en 

handel van alle Staten, gezien zij zich doelbewust richten tegen een welbepaalde Staat.  

In principe konden enkel particuliere schepen daden van zeeroof plegen. De League Draft 

erkende wel dat oorlogsschepen waarvan de bemanning had gemuit, de stempel van 

piratenschip konden dragen
2
. 

                                                
1 P.W. BIRNIE, “Piracy past, present and future” in E. ELLEN (ed.), Piracy at Sea, Paris, ICC, 1989, 137. 
2 P.W. BIRNIE, “Piracy past, present and future” in E. ELLEN (ed.), Piracy at Sea, Paris, ICC, 1989, 137. 
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Het initiatief van de Volkenbond kon echter op weinig bijval rekenen en kwam ook niet aan 

bod op de codificatieconferentie. Velen waren de mening toegedaan dat de tijd voor een 

codificatie nog niet rijp was. 

2. De Harvard Research Draft van 1932 

Na de mislukking van de Volkenbond, poogde de rechtenfaculteit van de Universiteit van 

Harvard een definitie van piraterij neer te pennen. Daarbij gingen zij uit van de reeds 

bestaande regels en opinies over piraterij, met de bedoeling deze samen te brengen in één 

document
3
. De „Draft Convention on Piracy‟ voorzag tevens dat elke Staat de nodige 

jurisdictie had om piraterij aan te pakken
4
. Ze aanvaardde – in artikel 7 – dat iedere Staat kon 

overgaan tot het oppakken van piraten in territoriale zeeën van andere Staten, mits de 

achtervolging van het verdachte schip was begonnen in de volle zee of de eigen territoriale 

zee
5
. 

Artikel 3 van de Harvard Draft geeft een definitie van piraterij. Samengevat komt de definitie 

neer op het volgende: alle daden van geweld of plundering met de bedoeling personen te 

beroven, verkrachten, verwonden, tot slaaf te maken, op te sluiten of te vermoorden of met als 

doel eigendommen te stelen of vernietigen en dit voor private doeleinden en op voorwaarde 

dat er minstens twee schepen bij betrokken zijn. 

Deze definitie zou later de basis vormen voor de omschrijving van piraterij in het Verdrag van 

Genève over de Volle Zee van 1958 en het VN Zeerechtverdrag van 1982. 

3. Het Verdrag van Genève over de Volle Zee van 1958
6
 

In 1956 hielden de Verenigde Naties een eerste conferentie over zeerecht (ook genaamd 

UNCLOS I: United Nations Conference on the Law of the Sea). Het was de Commissie voor 

Internationaal recht (ILC: International Law Commission), een orgaan van de VN dat 

bevoegd is voor het opstellen van verdragsteksten, die belast werd met het opstellen van een 

rapport.  

De conventie resulteerde in 1958 in het Verdrag van Genève over de Volle Zee. Er werd 

echter geopteerd voor een vrij restrictieve definitie van piraterij. De oorspronkelijke 

omschrijving uit de Harvard Draft die werd gebruikt als basis, werd dan ook sterk afgezwakt. 

                                                
3 A.P. RUBIN, The law of piracy, New York, Transnational publishers, 1997, 335. 
4 P.W. BIRNIE, “Piracy past, present and future” in E. ELLEN (ed.), Piracy at Sea, Paris, ICC, 1989, 138. 
5 A.P. RUBIN, The law of piracy, New York, Transnational publishers, 1997, 342. 
6 Verdrag van Genève inzake de volle zee, UNO, Genève, 29 april 1958, BS 2 februari 1972 (hierna verkort 

VVZ). 
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Dit voornamelijk door het invoeren van de vereiste dat de aanval op volle zee moet 

plaatsvinden. 

Volgens artikel 15 bestaat zeeroof uit: 

“1. Iedere onwettige daad van geweld, aanhouding, alsmede iedere daad van plundering die 

door de bemanning of de passagier van een particulier schip of particulier luchtvaartuig voor 

persoonlijke doeleinden wordt gepleegd en die is gericht: 

a) in volle zee, tegen een ander schip of luchtvaartuig of tegen personen of 

eigendommen aan boord van een zodanig schip of luchtvaartuig 

b) tegen een schip, luchtvaartuig, personen of eigendommen op een plaats die buiten 

de rechtsmacht van enige Staat valt 

2. Iedere vrijwillige deelneming aan de exploitatie van een schip of luchtvaartuig met kennis 

van de feiten die het schip of luchtvaartuig tot zeeroversschip of zeeroversluchtvaartuig 

maken 

3. Iedere opruiming tot of opzettelijke vergemakkelijking van een in lid 1 of 2 van dit artikel 

omschreven handeling.” 

Het is in deze definitie van cruciaal belang om na te gaan wat wordt verstaan onder „volle 

zee‟.  Artikel 1 van het VVZ stelt dat het gaat om “alle delen van de zee die niet behoren tot 

de territoriale zee of de binnenwateren van een Staat”. 

De territoriale zee kan worden gedefinieerd als het deel van de zee gelegen tussen de interne 

wateren en de volle zee waar de Staat haar soevereiniteit kan uitoefenen. De limiet van de 

territoriale zee werd in het VZZ op drie mijlen gesteld. 

De aansluitende zone omschrijft men in artikel 24 VVZ als “de strook van de volle zee die 

grenst aan de territoriale zee en waarin de kuststaat welomschreven en beperkte 

bevoegdheden kan uitoefenen”. Deze wordt beperkt tot twaalf mijlen. 

Concreet houdt dit in dat alle aanvallen die plaatsvinden binnen de vijftien mijlen van de 

kustlijn, op grond van artikel 15 VVZ niet als piraterij kunnen worden gekwalificeerd. 

De bestraffing van deze misdrijven wordt overgelaten aan de kuststaat in wiens territoriale 

wateren de aanval plaatsvond. Dit kan problematisch zijn als deze Staat niet het nodige gezag 

bezit. Zo denken we in de eerste plaats aan Somalië, waar al sinds 1991 een effectief centraal 

gezag ontbreekt. 

Daarnaast spreekt men in artikel 15 VVZ over „plaatsen die buiten de rechtsmacht van enige 

Staat vallen‟. Volgens de Commissie voor Internationaal Recht (ILC) gaat het hoofdzakelijk 
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om eilanden die als terra nullius
7
 worden aanzien en kusten van onbezette gebieden

8
. We 

denken daarbij in eerste instantie aan Antarctica
9
. 

Een laatste belangrijke regel vinden we terug in artikel 19 VVZ, dat het principe van 

universele jurisdictie bevat. Op de volle zee, of op enige andere plaats buiten de jurisdictie 

van enige Staat, is iedere Staat bevoegd om een piratenschip of een schip overgenomen door 

piraten, aan te houden en de personen – ongeacht hun nationaliteit – te arresteren, evenals de 

goederen aan boord in beslag te nemen. De rechtbanken van de Staat die de aanhouding heeft 

verricht, mogen beslissen over de straffen die dienen te worden opgelegd en mogen ook 

beslissen wat er moet aangevangen worden met de schepen en goederen, onder voorbehoud 

van de rechten van derden te goeder trouw. Inbeslagname wegens zeeroof mag enkel 

geschieden door oorlogsschepen of militaire luchtvaartuigen of andere daartoe gemachtigde 

schepen of luchtvaartuigen in overheidsdienst
10

. De universele jurisdictie werd 

gerechtvaardigd door het feit dat piraten als „hostis humani generis‟, de vijanden van de 

mensheid, werden beschouwd
11

. Dergelijke jurisdictie was noodzakelijk gezien geen enkele 

Staat op grond van het internationaal recht verantwoordelijk kon worden gehouden voor 

daden van piraterij. 

4. Het VN-Verdrag van Montego Bay in 1982
12

 

De derde conferentie over zeerecht ging van start in 1973 in New York. Het duurde echter tot 

1982 vooraleer een verdrag tot stand kwam. De definitie van piraterij, terug te vinden in 

artikel 101, is een nagenoeg letterlijke overname van de definitie uit het Verdrag van Genève. 

Er werd geen rekening gehouden met het rapport van de International Law Association, dat 

piraterij definieerde als: “unlawful seizure or taking control of a vessel by violence, threats 

thereof, surprise, fraud or other means.
13

” Deze definitie was aanzienlijke ruimer dan deze uit 

het VVZ. 

Gezien de definitie in het Zeerechtverdrag politiek aanvaardbaar moest zijn voor alle 

verdragsstaten, werden de bepalingen uit het VVZ woordelijk overgenomen. De oude 

                                                
7 Terra nullius is een Romeinse term die kan worden vertaald als „niemandsland‟. Het gaat met andere woorden 

om gebieden waarover geen enkele Staat de soevereine macht heeft. 
8 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Antwerpen, Kluwer, 2004, 272. 
9 S.P. MENEFEE, “Piracy, terrorism and the insurgent passenger: a historical and legal perspective” in N. 

RONZITTI, Maritime terrorism and international law, Dordrecht, Nijhoff, 1990, 60 en P.W. BIRNIE, “Piracy past, 

present and future” in E. ELLEN (ed.), Piracy at Sea, Paris, ICC, 1989, 139. 
10 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Antwerpen, Kluwer, 2004, 273. 
11 M. HALBERSTAM, “Terrorism on the High Seas: the Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on 

Maritime Safety”, AJIL 1988, 288. 
12 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, Montego Bay, 10 december 1982, BS 16 

september 1999 (hierna verkort Zeerechtverdrag). 
13 P.W. BIRNIE, “Piracy past, present and future” in E. ELLEN (ed.), Piracy at Sea, Paris, ICC, 1989, 139. 



8 

 

tekortkomingen blijven dus bestaan. Dit valt ten zeerste te betreuren, gezien uit onderzoek 

blijkt dat slechts 7 tot 15% van de recente gewelddaden op zee volgens deze definitie kunnen 

worden gekwalificeerd als piraterij
14

. Daarenboven zorgt de bepaling inzake de vergroting 

van de breedte van de territoriale zee voor nog meer problemen. 

Volgens artikel 86 Zeerechtverdrag omvat de volle zee “alle delen van de zee die niet 

behoren tot de exclusieve economische zone, de territoriale wateren en de binnenwateren van 

een Staat of de archipelwateren van een archipelstaat.” 

De aangrenzende zone bedraagt nu 24 mijlen en de territoriale zee heeft nu een afstand van 

twaalf mijlen. De exclusieve economische zone wordt vastgesteld op 200 mijlen. Door de 

uitbreiding van de territoriale zee beperkt men de mogelijkheid om piraterij aan te pakken, 

aangezien piraterij volgens de internationale definitie enkel op internationale wateren kan 

voorkomen
15

. 

Ook in dit Verdrag is voorzien in een universele jurisdictie: artikel 105 Zeerechtverdrag is een 

letterlijke overname van artikel 19 VVZ. Iedere Staat is dus bevoegd om een piratenschip aan 

te houden en de betrokken personen te arresteren, doch slechts op de volle zee, of op enige 

andere plaats buiten de jurisdictie van enige Staat. Dit impliceert dat een piratenschip niet 

verder achtervolgd kan worden eens het nationale wateren heeft bereikt
16

. 

Hieronder volgt een analyse van de meest gezaghebbende – tevens meest gangbare – definitie 

uit artikel 15 VVZ en artikel 101 Zeerechtverdrag. 

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een daad kan worden gekwalificeerd als 

„piraterij‟
17

: 

i. De daad moet onwettig zijn 

Deze vereiste impliceert dat daden die wettige zelfverdediging uitmaken, niet onder het 

piraterijbegrip vallen
18

. 

De formulering dat de daad „onwettig‟ (illegal) moet zijn, is wat ongelukkig gekozen. Het zou 

namelijk de indruk kunnen wekken dat bepaalde gewelddaden gesteld voor private doeleinden 

                                                
14 P.W. BIRNIE, “Piracy past, present and future” in E. ELLEN (ed.), Piracy at Sea, Paris, ICC, 1989, 141. 
15 A.H. DEAN, “The Geneva convention on the law of the sea: what was accomplished”, AJIL 1958, 608-611. 
16 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 25. 
17 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Antwerpen, Kluwer, 2004, 271-272. 
18 I. CLINCK, “Zeeroof in publiek en privaat recht”, TBH 1986, 665 en E. SOMERS, Inleiding tot het 

internationaal zeerecht, Antwerpen, Kluwer, 2004, 271. 

http://www.munichre.com/
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ook „legaal‟ kunnen zijn, waardoor het – volgens een strikte lezing – de praktijk van 

kaapvaart lijkt toe te laten
19

. 

Men dient piraterij echter te onderscheiden van „kaapvaart‟ (privateering). Kaapvaart valt 

immers buiten het toepassingsgebied van het Verdrag
20

. Deze – vroeger legale – praktijk vindt 

zijn oorsprong in de dertiende eeuw, toen Staten in oorlogstijd bepaalde personen („kapers‟) 

belastten met de opdracht om schepen van een vijandige Staat aan te vallen en hun buit te 

stelen. De overheidstoestemming werd gegeven door middel van „kapersbrieven‟, die kunnen 

worden beschouwd als een soort van vergunning. Personen in het bezit van een kapersbrief 

konden namelijk in hun eigen land niet vervolgd worden wegens daden van piraterij. In ruil 

voor deze immuniteit moesten de kapers dan wel een deel van de buit afstaan aan de Staat. 

Dergelijke praktijk leende zich echter tot misbruik en mondde dan ook vaak uit in 

daadwerkelijke piraterij. De kaper hield zich niet steeds aan de grenzen van de kapersbrief en 

ontdekte dat piraten niets hoefden af te staan aan de Staat. De kaapvaart werd daarom ook 

afgeschaft door de Declaratie van Parijs van 1856
21

. Deze vorm van piraterij is vandaag 

vrijwel geheel verdwenen
22

. 

ii. Het moet gaan om een daad van geweld, aanhouding of plundering 

Het gaat hier zowel om lichamelijk geweld als moreel geweld, met inbegrip van 

vrijheidsberoving. Het louter dreigen met geweld zal dus waarschijnlijk volstaan. 

Aanhouding betekent het doen stoppen van schepen, zoals bepaald in artikel 22 van het 

VVZ
23

. Volgens dit artikel heeft ieder oorlogsschip, indien er een gegronde reden bestaat om 

aan te nemen dat een koopvaardijschip zich bezighoudt met zeeroof, het recht dit schip op 

volle zee aan te houden, over te gaan tot een onderzoek van de vlag en het schip aan een nader 

onderzoek te onderwerpen. 

Plundering spreekt voor zich; het gaat om het eigenhandig in bezit nemen van andermans 

goederen. 

 

 

 

                                                
19 A.P. RUBIN, The law of piracy, New York, Transnational publishers, 1997, 366-367. 
20 A. RUBIN, “Is piracy illegal?”, AJIL 1976, 92-95. 
21 I. CLINCK, “Zeeroof in publiek en privaat recht”, TBH 1986, 665. 
22 P.W. BIRNIE, “Piracy past, present and future” in E. ELLEN (ed.), Piracy at Sea, Paris, ICC, 1989, 131. 
23 I. CLINCK, “Zeeroof in publiek en privaatrecht”, TBH 1986, 665. 
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iii. Begaan door de bemanning of passagiers van een particulier schip of luchtvaartuig 

De voorwaarde dat de onwettige daad moet begaan zijn door een particulier schip, heeft tot 

gevolg dat oorlogsschepen en schepen in dienst van een overheid zich in beginsel niet 

schuldig kunnen maken aan piraterij.  

Artikel 16 VVZ en artikel 102 Zeerechtverdrag stellen echter het volgende: “daden van 

piraterij, gepleegd door een oorlogsschip, overheidsschip of overheidsluchtvaartuig wiens 

bemanning heeft gemuit en de controle over het schip of luchtvaartuig heeft overgenomen, 

worden geassimileerd met daden gepleegd door een particulier schip of luchtvaartuig”. In 

geval van muiterij, kunnen daden van oorlogsschepen en schepen in overheidsdienst dus wel 

bestempeld worden als zeeroof. Deze schepen verliezen namelijk het karakter van 

overheidsschip. 

iv. Voor persoonlijke doeleinden 

Deze voorwaarde impliceert dat de dader handelt uit haat, winstbejag, wraak of enig ander 

persoonlijk doel of voordeel. Het winstbejag is echter geen essentieel, onontbeerlijk element. 

Daden gesteld met een ander doel dan diefstal of roof (animus furandi) kunnen ook als 

piraterij worden gekwalificeerd
24

. 

De vereiste dat de daad gesteld moet zijn voor persoonlijke doeleinden, betekent dat 

gewelddaden met een politiek motief niet onder de noemer van piraterij vallen. Dit is meteen 

een eerste grote tekortkoming van de internationale definitie. Het feit dat bepaalde 

terroristische aanslagen buiten het toepassingsgebied vallen, blijkt een grote leemte te zijn. 

Bovendien wordt niet verduidelijkt wat er precies tegenover „persoonlijke doeleinden‟ staat. 

Gaat het om publieke dan wel politieke doeleinden
25

? Daarnaast is het ook moeilijk om na te 

gaan (en te bewijzen) wanneer er precies sprake is van persoonlijke dan wel politieke 

doeleinden. Er zijn namelijk daden die zich in de „grijze zone‟ situeren. Wanneer een 

groepering bijvoorbeeld een schip berooft of de bemanning gijzelt voor losgeld, teneinde 

fondsen te verwerven voor de financiering van hun politieke activiteiten, stelt er zich mogelijk 

                                                
24 I.CLINCK, “Zeeroof in publiek en privaat recht”, TBH 1986, 665-666; M. HALBERSTAM, “Terrorism on the 

High Seas: the Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on Maritime Safety”, AJIL 1988, 277-278 en A.P. 

RUBIN, The law of piracy, New York, Transnational publishers, 1997, 355. 
25 S.P. MENEFEE, “The Achille Lauro and similar incidents as piracy: two arguments” in E. ELLEN (ed.), Piracy 

at Sea, Paris, ICC, 1989, 179-180. 
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een kwalificatieprobleem
26

. Tenslotte is het ook onduidelijk wie deze doeleinden gaat 

definiëren: het slachtoffer, de aanvaller of de rechter
27

? 

De term „private doeleinden‟ wordt noch in VVZ, noch in de Harvard Draft Convention 

gedefinieerd. Sommigen argumenteren, op basis van de voorbereidende werken van de 

Harvard Research Draft, dat de voorwaarde „voor persoonlijke doeleinden‟ werd ingevoerd 

om acties van rebellen die hun aanvallen beperkten tot de Staat van wie ze onafhankelijkheid 

wilden, uit te sluiten
28

. Rebellen die daarentegen schepen van alle Staten zonder onderscheid 

aanvallen, zouden in deze interpretatie wel onder het piraterijregime vallen. De voorwaarde 

zou volgens hen ook in het VVZ worden gebruikt voor datzelfde doel, evenals om aanvallen 

van overheidsschepen, daartoe gemachtigd door de betrokken overheid, uit te sluiten
29

. Het 

zou dus niet de bedoeling zijn geweest om alle aanvallen geïnspireerd door politieke 

motieven, uit te sluiten. Er zijn ook auteurs die argumenteren dat de verdragsopstellers niet de 

intentie hadden om alle terroristische aanvallen uit het toepassingsgebied te weren
30

. Vandaag 

lijkt het aanhouden van de visie dat ook politiek gemotiveerde daden als piraterij kunnen 

worden beschouwd echter een verloren zaak, gezien dergelijke daden nu onder het 

toepassingsgebied van de „Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the 

Safety of Maritime Navigation‟ vallen
31

. Deze Conventie wordt hieronder verder behandeld
32

. 

Dat ook deze vereiste een tekortkoming vormt, wordt geïllustreerd aan de hand van vier 

voorbeelden. 

Vooreerst bespreek ik in dit kader het „SS Mayaguez‟- incident. Op 12 mei 1975 werd het 

Amerikaanse containerschip SS Mayaguez op weg naar Thailand gekaapt. De kaping 

gebeurde in de Golf van Siam, ongeveer 60 mijlen van de Cambodjaanse kust, en 8 mijlen 

van Poulo Wai, een Cambodjaans eiland. De aanval was het werk van leden van de Khmer 

Rouge. De Rode Khmer was de militaire tak van de Communistische Partij van het 

toenmalige Democratisch Kampuchea (nu Cambodja). Volgens de VS deed het incident zich 

                                                
26 J.L. JESUS, “Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects”, IJMCL  2003, 

379. 
27 S.P. MENEFEE, “The Achille Lauro and similar incidents as piracy: two arguments” in E. ELLEN (ed.), Piracy 

at Sea, Paris, ICC, 1989, 179-180. 
28 M. HALBERSTAM, “Terrorism on the High Seas: the Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on 

Maritime Safety”, AJIL 1988, 277. 
29 M. HALBERSTAM, “Terrorism on the High Seas: the Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on 

Maritime Safety”, AJIL 1988, 290. 
30 M. HALBERSTAM, “Terrorism on the High Seas: the Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on 

Maritime Safety”, AJIL 1988, 290. 
31 J.L. JESUS, “Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects”, IJMCL 2003, 

378. 
32 Zie infra p. 17-18. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgsmacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Communisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cambodja
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voor op volle zee. Zij baseerden zich op het VVZ, dat de limiet voor de territoriale zee op drie 

mijlen stelde. Cambodja stelde echter dat het incident plaatsvond in hun territoriale zee, zich 

baserende op het Zeerechtverdrag dat de limiet voor de territoriale zee op twaalf mijlen 

plaatst. Cambodja claimde dus dat het exclusieve jurisdictie had, aangezien de aanval 

plaatsvond op acht mijlen van één van haar eilanden.  

De Amerikaanse president Ford klaagde de aanval aan als een „act of piracy‟ en eiste de 

onmiddellijke vrijlating van het schip. Gezien de diplomatieke onderhandelingen faalden, 

beval de president militaire tussenkomst om het schip te bevrijden
33

.  

Opdat er sprake is van piraterij in het internationaal recht, is echter vereist dat de gewelddaad 

voor persoonlijke doeleinden is gesteld. Het schip van waaruit de leden van de Khmer Rouge 

de SS Mayaguez enterden, was echter een oorlogsschip dat handelde uit politieke motieven. 

De VS stelden echter dat zij de Khmer Rouge niet erkenden als de regering van Cambodja en 

dat het schip dus kon worden beschouwd als een particulier schip.  

Als we de situatie objectief bekijken, moeten we besluiten dat er strikt juridisch gezien geen 

sprake is van piraterij. De kaping van de SS Mayaguez was immers een uitloper van de 

Vietnamese oorlog. Het is dus aannemelijk dat het incident was ingegeven door politieke 

motieven en dat er geen sprake was van persoonlijke doeleinden. 

Daarnaast dient ook het incident met de „Santa Maria‟ te worden besproken. Het Portugese 

cruiseschip Santa Maria (met 600 passagiers aan boord) werd in januari 1961 gekaapt door 

een Portugees commando, onder leiding van kapitein Galvao. Galvao was een tegenstander 

van het toenmalige Portugese regime. Hij stuurde een boodschap naar de pers waarin hij 

verduidelijkte dat hij met de aanval een aanzet wou geven tot het omverwerpen van de 

dictatuur van Salazar. Hij deed dit, naar eigen zeggen, in naam van de onafhankelijke „Junta 

of Liberation‟ die onder leiding stond van Generaal Delgado, de wettelijk verkozen president 

van de Portugese republiek
34

. Tijdens de actie werd een officier gedood en een ander 

verwond
35

. Volgens de Portugese regering was er sprake van piraterij.  

Als we echter de internationale definitie bekijken, moeten we de vaststelling van de Portugese 

regering op twee vlakken tegenspreken. Vooreerst handelden Galvao en zijn entourage niet 

voor persoonlijke doeleinden. Hij stelde namelijk zelf dat hij enkel de bedoeling had om de 

dictatuur in zijn land omver te werpen. Hij vocht dus voor politieke onafhankelijkheid. 

                                                
33 X, “Capture and Release of SS Mayaguez by Khmer Rouge forces in May 1975”, www.usmm.org/mayaguez. 

html. 
34 H.A. ZEIGER, The seizing of the Santa Maria, http://solantamity.com/media/documents/ chase.pdf. 
35 I. CLINCK, “Zeeroof in publiek en privaat recht”, TBH 1986, 667. 

http://www.usmm.org/mayaguez
http://solantamity.com/media/documents/
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Generaal Delgado gaf toe aan de pers dat hij op de hoogte was van de plannen van Galvao en 

dat hij aan deze laatste zelfs de bevoegdheid had gedelegeerd om een dergelijke staatsgreep te 

plegen. Het ging hier dus duidelijk om puur politieke motieven. 

In tweede instantie was niet voldaan aan de „twee schepen‟ voorwaarde
36

: er was immers 

slechts één schip betrokken bij het incident. Galvao en zijn manschappen waren als passagiers 

of leden van de bemanning aan boord van de Santa Maria toen ze het schip overmeesterden. 

Ik dien er echter op te wijzen dat het VVZ van 1958 nog niet in werking was getreden, op het 

moment dat de Santa Maria werd gekaapt
37

. Galvao kreeg uiteindelijk politiek asiel in 

Brazilië. 

Voorts bespreek ik de „Sirius‟- zaak, waar de Belgische rechtspraak zich in de jaren ‟80 

diende uit te spreken over de vereiste van aanwezigheid van persoonlijke doeleinden. De 

Sirius, een schip van milieuorganisatie Greenpeace, voerde een strijd tegen 

dumpingpraktijken. In het kader van deze actie viseerden zij ook twee Belgische schepen, de 

Falco en de Wadsy Tanker, die op weg waren om chemisch afval in de Noordzee te dumpen. 

Beide schepen verrichtten de lozingen op een volkomen rechtmatige wijze en beschikten over 

de nodige vergunningen. Greenpeace poogde beide schepen te verhinderen verder te varen 

door aan boord te klimmen en de ramen te bekladden, afvalleidingen af te snijden, zich voor 

de boeg van de schepen te werpen, kabels te spannen en te dreigen om hun anker te laten 

schieten. De acties vonden plaats in de haven van Antwerpen, op de Schelde en op de volle 

zee. De betrokken schepen leden schade, waardoor de eigenaars de Sirius in kort geding 

dagvaardden, teneinde dergelijke acties in de toekomst te verbieden.  

In kort geding verklaarde de rechter zich echter onbevoegd, voor zover de vordering 

betrekking had op de volle zee
38

. Hij stelde dat schepen op volle zee uitsluitend onderworpen 

zijn aan de rechtsmacht van de vlagstaat (in casu de Nederlandse) en dat hij daarom niet 

bevoegd was om een verbod op te leggen de dumpingsactiviteiten in volle zee op enige wijze 

te verhinderen of bemoeilijken. 

Het Hof van Beroep van Antwerpen verwierp deze zienswijze
39

. Het Hof stelde dat de actie 

van de Sirius tegen de Belgische dumpingschepen te beschouwen was als een daad van 

zeeroof, waardoor zij zich niet op de wet van de vlagstaat kon beroepen. Het Hof definieert 

zeeroof als: “iedere onwettige daad van geweld en aanhouding die door de bemanning of 

                                                
36 Zie infra p. 15 en verder. 
37 S.P. MENEFEE, “Piracy, terrorism and the insurgent passenger: a historical and legal perspective” in N. 

RONZITTI, Maritime terrorism and international law, Dordrecht, Nijhoff, 1990, 58. 
38 Kortgd. Antwerpen 12 juni 1985, Rechtspr.Antw. 1987, 229. 
39 Antwerpen 19 juli 1985, TBH 1987, 18-22. 
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passagiers van een particulier schip voor privédoeleinden wordt gepleegd en is gericht tegen 

een ander schip”. Het Hof verwijst in zijn overwegingen naar de definitie van artikel 15 VVZ.  

Het Hof was van oordeel dat voldaan was aan de vereiste dat de daden moeten gepleegd zijn 

voor „persoonlijke doeleinden‟. De vervulling van het maatschappelijk doel van 

milieuorganisatie Greenpeace, namelijk de sensibilisering van de publieke opinie nopens het 

lozen van voor de natuur schadelijke afvalstoffen in zee, werd door het Hof bestempeld als 

een handeling gepleegd voor persoonlijke doeleinden. Bovendien stelde het Hof dat ook meer 

persoonlijke redenen zoals haat of wraak of eigenrichting niet uitgesloten waren. 

Het Hof meent dat de bemanning van de Sirius zich schuldig maakt aan een daad van zeeroof 

en legt daarom een dwangsom op van één miljoen frank per 24 uur, teneinde te verhinderen 

dat dergelijke acties in de toekomst worden herhaald. 

Het Hof van Cassatie volgt het standpunt van het Hof van Beroep en verwerpt het 

cassatieberoep
40

. Cassatie stelt dat het Hof van Beroep wettig oordeelt dat de handelingen 

werden gesteld voor persoonlijke doeleinden “overwegende dat de eisers niet aanvoeren dat 

de handelingen gesteld werden ten gunste of ten nadele van een Staat of staatsregime, en niet 

enkel om een eigen standpunt tegenover een welbepaald probleem kracht bij te zetten, ook al 

zou dit een politiek aspect hebben.
41

” Dit houdt dus in dat handelingen gesteld om een eigen 

standpunt tegenover een probleem kracht bij te zetten, zelfs indien ze een politiek aspect 

hebben, maar niet gericht zijn tegen een Staat of staatsregime, gesteld zijn voor persoonlijke 

doeleinden. 

Of deze zienswijze de correcte is, valt ten zeerste te betwijfelen. Greenpeace handelt namelijk 

met de bedoeling het milieu te beschermen door in de eerste plaats grootschalige 

milieuproblemen onder de publieke en politieke aandacht te brengen door middel van lobbyen 

en geweldloze acties. De acties die Greenpeace onderneemt, kunnen dan ook eerder als 

politiek worden bestempeld. Men kan dan ook bezwaarlijk stellen dat voldaan is aan de 

vereiste van „persoonlijke doeleinden‟. Er zijn ook auteurs die deze mening zijn toegedaan. 

JESUS meent dat het „private doeleinden‟- criterium daden van geweld en plundering begaan 

door milieugroeperingen, die verband houden met hun strijd voor bescherming van het 

maritieme milieu, uitsluit van de definitie van piraterij
42

. 

                                                
40 Cass. 19 december 1986, Arr.Cass. 1986-1987, 539-541. 
41 Cass. 19 december 1986, Arr.Cass. 1986-1987, 541. 
42 J.L. JESUS, “Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects”, IJMCL 2003, 

379. 
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Tenslotte is ook de „Achille Lauro‟- zaak nog relevant in deze bespreking. Deze wordt onder 

v. behandeld. 

v. Gericht tegen een ander schip of luchtvaartuig, personen of goederen aan boord ervan 

Deze „twee schepen voorwaarde‟ impliceert dat er bij de aanval minstens twee schepen of 

luchtvaartuigen moeten betrokken zijn. Dit houdt in dat gewelddaden van de bemanning 

(muiterij) of passagiers tegen het eigen schip niet kunnen worden beschouwd als piraterij. De 

bestraffing van dergelijke daden behoort dan tot de jurisdictie van de vlagstaat
43

.  

Zoals eerder vermeld, is er echter wel sprake van een daad van piraterij als de bemanning van 

een oorlogsschip of overheidsschip overgaat tot muiterij. Dit wordt immers door artikel 16 

VVZ en artikel 102 Zeerechtverdrag geassimileerd met daden gepleegd door een particulier 

schip.  

De „twee schepen voorwaarde‟ kan in de praktijk echter ook voor problemen zorgen. 

Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van de „Achille Lauro‟- zaak. Op 7 oktober 1985 

werd het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro gekaapt tijdens zijn reis van Alexandria naar 

Port Said
44

. De kapers, leden van de Palestine Liberation Front, een fractie van de Palestine 

Liberation Organization (PLO), waren in Genoa aan boord gegaan. Zij deden zich hierbij voor 

als toeristen. Ze hielden de bemanning en passagiers gegijzeld en dreigden ermee de 

passagiers te vermoorden indien Israel niet overging tot de vrijlating van vijftig Palestijnse 

gevangenen. Daarnaast dreigden ze er ook mee het schip op te blazen als een reddingsoperatie 

werd ondernomen. Toen hun eisen niet werden ingewilligd, vermoordden ze Leon 

Klinghoffer, een Jood met Amerikaanse nationaliteit. De gedeeltelijk verlamde Klinghoffer 

werd samen met zijn rolstoel overboord gegooid.  

Volgens de VS had de daad alle karakteristieken van piraterij.  

Als we de internationale definitie strikt toepassen, moeten we echter concluderen dat niet 

voldaan is aan de „twee schepen voorwaarde‟. Het is namelijk vereist dat de gewelddaad door 

de bemanning of passagiers van een particulier schip is gericht tegen een ander schip. Bij deze 

aanval was er slechts één schip betrokken. De kapers waren namelijk, vermomd als toeristen, 

reeds aan boord van het schip.  

                                                
43 M. HALBERSTAM, “Terrorism on the High Seas: the Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on 

Maritime Safety”, AJIL 1988, 284. 
44 M. HALBERSTAM, “Terrorism on the High Seas: the Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on 

Maritime Safety”, AJIL 1988, 269-270. 
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Volgens MENEFEE moet echter worden geopteerd voor een ruime interpretatie van artikel 15 

VVZ
45

. Hij stelt dat artikel 15 (1) (a) de aanwezigheid van twee schepen slechts lijkt te 

vereisen. Artikel 15 (1) (b) spreekt immers van daden die plaatsvinden in gebieden “buiten de 

jurisdictie van enige Staat”, zonder dat de aanwezigheid van twee schepen vereist is. Volgens 

MENEFEE moet de volle zee worden beschouwd als zo‟n plaats “buiten de jurisdictie van 

enige Staat”. In deze interpretatie is het dus niet vereist dat er twee schepen aanwezig zijn bij 

een aanval op volle zee.  

Andere auteurs, zoals JESUS, stellen dat artikel 101 Zeerechtverdrag onmiskenbaar de 

betrokkenheid van twee schepen vereist en dat men in dit artikel niet iets kan lezen wat niet 

uitdrukkelijk geschreven staat
46

. 

In tweede instantie rees de vraag of er sprake was van „persoonlijke doeleinden‟. Sommigen 

argumenteerden dat de aanval wel degelijk was verricht voor „persoonlijke doeleinden‟ 

aangezien hun doelwit niet begrensd was tot één welbepaalde Staat
47

. Er werd namelijk een 

Italiaans schip gekaapt en de kapers vermoordden een Amerikaanse burger en gijzelden 

personen van verschillende nationaliteiten. Als we echter aannemen dat het de bedoeling van 

de kapers was om Palestijnse gevangenen vrij te krijgen, dan schuilt er wel degelijk een 

politiek motief achter de aanval.  

De kaping van de Achille Lauro deed heel wat stof opwaaien. Sommige auteurs zijn de 

mening toegedaan dat de definities in het VVZ en het Zeerechtverdrag niet exclusief zijn. Zo 

stelde D.P. O‟CONNELL: “Article 15 is one of the least successful essays in codification of the 

Law of the Sea, and the question is open whether it is comprehensive so as to preclude 

reliance upon customary international law.
48

” 

Toch zal men in de praktijk deze twee schepen voorwaarde eerder soepel interpreteren. Hoe 

de piraten aan boord kwamen is namelijk een zuivere technische kwestie. Volgens B.H. 

BRITTIN is het de daad van zeeroof zelf die van primair belang is en niet de voorbereiding 

ervan
49

. 

                                                
45 S.P. MENEFEE, “The Achille Lauro and similar incidents as piracy: two arguments” in E. ELLEN (ed.), Piracy 

at Sea, Paris, ICC, 1989, 179. 
46 J.L. JESUS, “Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects”, IJMCL 2003, 

377. 
47 M. HALBERSTAM, “Terrorism on the High Seas: the Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on 

Maritime Safety”, AJIL 1988, 287-288. 
48 S.P. MENEFEE, “Piracy, terrorism and the insurgent passenger: a historical and legal perspective” in N. 

RONZITTI, Maritime terrorism and international law, Dordrecht, Nijhoff, 1990, 60-61. 
49 B.H. BRITTIN, “The Law of Piracy: does it meet the present and potential challenges?” in E. ELLEN (ed.), 

Piracy at Sea, Paris, ICC, 1989, 161. 
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vi. Begaan op volle zee of op een plaats die buiten de rechtsmacht van iedere Staat valt 

Naast het feit dat de daad voor persoonlijke doeleinden moet gesteld zijn, is de voorwaarde 

dat ze op volle zee moet zijn begaan, toch wel de grootste tekortkoming van de internationale 

definitie. Dit houdt namelijk in dat incidenten die zich voordoen in de territoriale wateren van 

een Staat niet kunnen worden gekwalificeerd als piraterij. Dit valt ten zeerste te betreuren, 

gezien het merendeel van de aanvallen plaatsvindt in deze territoriale wateren. Het is de 

kuststaat die hier haar soevereiniteit kan uitoefenen. Dit impliceert dat deze daden enkel 

bestraft zullen worden als ze in de nationale wetgeving van de kuststaat uitdrukkelijk 

strafbaar zijn gesteld. Deze voorwaarde heeft het absurde gevolg dat buitenlandse 

oorlogsschepen niet kunnen optreden tegen daden van piraterij gepleegd in de territoriale 

wateren van een Staat, zelfs in zeer ernstige gevallen waarbij personen het leven laten. Op 

grond van de internationale regelgeving hebben dergelijke Staten namelijk geen jurisdictie om 

actie te ondernemen tegen schepen die varen onder een vreemde vlag, behalve wanneer ze 

daartoe de toestemming krijgen van de kuststaat in wiens territoriale wateren de aanval 

plaatsvindt
50

. 

Gezien er geen mechanisme is dat vervolging van de daders verzekert, zullen deze de facto 

vaak vrijuit gaan, gelet op het feit dat heel wat kuststaten niet over de middelen of de wil 

beschikken om over te gaan tot vervolging en bestraffing van zeeroof. Het is precies omdat er 

geen universele jurisdictie is om piraterij aan te pakken in de territoriale wateren, dat piraten 

hun activiteiten vaak richten tot de gebieden waar de lokale autoriteiten niet beschikken over 

het nodige materiaal, financiële middelen of politieke stabiliteit (bijvoorbeeld Somalië) om 

piraterij te bestrijden
51

. 

5. The Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime 

Navigation (1988)
52

 

Deze Conventie kwam tot stand naar aanleiding van de kaping van de Achille Lauro door 

Palestijnse rebellen. De kwalificatie als piraterij werd verworpen, gezien de gewelddaden niet 

voor persoonlijke doeleinden waren gesteld en bovendien niet voldaan was aan de „twee 

schepen voorwaarde‟. De Conventie poogde voornamelijk tegemoet te komen aan deze 

belangrijke tekortkomingen van het Zeerechtverdrag. Ze creëerde geen nieuwe definitie van 

                                                
50 J.L. JESUS, “Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects”, IJMCL 2003, 

379 en D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A 

risk analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 26. 
51 J.L. JESUS, “Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects”, IJMCL 2003, 

383. 
52 Hierna verkort SUA Conventie. 

http://www.munichre.com/
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piraterij, maar opteerde wel voor een breed toepassinggebied, in die mate dat de Conventie 

eigenlijk alle daden van maritiem terrorisme omvat. Een aantal klassieke voorwaarden uit het 

Zeerechtverdrag, die in de praktijk een te grote beperking bleken, werden geëlimineerd. Zo is 

het niet langer vereist dat bij de aanval minstens twee schepen betrokken zijn. Bovendien 

kunnen ook gewelddaden gesteld met een politiek motief, onder de Conventie bestraft 

worden. 

Het belang van de Conventie dient men echter te relativeren. Ze heeft geenszins de bedoeling 

de bepalingen van het VVZ en het Zeerechtverdrag te vervangen en is bovendien alleen van 

toepassing op Staten die de Conventie geratificeerd hebben. Ter illustratie: België werd pas 

partij bij de Conventie op 11 april 2005
53

. Tot nu toe hebben 156 lidstaten de Conventie 

ondertekend. De landen die het vaakst te kampen krijgen met aanvallen in hun territoriale 

wateren, zijnde Thailand, Indonesië, Maleisië en Somalië, hebben echter de Conventie nog 

niet ondertekend
54

.  

De SUA Conventie wordt later nog uitvoeriger behandeld bij de bespreking van „piraterij en 

maritiem terrorisme‟
55

. 

B) Definities van belangrijke internationale organisaties 

Een eerste belangrijke organisatie in dit kader is het Internationaal Maritiem Bureau (IMB). 

Het IMB is een gespecialiseerde afdeling van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC, 

International Chamber of Commerce). Het is een non-profit organisatie, opgericht in 1981 om 

op te treden tegen allerlei soorten maritieme misdrijven. Eén van haar belangrijkste taken is 

de onderdrukking van piraterij. Vanwege de verontrustende toename van het fenomeen werd 

in 1992 het „IMB Piracy Reporting Centre‟ opgericht. Het centrum is gelegen in Kuala 

Lumpur en houdt zich bezig met het rapporteren van daadwerkelijke aanvallen en het 

uitsturen van waarschuwingen omtrent „piracy hotspots‟. Op de website van het IMB kunnen 

geïnteresseerden ook een „Live Piracy Map‟ raadplegen. 

Het Internationaal Maritiem Bureau omschrijft piraterij als “an act of boarding any vessel 

with the intent to commit theft or any other crime and with the intent or capability of using 

force in furtherance of that act.
56

” Het gaat dus om een aanval op een schip die erop gericht is 

                                                
53 Zie www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/apmsuamontreal.pdf. 
54 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 27. 
55 Zie infra p. 30 en verder. 
56 Zie www.icc-ccs.org/home/imb en D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. 

MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 30. 

http://www.munichre.com/
http://www.icc-ccs.org/home/imb
http://www.munichre.com/
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diefstal of andere misdrijven te plegen, waarbij effectief gebruik wordt gemaakt van geweld 

of waarbij wordt gedreigd met geweld. 

Deze definitie is ruimer dan diegene die we terug vinden in de internationale verdragen. Ook 

aanvallen in de territoriale zee en de archipelwateren vallen onder de noemer van piraterij. 

Daarnaast is ook niet vereist dat de aanval werd gepleegd voor persoonlijke doeleinden, 

waardoor ook aanvallen met een politiek karakter onder de definitie van piraterij kunnen 

vallen. Tenslotte lijkt het IMB ook niet te eisen dat er zowel een piratenschip als 

slachtofferschip aanwezig moet zijn. Volgens de ruime definitie kunnen dus ook aanvallen 

uitgaande van de passagiers of bemanning als piraterij worden gekwalificeerd. 

De definitie heeft aanleiding gegeven tot heel wat kritiek, aangezien ze tot gevolg heeft dat 

heel wat meer incidenten onder de noemer van piraterij worden gebracht. De definitie van het 

IMB wordt dan ook niet erkend door het internationaal recht
57

.  

Het IMB hanteert echter vooral een ruime interpretatie zodat zij een groter gedeelte van 

maritieme misdrijven in kaart kan brengen
58

. 

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is een tweede belangrijke internationale 

organisatie. De IMO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die 

verantwoordelijkheden heeft met betrekking tot de veiligheid en bescherming van schepen.  

De IMO maakt een onderscheid tussen piraterij en gewapend optreden tegen schepen. Voor 

de definitie van piraterij verwijst ze naar artikel 101 Zeerechtverdrag
59

.  

Het IMO definieert „gewapend optreden‟ als “any unlawful act of violence or detention or any 

act of depredation at anchor, off ports or when underway through a coastal State‟s territorial 

waters.
60

” Het gaat dus om iedere onwettige daad van geweld of gevangenhouding of iedere 

daad van plundering die plaatsvindt wanneer het schip aan anker ligt, in havens of wanneer 

het vaart door de territoriale wateren van een kuststaat. 

C) Het nationaal recht 

Elk land is vrij om daden van zeeroof in zijn eigen nationale wetgeving strafbaar te stellen. 

Zij geven in dergelijke wetgeving dan ook meestal een definitie van het misdrijf. Deze 

omschrijving dient echter niet in overeenstemming te zijn met de internationale definitie, 

                                                
57 Zie www.maritimeterrorism.com/definitions. 
58 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 30. 
59 Zie www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Pages/Default.aspx. 
60 Zie www.maritimeterrorism.com/definitions. 
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maar is dit vaak wel. Iedere Staat kan zijn eigen straffen voorschrijven, daar deze niet 

voorzien zijn in het internationaal recht. 

Het belang van deze nationale definities is echter verwaarloosbaar. Vaak is het een loutere 

kopie van de internationale omschrijving. Bovendien is het personeel toepassingsgebied van 

deze nationale wetten beperkt tot de eigen onderdanen, schepen die geregistreerd zijn onder 

de vlag van die Staat en personen en schepen die zich binnen de jurisdictie van de Staat 

bevinden
61

. Een overzicht geven van al deze definities is dan ook niet relevant en zou ons te 

ver drijven. Uiteraard bespreek ik de in België gangbare definitie. Voorts komt ook de Britse 

definitie aan bod, gezien Groot-Brittannië toch een zeer belangrijke rol speelt op de markt 

voor maritieme verzekeringen. Tenslotte vermeld ik nog de werkzaamheden van het Comité 

Maritime International met betrekking tot de opstelling van een modelwetgeving. 

In eerste instantie wijs ik er op dat zowel België als het Verenigd Koninkrijk het VVZ van 

1958 en het Zeerechtverdrag van 1982 hebben ondertekend en geratificeerd.  

1. België 

Sinds kort wordt piraterij in België ook strafrechtelijk gesanctioneerd. Dit is mogelijk dankzij 

de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee
62

.  

In deze wet wordt uiteraard ook een definitie van piraterij gegeven, meer bepaald in artikel 

drie: 

“§ 1. Als een misdrijf van piraterij wordt beschouwd één van de volgende handelingen : 

a) iedere onwettige daad van geweld, bedreiging, aanhouding of plundering die door de 

bemanning of de passagiers van een particulier schip voor persoonlijke doeleinden wordt 

gepleegd en die is gericht : 

i) in volle zee, tegen een ander schip of tegen personen of goederen aan boord van een 

zodanig schip; 

ii) tegen een ander schip, personen of goederen aan boord op een plaats die buiten de 

rechtsmacht van enige Staat valt; 

b) iedere vrijwillige deelneming aan het gebruik van een schip met kennis van de feiten die 

het schip tot piratenschip maken; 

c) iedere poging, iedere voorbereidende handeling of iedere opruiing tot of opzettelijke 

vergemakkelijking van een onder a) of b) omschreven handeling. 

                                                
61 P.W. BIRNIE, “Piracy past, present and future” in E. ELLEN (ed.), Piracy at Sea, Paris, ICC, 1989, 133. 
62 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010. 
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§ 2. De daden van piraterij, zoals omschreven in paragraaf 1, bedreven door een 

oorlogsschip of staatsschip waarvan de bemanning heeft gemuit en het beheer van het schip 

heeft overgenomen, worden gelijkgesteld met daden bedreven door een particulier schip. 

§ 3. De in paragrafen 1 en 2 bedoelde daden die in een andere maritieme zone dan de volle 

zee gepleegd worden, worden gelijkgesteld met daden van piraterij als bedoeld in §§ 1 en 2, 

in de mate bedoeld in het internationaal recht.” 

Bij het ontleden van deze definitie stellen we vast dat de eerste twee paragrafen een quasi 

letterlijke overname zijn van de artikelen 101 en 102 Zeerechtverdrag. De in België gangbare 

definitie is dus volledig identiek aan de internationale omschrijving van piraterij. 

Volgens paragraaf drie worden daden gepleegd buiten de volle zee gelijkgesteld met daden 

van piraterij, in de mate bedoeld in het internationaal recht. Volgens de minister heeft de wet 

niet alleen betrekking op piraterij op volle zee, maar ook op feiten die in een andere maritieme 

zone dan de volle zee gepleegd worden en die worden gelijkgesteld met daden van piraterij
63

. 

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat een repressief optreden in die gevallen een 

beslissing van de Veiligheidsraad of het akkoord van de betrokken kuststaat vereist
64

.  

Het zijn de Belgische oorlogsschepen of andere Belgische schepen in dienst van de Staat die 

op grond van bovenstaande wet bevoegd zijn om preventie-, controle- of dwangmaatregelen 

te nemen om piraterij te voorkomen of te stoppen
65

. Zij kunnen in dit kader schepen 

individueel of in konvooi begeleiden; misdrijven van piraterij opsporen en ze vaststellen in 

processen-verbaal; zich te allen tijde aan boord begeven van schepen die het voorwerp zijn 

van daden van piraterij, alsook van deze die ervan worden verdacht aan dergelijke daden deel 

te nemen of zich voorbereiden om eraan deel te nemen; een Belgisch militair 

beschermingsteam aan boord van een burgerschip brengen; een piratenschip of een schip dat 

na een daad van piraterij is overmeesterd en zich in de macht van de piraten bevindt, in beslag 

nemen, evenals de goederen aan boord en tenslotte alle documenten en alles wat dienen kan 

om de waarheid aan de dag te brengen aan boord van een piratenschip in beslag nemen.  

De federale procureur is bevoegd om elke persoon te vervolgen die zich in het buitenland 

schuldig heeft gemaakt aan piraterij, wanneer de feiten zijn gepleegd tegen een Belgisch schip 

of wanneer de verdachten door Belgische militairen werden aangehouden
66

. Hij oordeelt over 

                                                
63 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. 

St. Kamer 2008-2009, nr. 52K2214/002, www.dekamer.be. 
64 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52K2214/001, 

www.dekamer.be. 
65 L. LEMMENS, “België pakt zeepiraterij harder aan”, www.jura.be. 
66 L. LEMMENS, “België pakt zeepiraterij harder aan”, www.jura.be. 
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de opportuniteit van de vervolging, rekening houdend met de concrete omstandigheden van 

de zaak.  

De Belgische rechtscolleges krijgen een extraterritoriale bevoegdheid om daden van zeeroof 

te bestraffen. Het zijn de Brusselse rechtscolleges die de exclusieve bevoegdheid hebben om 

voor ons land de daden van zeeroof te behandelen
67

. „Gewone‟ piraterij wordt bestraft met een 

gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar, daar waar een poging tot piraterij wordt gesanctioneerd 

met 5 tot 10 jaar opsluiting. Piraterij met opzettelijke doding geeft aanleiding tot een 

levenslange gevangenisstraf. 

2. Het Verenigd Koninkrijk 

De oude Engelse „Piracy Act‟ van 1698 was de eerste nationale wet die verwees naar het 

misdrijf piraterij. De Piracy Act werd diverse malen geamendeerd, in die zin dat de straf werd 

verlaagd van de doodstraf naar levenslange opsluiting. 

Piraterij wordt nu gedefinieerd in de „Merchant Shipping and Maritime Security Act‟ van 

1997. Net zoals in de Belgische wetgeving, bevat deze wet een definitie die een letterlijke 

overname is van de artikelen 101 en verder van het Zeerechtverdrag.  

Daar deze definitie beperkt is tot de volle zee, zal piraterij in Britse territoriale wateren 

vandaag worden behandeld als „robbery‟ (diefstal), „assault‟ (aanval) of „attempted murder‟ 

(poging tot moord) onder de “Territorial Waters Jurisdiction Act” van 1878 of als „hijacking‟ 

(kaping) onder de “Aviation and Maritime Security Act” van 1990.  

„Hijacking‟ wordt als volgt gedefinieerd: “a person who unlawfully, by the use of force or by 

threats of any kind, seizes a ship or exercises control of it, whatever his nationality and 

whether the ship is in the United Kingdom or elsewhere.
68

” Het gaat dus om een persoon die 

onwettig, door het gebruik van geweld of mits de dreiging met geweld, een schip in beslag 

neemt of er controle over uitoefent.  

3. Modelwetgeving Comité Maritime International (CMI) 

Het Comité Maritime International is een niet gouvernementele organisatie die reeds in 1897 

werd gesticht in Antwerpen, met als doel het bijdragen aan de eenmaking van het maritiem 

recht. Het CMI belastte in 1997 een „Joint International Working Group‟ (JIWG) – waarin 

ook belangrijke internationale organisaties zetelden – met het opstellen van richtlijnen voor 

nationale wetgeving met betrekking tot maritieme misdrijven; dit vanuit de bezorgdheid over 

het gebrek aan vervolging van piraterij en andere maritieme misdrijven. De werkzaamheden 

                                                
67 L. LEMMENS, “België pakt zeepiraterij harder aan”, www.jura.be. 
68 Zie www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/31/section/9. 
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van de JIWG resulteerden in 2001 in een eerste nationale modelwetgeving, die later in 2007 

werd herzien met als eindresultaat de „Draft guidelines for national legislation on maritime 

criminal acts‟
69

.  

De CMI beoogt met deze modelwetgevingen het nationaal recht met betrekking tot piraterij, 

maritiem terrorisme en andere gewelddaden te harmoniseren op vlak van definities, 

jurisdictie, vervolging en uitwijzing
70

. De sleutel tot een effectieve vervolging van deze 

misdrijven is immers een hoge graad van uniformiteit van de nationale wetgeving en de 

eliminatie van wetsconflicten die een daadwerkelijke vervolging in de weg staan
71

. Met de 

modelwetgeving wil men de individuele staten een basis bieden waartegen zij hun nationale 

wetgeving kunnen toetsen en daar waar nodig eventueel kunnen aanpassen. 

D) In verzekeringscontext 

Vanzelfsprekend is de definitie in verzekeringscontracten niet beperkt tot aanvallen die 

plaatsvinden op de volle zee. Indien men incidenten die zich voordoen in de territoriale 

wateren zou uitsluiten van dekking, zou dit een te grote leemte vormen, gelet op het feit dat 

de meeste aanvallen zich nu net situeren in die territoriale zee. Het volstaat dat de aanval 

plaatsvindt op zee, zonder dat er territoriale of nationale limieten in acht moeten worden 

genomen
72

. Ook aanvallen in havens of op binnenlandse waterwegen kunnen in beginsel 

worden gekwalificeerd als piraterij
73

. 

Een vereiste die we echter steeds terugvinden in verzekeringsovereenkomsten, is dat er sprake 

moet zijn van geweld of dat er ten minste gedreigd wordt met geweld
74

. Dit zou betekenen dat 

wanneer personen in het geheim aan boord van een schip komen met het oog op diefstal, er 

slechts sprake is van clandestiene diefstal en niet van piraterij.  

Daarnaast vereist men doorgaans dat de piraten handelen voor persoonlijke doeleinden
75

. Op 

deze manier wil men immers een duidelijk onderscheid maken met piraterij gepleegd met een 

                                                
69 Zie “CMI Draft Guidelines for National Legislation.”, www.imo.com (LEG 93/12/1, 15 augustus 2007). 
70 X, “CMI tackles Blackbeard”, www.maritimeadvocate.com. 
71 Zie “CMI Draft Guidelines for National Legislation.”, www.imo.com (LEG 93/12/1, 15 augustus 2007). 
72 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 30. 
73 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 30 en S. SAKELLARIDOU, “Maritime Insurance & 

Piracy”, www.aida.org.uk, 13. 
74 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 30 en R. THOMAS, “Insuring the risk of maritime 

piracy”, JIML 2004, vol. 10, nr. 4, 362. 
75 R. THOMAS, “Insuring the risk of maritime piracy”, JIML 2004, vol. 10, nr. 4, 364. 
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politiek oogmerk, die men onder de noemer „maritiem terrorisme‟ plaatst. Op dit onderscheid 

wordt later uitvoeriger ingegaan
76

. 

De definiëring van piraterij in verzekeringscontracten is uiterst belangrijk. Daar waar de 

definitie op internationaal niveau vooral belangrijk is met het oog op bestraffing, bepaalt de 

gehanteerde omschrijving in verzekeringscontext of bepaalde schade of verliezen al dan niet 

worden gedekt. 

Ook hier beperk ik mij tot de bespreking van de relevante Belgische en Britse bepalingen. 

Vooreerst dien ik er op te wijzen dat de hierna besproken zeeverzekeringswetten in de 

praktijk worden aangevuld door middel van Modelpolissen. Of een daad van piraterij wordt 

gedekt onder deze Modelpolissen, wordt besproken in het volgende hoofdstuk. Ik beperk me 

in dit hoofdstuk dus tot de definiëring van piraterij. 

De in België toepasselijke wetgeving op de zeeverzekering vinden we terug in het Wetboek 

van Koophandel. Titel X van Boek I, ingevoerd bij Wet van 11 juni 1874
77

, bevat de 

bepalingen over de verzekering in het algemeen. In Titel X komt geen enkele bepaling voor 

inzake piraterij. Daarnaast is er Boek II, ingevoerd bij Wet van 21 augustus 1879
78

, dat 

handelt over de zee– en binnenvaart. Titel VI heeft het meer specifiek over de zeeverzekering. 

Ook hier vinden we geen definitie terug van piraterij. We moeten dus terugvallen op de 

definities die we in individuele verzekeringscontracten terugvinden. 

In Britse context speelt de „Marine Insurance Act‟ van 1906 een belangrijke rol in het kader 

van de maritieme verzekering. In de „Marine Insurance Act‟ zelf vinden we geen 

uitdrukkelijke definitie van piraterij. De „Rules for Construction of Policy‟, een lijst met 

verklaringen van de gehanteerde terminologie, geeft in regel acht echter wel een 

omschrijving: “the term “pirate” includes passengers who mutiny and rioters who attack the 

ship from the shore.”  

Het gaat dus om een vrij ruime interpretatie. Als we deze vergelijken met de internationale 

definitie, komen we tot de vaststelling dat deze op twee vlakken afwijkt.  

Vooreerst moet de aanval hier niet plaatsvinden op de volle zee, aangezien een rebel of 

opstandeling die een schip aanvalt vanaf de kust ook als piraat kan worden gekwalificeerd. 

Daarnaast is er ook geen sprake van de „twee schepen voorwaarde‟, want ook een 

gewelddadige overname van het schip door de passagiers wordt als piraterij bestempeld. In dit 

                                                
76 Zie infra p. 30 en verder. 
77 Wet houdende de titels X en XI van Boek I van het Wetboek van Koophandel van 11 juni 1874, BS 14 juni 

1874. 
78 Wet houdende Boek II van het Wetboek van Koophandel van 21 augustus 1879, BS 4 september 1879. 
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opzicht zouden we kunnen argumenteren dat ook muiterij van de bemanning onder het 

piraterijbegrip kan vallen. Over het algemeen wordt een dergelijke situatie echter als 

„schelmerij‟ (barratry) beschouwd
79

. 

Dat piraterij in het kader van de zeeverzekering ruimer wordt geïnterpreteerd dan in het 

internationaal recht, kunnen we illustreren aan de hand van een aantal belangrijke uitspraken. 

1. Bolivia Republic v. Indemnity Mutual Marine Insurance Co. Ltd (1909) 

Het vrachtschip Labrea vertransporteerde een lading goederen bestemd voor het Boliviaanse 

leger. De lading werd via de Amazonerivier naar Boliviaans territorium gebracht. Het 

Boliviaanse leger was gestationeerd in de regio van „El Acre‟, met de bedoeling daar 

weerstand te bieden tegen een georganiseerde expeditie om de regering omver te werpen. Het 

schip werd op de „Acre‟ rivier gekaapt door een ander vaartuig, onder de leiding van –

voornamelijk Braziliaanse– rebellen die de regering wilden omver gooien. De lading werd 

hierbij in beslag genomen. De Boliviaanse Republiek wou naar aanleiding van dit verlies haar 

verzekeringspolis aanspreken. Zij meende dat er sprake was van een daad van piraterij, 

waartegen zij verzekerd was
80

. 

Volgens de rechter in eerste aanleg, Justice Pickford, kon de aanval niet worden 

gekwalificeerd als piraterij. Hij hanteert daarbij de volgende omschrijving, ontleend aan 

„Hall‟s International Law‟: “Pirates are people who plunder indiscriminately for their own 

ends rather than people who are simply operating against the property of a particular state 

for a public end.
81

” 

Aangezien de aanval in casu plaatsvond met het oogmerk de Boliviaanse regering omver te 

werpen, was de daad gesteld met politieke motieven. Er wordt dus, zoals in het internationaal 

recht, vereist dat de aanval is gesteld voor „persoonlijke doeleinden‟. 

Deze zienswijze wordt gevolgd in hoger beroep, waar Vaughan Williams LJ opnieuw verwijst 

naar de definitie gegeven door Justice Pickford. 

Daarnaast was Pickford wel van oordeel dat daden van zeeroof zich niet noodzakelijk dienden 

voor te doen op de volle zee. Hoewel de aanval plaatsvond op een rivier, belette dit niet dat er 

sprake kon zijn van een daad van piraterij. Hij pleitte dus voor een omschrijving die ruimer 
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was dan de internationale definitie: “In a policy of insurance, you have to attach to „piracy‟ a 

popular or business meaning.
82

” 

In hoger beroep nam Vaughan Williams LJ echter het standpunt in dat men op een rivier geen 

daden van piraterij kon plegen: “In my opinion, whatever the definition of piracy may be, it is 

a maritime offence, and what took place on the river far up country on the borders of Brazil 

and Bolivia did not take place on the ocean. It is not a theatre on which piracy could be 

committed.
83

” 

Kennedy LJ was daarentegen van oordeel dat piraterij wel degelijk kon plaatsvinden op 

rivieren. Volgens hem konden de partijen niet de bedoeling hebben gehad om de draagwijdte 

van de term „piraterij‟ te beperken tot aanvallen die plaatsvinden op de volle zee, aangezien 

deze betekenis niet toepasbaar zou zijn op de ondernomen reis, waarbij men zich verplaatste 

via rivieren
84

. 

2. Banque Monteca and Carystuiaki and Another v. Motor Union Insurance Co Ltd. 

(1923) 

Het Griekse schip Filia werd in 1923 in de Zwarte Zee gekaapt door Turkse nationalisten. 

Griekenland en Turkije stonden, in de nasleep van de eerste wereldoorlog, op gespannen voet 

met elkaar. Griekenland dreigde zelfs Turkije aan te vallen teneinde bepaalde eilanden terug 

te winnen
85

. De Turkse nationalisten, gewapend met messen, namen het schip over, waardoor 

er een verlies ontstond voor de eigenaar. Deze laatste had een verzekeringspolis afgesloten 

waarin inbeslagneming (seizure) voorkwam als een verzekerd risico; terwijl piraterij 

daarentegen was uitgesloten van dekking. Toen de eigenaar zijn verzekeraar wou aanspreken, 

stelde zich de vraag of er sprake was van piraterij of confiscatie.  

De rechtbank oordeelde dat het verlies te wijten was aan „capture and seizure by an enemy‟, 

en niet aan piraterij. Justice Roche verwees opnieuw naar de definitie uit Hall‟s International 

Law. Hij stelde dat de handeling politiek gemotiveerd en niet ondiscriminatoir was
86

. De 

nationalisten beoogden met de aanval immers voornamelijk weerstand te bieden tegen de 

dreiging van Griekenland
87

. 
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3. Athens Maritime Enterprises v. Hellenic Mutual War Risks Association (1982) 

Het vrachtschip Andreas Lemos werd in de haven van Chittagong, in de territoriale wateren 

van Bangladesh, gekaapt door individuen gewapend met messen. Ze hadden de intentie om 

diefstal te plegen. Toen ze ontdekt werden door de bemanning, boden de dieven eerst 

weerstand door te zwaaien met hun messen. Nadat de tweede officier op hen schoot met een 

pistool, vluchtten ze uiteindelijk. Daarbij werd echter een deel van de apparatuur gestolen. Ze 

gebruikten vóór en gedurende de diefstal wel geen geweld.  

De vraag die rees voor de rechtbank was of het verlies werd veroorzaakt door piraterij of 

diefstal. Piraterij werd als oorlogsrisico gedekt in de door de eigenaar afgesloten 

verzekeringsovereenkomst met de Hellenic Mutual War Risks Association. 

Justice Staughton stelde dat geweld of het dreigen met geweld noodzakelijk was om een 

loutere diefstal te kunnen kwalificeren als piraterij:  

“The association, by the word „piracy‟, insured the loss caused to ship-owners because their 

employees are overpowered by force, or terrified into submission (…) The very notion of 

piracy is inconsistent with clandestine theft (…) It is not necessary that the thieves must raise 

the pirate flag and fire a shot across the victim‟s bows before they can be called pirates. But 

piracy is not committed by stealth.
88

” 

Concreet houdt dit in dat een diefstal een daad van piraterij wordt wanneer de dieven worden 

geconfronteerd tijdens de diefstal, met geweld tot gevolg. Als de dieven echter ontsnappen 

met de buit (in casu het geval) nadat zij zich de buit reeds hebben toegeëigend en daarna pas 

geweld gebruiken, dan is er slechts sprake van diefstal met geweld (violent theft)
89

. Het 

geweld werd namelijk gebruikt om te kunnen ontsnappen en niet om de diefstal zelf te plegen.  

Met betrekking tot het territoriaal toepassingsgebied, stelt de rechter dat piraterij niet beperkt 

is tot daden gepleegd op de volle zee:  

“If a ship is, in the ordinary meaning of the phrase, “at sea” or if the attack on her can be 

described as a “maritime offence”, then for business purposes of a policy of insurance, she is, 

in my judgment, in a place where piracy can be committed.
90

” 

De rechter verwees naar regel acht van de „Rules for Construction of Policy‟ van de Marine 

Insurance Act om zijn standpunt te ondersteunen. 
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Tenslotte wordt in deze zaak ook nog vermeld dat er geen sprake kan zijn van piraterij 

wanneer de betrokken personen handelen in opdracht van een Staat
91

. Ook hier wordt dus 

opnieuw vereist dat de daad is gesteld voor „persoonlijke doeleinden‟. 

De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat het verlies niet werd veroorzaakt door piraten, daar 

het in wezen een loutere diefstal betrof. 

E) Types van piraterij 

In de praktijk kunnen we verschillende soorten piraterij distilleren. Hieronder wordt een 

overzicht gegeven van deze types, zonder dat zij evenwel allen beantwoorden aan de 

kwalificatie van piraterij in het internationaal recht. 

In eerste instantie kunnen we een onderscheid maken tussen de kleine crimineel („low life 

criminal‟) enerzijds en de georganiseerde misdaad anderzijds. In Somalië zouden maar liefst 

dertig piratenscholen bestaan, waar jonge Somaliërs worden opgeleid door ex-mariniers en 

soldaten die in het Somalische leger hebben gezeten
92

. Er zijn sterke vermoedens dat een deel 

van de opbrengst van deze georganiseerde misdaad wordt gebruikt om terroristische 

groeperingen te financieren. In het kader van dit onderscheid kan ook nog gewag worden 

gemaakt van een derde categorie, de „semi-official military pirate‟
93

. Dit leek vooral in China 

een probleem te zijn. De boten van de Chinese kustwacht fungeerden soms als piratenschip 

om wat extra geld te verdienen. Het kwam ook voor dat piraten hun schip verfden, zodat het 

er uit zou zien als een schip van de kustwacht.  

Daarnaast kan men een onderscheid maken naargelang het beoogde doelwit.  

Vooreerst zijn er de piraten wiens kernactiviteit bestaat uit het gijzelen van de bemanning en 

passagiers, met de bedoeling enorme bedragen losgeld op te strijken. Deze vorm van piraterij 

treffen we voornamelijk aan in Somalië en de Golf van Aden. Aanvankelijk waren vooral 

grote tankers het doelwit, maar de International Union of Marine Insurance (IUMI) 

waarschuwt dat ook cruiseschepen mogelijk ten prooi kunnen vallen aan piraten. Zo werd de 

MSC Melody, een cruiseschip met ongeveer 500 bemanningsleden en 1000 passagiers aan 

boord, op 25 april 2009 ten noorden van de Seychellen aangevallen en beschoten door 

piraten
94

. De aanval kon echter afgeweerd worden doordat de bewakers aan boord wapens 

gebruikten om het schip te verdedigen. Dat de aandacht van piraten wordt verlegd van 
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goederenschepen naar passagiersschepen, omschrijft de IUMI als “a new and dangerous 

dimension to the whole piracy problem.
95

” Ze vrezen de impact op de verzekeringswereld van 

deze nieuwe trend. Ook private jachten die varen in kustgebieden ver weg van de 

commerciële scheepsroutes lijken steeds meer het slachtoffer te worden van 

piratenaanvallen
96

. 

Anderen focussen zich op het louter beroven van de bemanning, waarna zij snel op de vlucht  

slaan. Er is vaak een aanzienlijke som geld aan boord van het schip, voor het betalen van 

bepaalde kosten zoals haventaksen. Deze vorm wordt ook „shopping‟ genoemd en komt 

vooral voor in Indonesïe en de Straat van Malakka
97

.  

Een derde groep richt zich vooral op het stelen van de lading goederen die aan boord zijn van 

het schip. De waarde van de cargo, zoals mineralen, metalen, ruwe olie e.d., kan oplopen tot 

in de miljoenen. Het tijdstip waarop dergelijke aanvallen plaatsvinden is meestal tussen één 

en zes uur ‟s morgens, wanneer het grootste deel van de bemanning slaapt
98

. De piraten 

maken gebruik van de nieuwste technologieën om hun prooi op te sporen.  

Een laatste groep heeft de creatie van een „spookschip‟ („phantom‟ – of „ghostship‟) tot doel. 

De piraten gaan aan boord van een schip, verdrijven de bemanning en varen het naar een 

haven. Hier wordt het schip geverfd om het ten slotte te registreren door middel van valse 

papieren. Deze registratie zou heel gemakkelijk kunnen worden verkregen in lokale 

consulaten in Panama en Honduras
99

. Vervolgens gaan ze op zoek naar een cargo-eigenaar die 

binnen een korte tijdspanne zijn goederen moet verplaatsen. De piraten gebruiken het 

spookschip om de cargo te vervoeren en deze uiteindelijk te verkopen aan een bestaande 

partner of onschuldige koper. Vervolgens gaan ze er vandoor met het geld en kan de hele 

operatie opnieuw beginnen. De spookschepen zijn een bekend fenomeen sinds de jaren ‟80, 

voornamelijk in Zuidoost-Azië
100

. Men lijkt er wel in te slagen het hoofd te bieden aan deze 

vorm van georganiseerde misdaad door middel van de ISPS Code (International Ships and 

Port Facility Security Code), ontwikkeld in 2004 in het kader van de strijd tegen het 
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terrorisme
101

. De voorschriften van de ISPS Code maken het extreem moeilijk voor een 

spookschip om onopgemerkt te blijven. Het ISPS certificaat wordt immers geregistreerd in 

databanken zoals Seasearcher en Equasis en dit op basis van informatie verstrekt door de 

afleverende autoriteit, die in theorie niet gewijzigd kan worden. Bovendien vereist de ISPS 

Code dat het schip zijn IMO nummer duidelijk zichtbaar op het casco aanbrengt, wat het 

moeilijk maakt voor een schip om een valse naam aan te nemen
102

. 

De „International Chamber of Shipping‟ (ICS) maakt een onderscheid tussen drie 

basiscategorieën
103

.  

Vooreerst is er de „Low-Level Armed Robbery‟ (LLAR), een aanval met de intentie diefstal te 

plegen, waarbij de piraten alles stelen wat ze kunnen dragen. Ze maken slechts gebruik van 

geweld wanneer de bemanning hen probeert tegen te houden.  

In tweede instantie onderscheiden we de „Medium-Level Armed Assault and Robbery‟ 

(MLAAR). Zoals de term reeds doet vermoeden, gaat het om gewapende aanvallen met 

geweld of het dreigen met geweld. De piraten komen gewoonlijk onopgemerkt aan boord en 

dwingen de bemanning hun geld en andere waardevolle spullen af te geven. Indien mogelijk 

wordt ook de goederenlading gestolen. Tijd is hier van cruciaal belang: dergelijke aanvallen 

zijn voorbij in minder dan een uur.  

Een laatste vorm is de „Major Criminal Hijack‟ (MCHJ), de zorgvuldig geplande diefstal van 

de volledige goederenlading. Terwijl een aantal piraten de bemanning gevangen houden 

beneden het dek, gaan anderen de cargo overladen op een ander schip. De kosten van 

dergelijke aanvallen kunnen ontzettend hoog oplopen.  

Tenslotte vermeld ik nog het onderscheid tussen gewelddaden gesteld voor persoonlijke 

doeleinden en deze gesteld met een politiek motief. Zoals eerder vermeld, wordt deze laatste 

categorie uitgesloten van de internationale definitie van piraterij. Aanvallen voor politieke 

doeleinden brengt men in de praktijk meestal onder de noemer van het maritiem terrorisme. 

Dit wordt hieronder verder behandeld. 

F) Piraterij en maritiem terrorisme 

Hoewel piraterij en maritiem terrorisme dicht bij elkaar aanleunen, wordt er traditioneel nog 

steeds een onderscheid gemaakt tussen beide categorieën van maritieme misdrijven. Zowel op 
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het niveau van de wetgeving als op de markt voor zeeverzekeringen wordt piraterij anders 

behandeld dan terrorisme
104

. 

Piraterij en maritiem terrorisme zijn beiden vormen van illegale en gewelddadige verstoring 

van het maritiem verkeer die een negatieve impact hebben op de veiligheid van navigatie en 

een bedreiging kunnen vormen voor zowel goederen als de fysieke integriteit van personen
105

. 

Terroristen gebruiken vaak dezelfde – gewelddadige – technieken als piraten om hun doel te 

bereiken en bovendien zijn er vaak vermengingen. Zo zijn er vermoedens dat de opbrengst 

van piraterij wordt gebruikt om terroristische groeperingen te financieren.  

Hoewel ze sterke gelijkenissen vertonen en piraterij in zekere zin kan worden beschouwd als 

een onderdeel van het ruimere „maritiem terrorisme‟, worden ze op internationaal vlak 

wezenlijk verschillend behandeld. Gedurende lange tijd werden terroristische acties onder de 

noemer „piraterij‟ gebracht, hoewel ze strikt gezien niet in aanmerking kwamen om als 

piraterij in de zin van de internationale definitie te worden gekwalificeerd. Dit tengevolge van 

het feit dat er meestal maar één schip betrokken was en dat er geen sprake was van „private 

doeleinden‟. Terrorisme op zee is, in tegenstelling tot piraterij, eerder een recent fenomeen
106

. 

Het was voornamelijk naar aanleiding van het Achille Lauro – incident dat de internationale 

gemeenschap erkende dat er nood was aan specifieke regels teneinde maritiem terrorisme te 

beteugelen, gelet op de tekortkomingen van het piraterijregime. Dit resulteerde in de SUA 

Conventie, die voornamelijk beoogt te vermijden dat bepaalde „terroristen‟ die niet onder de 

omschrijving van „piraat‟ in de zin van het VVZ en het Zeerechtverdrag vielen, kunnen 

ontsnappen aan vervolging. In de nasleep van de terroristische aanslagen van 11 september 

2001 ontstond de vrees dat ook schepen konden worden gebruikt als wapen, zoals ook de 

vliegtuigen werden gebruikt als wapen tegen de WTC torens
107

. Het is niet ondenkbaar dat 

belangrijke havens, pijpleidingen en boorplatformen een mogelijke doelwit van terroristische 

groeperingen kunnen uitmaken. Het gevaar van terrorisme kan worden geïllustreerd aan de 

hand van volgend voorbeeld
108

. De Straat van Malakka, slechts negen mijlen breed op haar 

nauwste punt, is één van de meest gebruikte waterwegen ter wereld. Iedere tien minuten vaart 

er een schip door dit gebied, waaronder ook menig olietankers. Zowat de volledige 
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olietoevoer van het Verre Oosten hangt af van het feit of deze waterweg kan doorkruist 

worden. Dit impliceert dat een terroristische aanval in de Straat van Malakka desastreuze 

gevolgen kan hebben voor de wereldeconomie. Volgens het Institute for Southeast Asian 

Studies (ISEAS) heeft terroristenorganisatie Al Qaeda de intentie om de maritieme handel, 

zijnde de ruggengraat van de moderne wereldeconomie, te verstoren
109

. 

Het voornaamste verschilpunt tussen piraterij en maritiem terrorisme is dat piraterij is 

ingegeven door persoonlijke doeleinden, daar waar maritiem terrorisme voornamelijk steunt 

op politieke motieven
110

. Piraten worden gedreven door hebzucht en willen zich vooral 

persoonlijk verrijken. De financiële component is minder belangrijk voor terroristen. Zij zijn 

erop gericht hun politieke ideologie te verspreiden of zich te verzetten tegen bepaalde 

(oppositie)regimes. Met hun terroristische aanvallen willen ze dan ook zo veel mogelijk 

media-aandacht vergaren. Ze streven er dan ook naar om zo veel mogelijk schade en/of 

slachtoffers te veroorzaken. Piraten daarentegen gaan clandestien te werk en willen geenszins 

de aandacht vestigen op hun lucratieve activiteiten. Zij gebruiken in de regel slechts geweld 

om hun doel te bereiken en niet teneinde schade te berokkenen
111

.  

Tenslotte haal ik nog enkele belangrijke verschilpunten aan tussen het internationaal regime 

inzake piraterij (vervat in het VVZ en het Zeerechtverdrag) enerzijds en de SUA Conventie 

met betrekking tot maritiem terrorisme anderzijds.  

In eerste instantie geeft de SUA Conventie geen uniforme definitie van „maritiem terrorisme‟. 

Dit bleek immers politiek niet haalbaar. Er werd dan ook geopteerd voor een opsomming van 

allerlei „unlawful acts‟ in artikel drie van de Conventie. De term „maritiem terrorisme‟ kan 

dus worden beschouwd als een verzamelnaam voor een hele reeks onwettige daden die de 

veiligheid van het scheepsverkeer aantasten. 

Daarnaast heeft de SUA Conventie een ruimer toepassingsgebied dan het VVZ en het 

Zeerechtverdrag. In tegenstelling tot het piraterijregime, waar het territoriaal 

toepassingsgebied beperkt is tot aanvallen op volle zee, is de SUA Conventie krachtens artikel 

vier van toepassing op misdrijven in quasi alle gebieden van de oceaan, met inbegrip van de 

territoriale wateren (met uitzondering evenwel van de interne wateren) en dit op voorwaarde 

dat het schip waartegen het misdrijf wordt gepleegd een internationale reis onderneemt. Dit 
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houdt in dat het begin – en eindpunt van de reis niet beperkt mag zijn tot de territoriale zee 

van eenzelfde Staat
112

. 

Artikel vijf van de SUA Conventie legt aan de verdragsstaten een wettelijke verplichting op 

om de misdrijven opgesomd in artikel drie strafbaar te stellen in hun nationale wetgeving en 

te voorzien in passende sancties die in verhouding staan tot de ernst van deze terroristische 

daden. Een dergelijke verplichting vinden we jammer genoeg niet terug in het VVZ en het 

Zeerechtverdrag. Om te vermijden dat daders vrijuit gaan, zou het wenselijk zijn dat men de 

Staten ook in het geval van piraterij onderwerpt aan de verplichting tot strafbaarstelling. 

Daden van piraterij die zich voordoen in de territoriale wateren, behoren immers tot de 

exclusieve jurisdictie van de kuststaat. Dit impliceert dat deze daden enkel bestraft zullen 

worden als ze in de nationale wetgeving van die kuststaat uitdrukkelijk strafbaar zijn gesteld. 

Een laatste verschilpunt heeft te maken met de bevoegdheid tot opsporing en vervolging. 

Artikel 19 VVZ en artikel 105 Zeerechtverdrag voorzien in een universele jurisdictie. Op de 

volle zee, of op enige andere plaats buiten de jurisdictie van enige Staat, is iedere Staat 

bevoegd om een piratenschip of een schip overgenomen door piraten, aan te houden en de 

personen te arresteren, evenals de goederen aan boord in beslag te nemen.  

Hoewel het piraterijregime voorziet in universele jurisdictie, is er echter geen mechanisme dat 

de vervolging van daders verzekert. De jurisdictie is immers beperkt tot de volle zee, 

waardoor daden van piraterij die zich voordoen in de territoriale wateren tot de exclusieve 

bevoegdheid van de kuststaat behoren. Gezien deze vaak over onvoldoende middelen 

beschikken, gaan vele daders dan ook vrijuit.  

De SUA Conventie daarentegen verstrekt geen politionele bevoegdheid aan de verdragsstaten. 

Ze bevat echter wel een „extradite or prosecute clause‟. Deze clausule – vervat in de artikelen 

zes en tien – legt een internationale verplichting op aan iedere verdragsstaat in dewelke de 

daders zich mogelijk bevinden, om deze ofwel zelf te berechten in hun eigen gerechtelijk 

systeem, ongeacht of het misdrijf daadwerkelijk op hun grondgebied is begaan, dan wel de 

daders uit te wijzen naar een verdragsstaat die bevoegd is op grond van de Conventie. Door te 

eisen dat een verdragsstaat, wanneer zij de verdachte weigert uit te leveren, wettelijk verplicht 

is om – zonder uitzondering en zonder vertraging – de zaak voor te leggen aan de bevoegde 

nationale rechtbanken met het oog op berechting, wordt de bestraffing van de schuldigen 

verzekerd. Toch blijkt de afwezigheid van politionele jurisdictie een grote tekortkoming van 

de SUA Conventie te zijn. Deze bevoegdheid zou verdragsstaten immers toelaten om 

verdachte schepen te betreden en doorzoeken, alsook om personen verwikkeld in 
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terroristische activiteiten te arresteren vooraleer zij er effectief in slagen hun doel te bereiken. 

Gezien terroristische aanslagen vaak mensenlevens kosten, is er nood aan dergelijke 

preventieve maatregelen. Het volstaat dus niet om te voorzien in een mechanisme dat 

verzekert dat diegenen die het misdrijf begaan, zullen worden gestraft. Dit blijkt des te meer 

het geval te zijn bij zelfmoordterroristen, waarbij de dader de aanslag niet overleeft en dus 

niet bestraft kan worden.  Een ander argument dat pleit voor universele jurisdictie is dat 

terroristen, net als piraten, een bedreiging voor alle Staten vormen, waarbij geen enkele Staat 

bereid is om de verantwoordelijkheid op te nemen voor terroristische handelingen
113

. 

We kunnen besluiten dat ook de SUA Conventie te kampen heeft met belangrijke 

tekortkomingen en hiaten. Bovendien moet er op worden gewezen dat de landen die het 

vaakst te kampen krijgen met aanvallen in hun territoriale wateren, zijnde Thailand, 

Indonesië, Maleisië en Somalië, de Conventie nog niet hebben ondertekend
114

.  
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II. Dekking van het zeeroverijgevaar via de verzekeringstechniek 

Schepen die het gevaar lopen te worden geconfronteerd met piratenaanvallen, kunnen zich 

hiertegen verzekeren. De kosten naar aanleiding van een dergelijke aanval kunnen immers 

zeer hoog oplopen. De schade ten gevolge van piraterij kan van velerlei aard zijn.  

In de eerste plaats denken we aan de mogelijke economische schade. Vooreerst kan het schip 

zelf tijdens een kaping mogelijks beschadigd raken. Gezien piraten geen geweld schuwen, is 

het niet ondenkbaar dat ze hun agressie ook jegens het schip en de infrastructuur richten. Er 

kan uiteraard ook schade worden toegebracht aan de goederenlading die het schip vervoert. 

Verder kan er ook schade ontstaan door de vertraging die het schip oploopt, zeker als het 

goederen betreft die vatbaar zijn voor snel verderf, zoals voeding. Gezien vervoer per schip 

nogal wat kosten met zich meebrengt, heeft men er alle belang bij dat het schip daadwerkelijk 

wordt gebruikt en er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat.  

In tweede instantie denken we aan lichamelijke schade: de fysieke integriteit van de kapitein 

en zijn bemanning kan immers worden aangetast. Zij kunnen fysiek gewond raken bij het 

verdedigen van het schip, maar kunnen ook aanzienlijke morele schade oplopen. Dit laatste is 

voornamelijk denkbaar wanneer het personeel langdurig wordt gegijzeld, in afwachting van 

de betaling van losgeld. Dergelijke gijzelingen komen steeds vaker voor, omdat ze bijzonder 

lucratief blijken te zijn voor de piraten. De schade naar aanleiding van een gijzeling kan hoog 

oplopen: naast de betaling van het losgeld, zijn er onder meer nog de kosten van de 

reddingsoperatie, de kosten die het gevolg zijn van de vertraging, de kosten voor de 

psychische begeleiding van het personeel…  

Tenslotte kan er naar aanleiding van de gewelddaad ook schade ontstaan voor het milieu. Het 

is bijvoorbeeld denkbaar dat een olietanker die aan volle snelheid vaart terwijl de brug 

onbemand is na een piratenaanval, botst met een ander schip, wat leidt tot een milieuramp
115

. 

Piraterij is wat men in de verzekeringstaal een „piekrisico‟ noemt: de kans dat het zich 

voordoet is vrij miniem, maar de potentiële verliezen eens het zich voordoet zijn relatief 

hoog
116

. Gelet op de omvang van dit risico, wordt er vaak gebruik gemaakt van de techniek 

van herverzekering (re-insurance) of medeverzekering (co-insurance). Bij een herverzekering 

gaat de verzekeraar een deel van het risico of het volledige risico opnieuw gaan verzekeren bij 

een andere verzekeraar. De bekendste herverzekeraars zijn „Müchener Rück‟ en „Swiss Re‟. 
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Bij een medeverzekering wordt eenzelfde risico tegelijkertijd door meerdere verzekeraars 

gedekt, waarbij elk van hen een bepaalde fractie verzekert. 

In dit hoofdstuk zal worden onderzocht welke verzekeringen voorzien in de dekking van het 

zeeroverijgevaar. Gelet op het feit dat er bij een piratenaanval meerdere verscheidene 

belangen (scheepseigenaar, bemanning, vervoerder, bevrachter, goedereneigenaar…) worden 

getroffen, bestaat er niet zoiets als één algemeen verzekeringsproduct dat de schade of het 

verlies, opgelopen door alle partijen naar aanleiding van zo‟n aanval, dekt
117

. De 

verschillende belanghebbenden dienen dus elk afzonderlijk te voorzien in dekking.  

Vooreerst bekijken we de klassieke maritieme verzekeringen, waarbij we ook 

rechtsvergelijkend te werk gaan. Zo wordt ook de situatie in het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland, Frankrijk, Nederland en Noorwegen bekeken.  

In tweede instantie wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke piraterijverzekeringen, 

zijnde de „Kidnap and Ransom‟ verzekering en de „Loss of Hire‟ verzekering. Tenslotte 

worden een paar principes die typisch zijn voor zeeverzekeringen bekeken in het licht van de 

piraterijproblematiek. 

A) De klassieke maritieme verzekeringen 

Vooreerst dient men een onderscheid te maken tussen zaakschadeverzekeringen en 

aansprakelijkheidsverzekeringen.  

De zaakschadeverzekering dekt het risico dat er schade wordt berokkend aan materiële zaken. 

De zeeverzekering wordt traditioneel opgedeeld in twee luiken: enerzijds is er de „hull‟ 

verzekering, anderzijds de „cargo‟ verzekering. De „hull‟ of cascoverzekering dekt het risico 

dat er schade wordt berokkend aan het schip zelf. De „cargo‟ of goederenverzekeringen dekt 

het risico van schade aan de lading goederen die wordt getransporteerd.  

De aansprakelijkheidsverzekering daarentegen biedt dekking tegen het risico dat de 

verzekerde aansprakelijkheid oploopt doordat hij schade veroorzaakt aan een andere persoon 

of diens goederen. Deze verzekering voorziet dus in een solvabiliteitswaarborg. Er kan sprake 

zijn van contractuele aansprakelijkheid (jegens de klant met wie men een 

vervoersovereenkomst heeft gesloten) of buitencontractuele aansprakelijkheid (jegens derden 

met wie er geen contractuele relatie bestaat). Aansprakelijkheid wordt doorgaans gedekt 

onder „Protection and Indemnity‟ verzekeringen. 
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De verzekeringstechniek is in elk land wettelijk gereglementeerd. In de verzekeringswereld 

wordt daarenboven steevast gewerkt met „modelpolissen‟, opgesteld door verenigingen van 

verzekeraars of soms zelfs door de wetgever. Dergelijke polissen zorgen voor een „format‟, 

dat vervolgens verder moet worden opgevuld aan de hand van clausules. Het gebruik van 

deze modelpolissen en bijhorende clausules is echter niet verplicht. De partijen die 

onderhandelen over een verzekeringscontract hebben de volledige vrijheid om andere 

voorwaarden te bedingen of de modelpolissen naar hun wens te wijzigen. Hieronder volgt een 

overzicht van de toepasselijke modelpolissen voor casco – en goederenverzekeringen in een 

zestal landen. Daarbij wordt ook aangegeven of deze polissen het zeeroverijgevaar 

beschouwen als een gewoon zeegevaar, dan wel als oorlogsrisico. Er is op dit vlak immers 

een gebrek aan unanimiteit
118

. De relevantie van het onderscheid ligt in het feit dat 

oorlogsrisico‟s traditioneel zijn uitgesloten van dekking. Wil men dekking voor 

oorlogsrisico‟s, dan zal men daarvoor een bijkomende verzekering moeten afsluiten. 

1. België 

Op vlak van wetgeving moet gewag worden gemaakt van artikel 201 van de Belgische 

Zeewet, die is opgenomen onder Boek II van het Wetboek van Koophandel.  

Op grond van voormeld artikel is voor rekening van de verzekeraar “alle verlies en schade 

ontstaan tengevolge van storm, schipbreuk, stranding, aanvaring, gedwongen verandering 

van koers, reis of schip, werping, brand, ontploffing, plundering en in het algemeen door enig 

ander zeegevaar.”  

Het tweede lid van datzelfde artikel bepaalt: “Ingeval de verzekeraar het oorlogsrisico voor 

zijn rekening neemt, staat hij in voor alle schade en verlies die verzekerde zaken overkomen 

door vijandelijkheden, vergeldingsmaatregelen, oorlogsverklaring, blokkade, aanhouding op 

last van hogerhand, molest van de zijde van een erkende of niet-erkende regering en in het 

algemeen door alle oorlogsvoorvallen en – gevaren.”  

Uit deze formulering kunnen we afleiden dat het eerste lid betrekking heeft op de „gewone‟ 

zeegevaren, daar waar het tweede lid oorlogrisico‟s betreft, waarvoor men een specifieke 

dekking moet afsluiten. Piraterij of zeeroof kan op grond van de Zeewet worden beschouwd 

als een gewoon maritiem risico door het te kwalificeren als „plundering‟. Plundering kan 

immers worden omschreven als een daad van geweld die in bende en in het openbaar wordt 

verricht
119

. Indien dit geschiedt door personen vreemd aan het schip, kan er sprake zijn van 
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piraterij. Als we echter te maken hebben met piraterij gepleegd in dienst van een publieke 

autoriteit, dan is er sprake van een oorlogsrisico.  

Daarnaast zijn er op Belgisch niveau twee belangrijke modelpolissen.  

Vooreerst is er de oude Zeeverzekeringspolis van Antwerpen, die dateert van 1 juli 1859. 

Deze was oorspronkelijk bedoeld om zowel casco als lading te dekken
120

. In de praktijk werd 

deze polis echter enkel gebruikt voor cargo. Het grote nadeel was echter dat de polis 

onbegrijpelijk was en door de frequente amendementen – die niet in de tekst werden 

geïmplementeerd – onleesbaar was geworden. Daarnaast is er de nieuwe 

Goederenverzekeringspolis van Antwerpen, die dateert van 20 april 2004. Deze polis 

vervangt de oude Zeeverzekeringspolis en is – in tegenstelling tot deze eerste – begrijpbaar en 

logisch geordend
121

. De nieuwe polis is, in tegenstelling tot de oude, wel enkel van toepassing 

op cargo.  

i. De Zeeverzekeringspolis van Antwerpen (1859) 

Artikel één van de Polis bepaalt dat “de verzekeraars voor hun rekening nemen, tot beloop 

van de bedragen door elk hunner ondertekend, alle schade en verliezen die het gevolg zijn 

van storm, schipbreuk, stranding, toevallige aanvaring, gedwongen aandoen van een 

noodhaven, gedwongen verandering van koers, reis en/of schip, werping, brand, plundering, 

kaping en molest door zeerovers, zeerisico‟s gedurende de quarantaine, nalatigheid van de 

kapitein en van het scheepsvolk, schelmerij van de schipper, en, over het algemeen, van alle 

ongevallen en gevaren der zee”.  

Het tweede lid van artikel één bepaalt dat de oorlogsgevaren slechts ten laste van de 

verzekeraars komen voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen.  

Uit artikel één kunnen we afleiden dat de Zeeverzekeringspolis van Antwerpen van 1859 

piraterij beschouwt als een gewoon maritiem risico en het dus niet onder de noemer van de 

oorlogsrisico‟s brengt. Men is dus op grond van deze polis gedekt tegen het zeeroverijgevaar, 

zonder dat men moet voorzien in een „war risk cover‟. 

In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd de clausule „Alle Risico‟s‟ ingevoerd door 

makelaars die, naar het model van de Britse zeeverzekeringspraktijk, het een nuttige 

aanvulling vonden voor de algemene voorwaarden van de Zeeverzekeringspolis van 

Antwerpen (1859)
122

. Op 28 maart 1952 werd de „Alle Risico‟s‟ clausule door de 

(toenmalige) Vereniging van Transportverzekeraars van Antwerpen (Association des 
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assureurs maritimes d‟Anvers) als afzonderlijke clausule opgesteld en op 27 oktober 1952 bij 

de Kamer van Koophandel van Antwerpen neergelegd
123

. Op grond van deze – alom 

gebruikte – clausule komen risico‟s van oorlog, staking, oproer en zeeroverij slechts ten laste 

van de verzekeraars voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Dit betekent dat 

zeeroverij ten gevolge van deze clausule werd beschouwd als oorlogsrisico. De clausule 

onderging echter nog aanpassingen, waardoor er op 1 oktober 1986 een nieuwe „Alle 

Risico‟s‟ clausule werd ingevoerd door de Belgische Vereniging van Transportverzekeraars 

(ABAM-BVT). De nieuwe clausule vermeldt zeeroverij niet meer als risico dat slechts gedekt 

is als er daaromtrent een uitdrukkelijk beding is, waardoor de schade en het verlies 

veroorzaakt door zeeroverij wel opnieuw onder de gedekte risico‟s vallen
124

. Piraterij werd 

dus opnieuw onder de noemer van de gewone zeegevaren gebracht.  

ii. De Goederenverzekeringspolis van Antwerpen (2004) 

In eerste instantie moet ik erop wijzen dat goederen op grond van deze polis kunnen 

verzekerd worden op drie manieren: „Vrij van Particuliere Averij‟ (artikel 6), tegen de „Volle 

Voorwaarden van Antwerpen‟ (artikel 7) of op grond van de „Alle Risico‟s‟ formule (artikel 

8). 

In de eerste formule zijn de verzekeraars enkel gehouden dekking te verlenen indien er sprake 

is van een „materieel totaal verlies‟. Op grond van artikel 6.1 is er een materieel totaal verlies 

wanneer het verzekerd voorwerp vernietigd is, of zodanig beschadigd is dat het ophoudt een 

zaak te zijn in de aard van het verzekerd voorwerp, of wanneer het zodanig beschadigd is dat 

de herstellingskosten en de te maken kosten om het ter bestemming te brengen zijn waarde op 

bestemming zouden overschrijden, of wanneer het verzekerd voertuig onherroepelijk aan de 

verzekerde ontnomen is, of wanneer het onwaarschijnlijk is dat hij het zal recupereren of dat 

de te maken kosten voor dit doel hoger zouden zijn dan de waarde van het verzekerd 

voorwerp op het ogenblik dat hij het zou recupereren.  

In geval van verzekering „Vrij van Particuliere Averij‟ nemen de verzekeraars voor hun 

rekening: “elk materieel totaal verlies voortvloeiend uit storm, schipbreuk, stranding, het 

gedwongen aandoen van een noodhaven, gedwongen verandering van koers, reis en/of schip, 

werping, brand, plundering, kaping en molest door zeerovers, zeerisico‟s gedurende 

quarantaine, nalatigheid van de kapitein en van de bemanning, schelmerij van de schipper, 
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en, over het algemeen, uit alle ongevallen en gevaren op zee.” Inhoudelijk komt artikel 6.1 

dus overeen met artikel één van de Zeeverzekeringspolis van 1859, zodat zeeroof ook hier 

wordt beschouwd als een normaal (gedekt) zeegevaar.  

In de formule „Volle Voorwaarden van Antwerpen‟ nemen de verzekeraars, op grond van 

artikel 7, voor hun rekening, alle materiële schade en verliezen die voortvloeien uit één of 

meerdere van de ongevallen en gevaren vermeld in artikel 6.1. Ze zijn dus ook gehouden 

dekking te verlenen als er geen sprake is van een materieel totaal verlies. 

In geval van een verzekering „Alle Risico‟s‟ dekken de verzekeraars, krachtens artikel 8, alle 

materiële schade en/of verliezen, welke er ook de oorzaak van weze. 

Tenslotte moet ik er nog op wijzen dat de artikelen 6, 7 en 8 gelden „zonder afbreuk te doen 

aan de bepalingen van artikel 11‟. Dit artikel geeft enerzijds een opsomming van de schade 

die de verzekering in geen geval dekt en anderzijds van de schade die de verzekeraars in 

beginsel niet dekken, tenzij anders is bedongen. In dit laatste geval gaat het onder meer om 

oorlogsrisico‟s en schade die het gevolg is van terrorisme of een politiek ingegeven actie. Uit 

deze uitsluiting blijkt dus het belang om een onderscheid te maken tussen piraterij enerzijds 

en maritiem terrorisme anderzijds. 

2. Het Verenigd Koninkrijk 

De Engelse markt is van cruciaal belang voor de zeeverzekering. De meerderheid van de 

maritieme verzekeringen wordt immers afgesloten volgens de Engelse condities. Dergelijke 

verzekeringen komen meestal tot stand via Lloyd‟s of London. Lloyd‟s is geen verzekeraar, 

maar een markt waar verzekeraars en makelaars (de zogenaamde Lloyd‟s brokers) elkaar 

kunnen ontmoeten teneinde een contract te sluiten. 

Qua wetgeving vallen de Engelse zeeverzekeringen onder het toepassingsgebied van de 

Marine Insurance Act
125

 die reeds dateert van 1906, maar vandaag nog steeds gezaghebbend 

en toepasbaar is.  

De MIA definieert een maritieme verzekering als “a contract whereby the insurer undertakes 

to indemnify the assured, in manner and to the extent thereby agreed, against marine losses, 

that is to say, the losses incident to marine adventure”. Het gaat dus om een verzekering die 

dekking biedt tegen verliezen die het gevolg zijn van een „maritiem avontuur‟.  
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Er is volgens de MIA in het bijzonder sprake van een „maritiem avontuur‟ wanneer “any ship 

goods or other moveables are exposed to maritime perils”. Er moet dus sprake zijn van 

blootstelling aan een maritiem gevaar. 

Vervolgens geeft de MIA een opsomming van de gevaren die men kan beschouwen als 

„maritime perils‟: “the perils consequent on, or incidental to, the navigation of the sea, that is 

to say, perils of the seas, fire, war, perils, pirates, rovers, thieves, captures, seizures, 

restraints, and detainment's of princes and peoples, jettisons, barratry, and any other perils, 

either of the like kind or which may be designated by the policy.”  

Volgens de MIA kan men het zeeroverijgevaar dus kwalificeren als maritiem gevaar 

waartegen men zich kan verzekeren. De Rules for Construction of Policy, een lijst met 

verklaringen van de gebruikte terminologie, geeft zelfs een definitie van piraterij: “the term 

pirates includes passengers who mutiny and rioters who attack the ship from the shore”.  

We kunnen besluiten dat het om een zeer ruime definitie gaat. Voor een diepgaandere analyse 

verwijs ik naar het vorig hoofdstuk, waar deze definitie reeds werd behandeld
126

. 

Ook op het Engelse niveau zijn er twee belangrijke modelpolissen. Enerzijds is er de „Ships 

and Goods Policy‟ (SG Policy). Deze polis vormde een bijlage bij de MIA, maar het gebruik 

ervan was niet verplicht. Het systeem was echter vrij gecompliceerd, ontransparant en 

onleesbaar door het archaïsch taalgebruik, waardoor het in 1982 werd vervangen door de 

modernere „MAR Policy‟.  

Deze modelpolissen worden verder aangevuld met de zogenaamde „Institute Clauses‟. Deze 

werden oorspronkelijk opgesteld door de Institute of London Underwriters (ILU), maar 

worden vandaag ontworpen door International Underwriting Association of London (IUA) en 

de London Market Association (LMA). 

i. SG Policy 

De oude SG Policy werd reeds in de 18
e
 eeuw gebruikt door de Lloyd‟s of London. De polis 

bevatte een „perils clause‟, die een opsomming gaf van de gedekte zeegevaren.  

De clausule luidt als volgt: “Touching the Adventures and Perils which we the Assurers are 

contented to bear and to take upon us in this Voyage, they are, of the Seas, Men-of-War, Fire, 

Enemies, Pirates, Rovers, Thieves, Jettisons, Letters of Mart and Countermart, Surprisals, 

Takings at Sea, Arrests, Restraints and Detainments of all Kings, Princes and People, of what 

Nation, Condition, or Quality soever, Barratry of the Master and Mariners, and of all other 
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Perils, Losses, and Misfortunes that have or shall come to the Hurt, Detriment or Damage of 

the said Goods and Merchandises and Ship, &c, or any Part thereof; (…)”  

Het wordt meteen duidelijk dat de dekking op grond van de SG Policy vrij omvangrijk was. 

Daarnaast stellen we ook vast dat de polis geen onderscheid maakt tussen de gewone 

zeegevaren en oorlogsrisico‟s en dat beiden dus gedekt waren in één enkele polis. De 

meerderheid van de opgesomde gevaren houdt zelfs verband met vijandige daden begaan door 

de mens, eerder dan door de zee
127

. Piraterij wordt uitdrukkelijk vermeld als „peril‟ en was 

dus in beginsel gedekt, zonder dat men moest voorzien in additionele dekking.  

Voor wat betreft de Institute Clauses kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie 

basistypes. Vooreerst is er de „Free of Particular Average‟ formule, waarbij enkel situaties 

van totaal verlies zijn gedekt. In tweede instantie is er de „With Average‟ formule, die ook 

voorziet in dekking van kleinere verliezen. Tenslotte hebben we de „All Risks Cover‟, die 

dekking verleent voor quasi alle verliezen, hoewel er uiteraard steeds een aantal uitsluitingen 

zijn.  

Oorspronkelijk was zeeroof op grond van de „Perils Clause‟ een gedekt risico en dit ongeacht 

welke van de drie formules men had bedongen. Vanaf het einde van de 19
e
 eeuw is er echter 

een kentering waarneembaar. Men maakt nu een onderscheid tussen de gewone zeegevaren en 

de oorlogsrisico‟s door de invoering van de zogenaamde „Warranted free of capture and 

seizure clause‟ in de SG Policy in 1898
128

. Met deze clausule werden de oorlogsrisico‟s 

uitdrukkelijk uitgesloten van dekking.  

De oorspronkelijke F.C. & S. Clause stelde het volgende: “Warranted free of capture, seizure, 

arrest, restraint or detainment and the consequences thereof or any attempt thereout (piracy 

excepted) and also from the consequences of hostilities or warlike operations, whether before 

or after declaration of war.”  

Piraterij werd dus aanvankelijk beschouwd als een uitzondering op de uitgesloten 

oorlogsrisico‟s. De F.C. & S. Clause werd doorheen de jaren echter meermaals gewijzigd. In 

de versie uit 1937 werd piraterij als uitzondering weggelaten, waardoor het de stempel van 

oorlogsrisico kreeg
129

. Dit standpunt bleef ook in de laatste wijziging, die plaatsvond in 1942, 

overeind. 

                                                
127 S. HODGES, Law of Marine Insurance, Cavendish Publishing Limited, London, 1996, 331. 
128 H. BENNETT, Law of Marine Insurance, Oxford, Oxford University Press, 2006, 237 en J. IGNARSKI, 

“Terrorism in a Maritime Context: Law, Insurance and the Legal Implications of Armed Merchant Ships” in 

B.A.H. PARITT (ed.), Violence at Sea, Paris, ICC, 1986, 186. 
129 R. THOMAS, “Insuring the risk of maritime piracy”, JIML 2004, vol. 10, nr. 4, 358-359. 
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De tweede alinea van de „F.C. & S. Clause‟ luidde sindsdien als volgt: “Further warranted 

free from the consequences of civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife 

arising therefrom, or piracy.”  

Zeeroof wordt dus beschouwd als oorlogsrisico, waarvoor een bijkomende dekking is vereist. 

Men achtte het opportuun om deze clausule meteen op te nemen in de polis, eerder dan deze 

steeds te moeten hechten aan de polis wanneer men het wenselijk vond. Hierdoor werd de 

„F.C. & S. Clause‟ een standaardvoorwaarde van de polis, met als gevolg dat dekking voor 

oorlogsrisico‟s automatisch was uitgesloten
130

. Deze methode zou later in de praktijk 

onwerkbaar blijken, waardoor ze niet werd overgenomen in de MAR Policy. 

ii. MAR Policy 

Met de invoering van de MAR Policy in 1982, werd ook voorzien in een nieuwe reeks 

„Institute Clauses‟.  

De „Institute Cargo Clauses‟ (2009) bevatten, naast een aantal algemene clausules, ook een 

„Risk clause‟ en een „Exclusion clause‟. Net zoals de oude SG Policy, voorziet ook de MAR 

Policy in drie mogelijke niveaus van bescherming.  

De „Institute Cargo Clauses (A)‟ biedt dekking tegen quasi alle risico‟s van verlies of 

beschadiging, met uitzondering van een aantal risico‟s die uitdrukkelijk worden uitgesloten. 

De ICC (A) stemt overeen met de „All Risks Cover‟ in de SG Policy. De „Institute Cargo 

Clauses (B) en (C)‟ voorzien in de dekking van een aantal uitdrukkelijk genoemde risico‟s, 

waarbij (C) slechts een minimale bescherming biedt
131

. De ICC (B) stemt overeen met de 

„With Average‟ formule in de SG Policy, daar waar de ICC(C) correspondeert met de „Free of 

Particuliar Average‟ formule.  

In de ICC (A) is zeeroof gedekt doordat het wordt uitgesloten van de oorlogsrisico‟s. De 

„Exclusion Clause‟ luidt immers als volgt:  

“6. In no case shall this insurance cover loss, damage or expense caused by 

6.1. war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or 

any hostile act by or against a belligerent power 

6.2. capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the 

consequences thereof or any attempt thereat 

6.3. derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.” 

                                                
130 H. BENNETT, Law of Marine Insurance, Oxford, Oxford University Press, 2006, 237 en S. HODGES, Law of 

Marine Insurance, Cavendish Publishing Limited, London, 1996, 332. 
131 H. BENNETT, Law of Marine Insurance, Oxford, Oxford University Press, 2006, 240. 
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Doordat de clausule piraterij uitdrukkelijk noemt als een uitzondering op een uitgesloten 

risico, wordt het binnen de dekking van de verzekeringsovereenkomst gebracht.  

De ICC (B) en (C) daarentegen voorzien niet in een dergelijke uitzondering, waardoor zeeroof 

dus niet wordt gedekt in deze standaardformules
132

. Ook via de „Institute War Clauses 

(cargo)‟ kan men geen dekking bekomen van het zeeroverijgevaar. Als men zijn goederen wil 

verzekeren tegen piraterij, zal men dus moeten opteren voor de Alle Risico‟s formule. 

In het kader van de Cargo Clauses dien ik er echter nog op te wijzen dat de „Joint Cargo 

Committee‟ op 11 december 2008 een nieuwe clausule op de markt heeft gebracht.  

De „Cargo Piracy Notice of Cancellation‟ geeft de mogelijkheid aan verzekeraars om het 

piraterijrisico te annuleren mits inachtneming van een opzegtermijn van zeven dagen
133

. De 

dekking kan hernieuwd worden mits een overeenkomst tussen de partijen tot stand komt met 

betrekking tot nieuwe premietarieven, voorwaarden of waarborgen (warranties)
134

. In de 

praktijk blijkt echter dat er weinig gebruik wordt gemaakt van deze clausule, die de 

verzekeraars nochtans in staat zou stellen om op treden indien de piraterijsituatie uit de hand 

loopt
135

.  

De „Institute Hulls Clauses‟ (1995) kunnen worden opgedeeld in enerzijds de „Institute Time 

Clauses Hull‟ (ITCH) en anderzijds de „Institute Voyage Clauses Hull‟ (IVCH). De ITCH 

bieden dekking gedurende een bepaalde tijdspanne, daar waar de IVCH voorzien in dekking 

voor een zekere reis
136

. 

Zowel de ITCH als de IVCH bieden dekking tegen zeeroof. Piraterij wordt in beide gevallen 

uitdrukkelijk vermeld onder de verzekerde „perils‟:  

“6.1. (4.1.
137

) This insurance cover loss of or damage to the subject-matter insured caused by 

6.1.1. (4.1.1.)  Perils of the seas rivers lakes or other navigable waters 

6.1.2. (4.1.2.) Fire explosion 

6.1.3. (4.1.3.) Violent theft by persons from outside the vessel 

6.1.4. (4.1.4.) Jettison 

6.1.5. (4.1.5.) Piracy  

(…)” 

                                                
132 R. THOMAS, “Insuring the risk of maritime piracy”, JIML 2004, vol. 10, nr. 4, 360. 
133 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 21. 
134 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 21. 
135 V. ENZLER, “Shipping threatened by piracy: Who picks up the bill?”, Swiss Re 2010, www.swissre.com, 10. 
136 H. BENNETT, Law of Marine Insurance, Oxford, Oxford University Press, 2006, 241. 
137 De nummering tussen haakjes correspondeert met de nummering in de Institute Voyage Clauses Hulls. 
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De „Institute Hulls Clauses‟ beschouwen piraterij dus als een gewoon zeegevaar. Dit wordt 

nogmaals bevestigd doordat piraterij in de „War Exclusion Clause‟ wordt vermeld als een 

uitzondering op de uitgesloten oorlogsrisico‟s: 

“24. (21.) In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by 

24.1. (21.1.) War civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising 

therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power 

24.2. (21.2.) Capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy 

excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat 

24.3. (21.3.) Derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.” 

Doordat zeeroof werd ondergebracht bij de gewone zeegevaren, zou het onnodig worden een 

onderscheid te maken tussen piraterij en diefstal, gezien beiden gedekt waren door eenzelfde 

polis
138

. Ook de „International Hull Clauses‟ (2003) vermelden piraterij uitdrukkelijk onder de 

verzekerde gevaren. 

Er bestaat echter een gevaar dat cascoverzekeraars weigeren dekking te verlenen indien bij het 

incident meer dan 12 piraten zijn betrokken, aangezien dergelijke situatie onder de „Public 

Order Act 1986‟ immers kan worden gekwalificeerd als oproer (riot)
139

. Er is op grond van 

deze wet sprake van oproer indien 12 of meer personen geweld gebruiken of dreigen met 

geweld voor een gemeenschappelijk doel
140

. Oproer is een gevaar dat traditioneel wordt 

uitgesloten in de „Strikes Exclusion‟, waardoor de cascoverzekeraar niet gehouden is dekking 

te verlenen indien er geen additionele verzekering werd afgesloten. 

Op 17 oktober 2005 werden bovendien een aantal nieuwe clausules gepubliceerd door de 

„Joint Hull Committee‟, waaronder de „Violent theft, piracy and barratry exclusion‟, op grond 

waarvan het mogelijk is gevaren als piraterij, gewelddadige diefstal en schelmerij van de lijst 

met verzekerde gevaren te schrappen. Deze gevaren zouden dan ondergebracht worden in de 

specifieke „war clauses‟ en „strike, riot and civil commotion clauses‟
141

. Dit laat de 

verzekeraar toe additionele premies aan te rekenen of zelfs bepaalde handelsroutes volledig 

                                                
138 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 35 en R. THOMAS, “Insuring the risk of maritime 

piracy”, JIML 2004, vol. 10, nr. 4, 370. 
139 I. KING, “Piracy insurance hinges on number of raiders”, The Times 29 december 2008, http://business.times 

online.co.uk. 
140 I. KING, “Piracy insurance hinges on number of raiders”, The Times 29 december 2008, http://business.times 

online.co.uk. 
141 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 35. 
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uit te sluiten van dekking
142

. Vóór 2008, toen de situatie in Somalië escaleerde, werd echter 

weinig gebruikt gemaakt van deze clausules
143

. 

In dit kader dien ik nog te vermelden dat de Golf van Aden door de exponentiële toename van 

piraterij sinds 2008 door de Lloyd‟s Market Association‟s Joint War Committee (JWC) wordt 

bestempeld als „war risk area‟ of oorlogszone
144

. Concreet betekent dit dat schepen die langs 

deze drukke route varen, best een verzekering tegen oorlogsrisico‟s afsluiten. Verzekeraars 

zullen daarbij vaak voor de dekking per transit door deze gebieden een additionele premie 

aanrekenen
145

. Daarnaast dienen scheepseigenaars hun verzekeraar op de hoogte brengen 

telkens ze van plan zijn een risicogebied te doorkruisen. Sommige oorlogsrisicoverzekeraars 

bieden een prijsverlaging aan voor trips door deze gebieden indien ze tevreden zijn met de 

voorgenomen preventiemaatregelen (zoals een gewapend securityteam aan boord) of wanneer 

er een afzonderlijke „Kidnap & Ransom‟ verzekering is afgesloten
146

. Ook de Straat van 

Malakka werd in 2005 door de JWC onder de risicozones geclassificeerd, om een jaar later – 

na gezamenlijke inspanningen van Singapore, Maleisië en Indonesië – opnieuw te worden 

verwijderd van de lijst
147

. 

Tenslotte vermeld ik nog het toepasselijke regime met betrekking tot maritiem terrorisme.  

De „Institute Cargo Clauses‟ sluiten terrorisme steeds uit van dekking:  

“ 7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense 

(…) 

7.3. caused by any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in 

connection with, any organization which carries out activities directed towards the 

overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not 

legally constituted 

7.4. caused by any person acting from a political, ideological or religious motive” 

Ook hier zien we weer het cruciale onderscheid tussen piraterij en maritiem terrorisme: als het 

verlies of de schade te wijten is aan een daad van een persoon die handelde voor politieke 

                                                
142 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 35.  
143 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 20. 
144 J. FRANK, “Insurers drop Malacca Strait as war risk”, Lloyd‟s List 9 augustus 2006, www.lloydslist.com. 
145 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 20 en R.L. SIEMENS, J.J. POLLACK en J.L. FREIHEIT, 

“Piracy‟s impact on insurance”, Risk Management Magazine September 2009, www.rmmagazine.com. 
146 N. RIDDLE, “Piracy”, www.marsecreview.com/2011/02/piracy/. 
147 V. ENZLER, “Shipping threatened by piracy: Who picks up the bill?”, Swiss Re 2010, www.swissre.com, 10. 
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doeleinden, is er sprake van terrorisme en is er geen dekking. Men zal dus moeten voorzien in 

een additionele dekking door middel van een „war risk policy‟
148

. 

Zowel de „Institute Time Clauses Hull‟ als de „Institute Voyage Clauses Hull‟ sluiten 

terroristische aanslagen uit van de dekking, en dit meer bepaald door twee „exclusion 

clauses‟. 

De „Strikes Exclusion clause‟ stelt het volgende: 

“ In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by 

25.1. (22.1.
149

) strikers, lock-out workmen, or persons taking part in labour 

disturbances, riots or civil commotions 

25.2. (22.2.) any terrorist or any person acting from a political motive.” 

De „Malicious Acts Exclusion clause‟ luidt als volgt: 

“ In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from 

26.1. (23.1.) the detonation of an explosive 

26.2. (23.2.) any weapon of war 

and caused by any person acting maliciously or from a political motive.” 

Dergelijke risico‟s kunnen slechts worden gedekt door de „war risks‟ en „strike clauses‟ cover, 

waardoor men ook hier zal moeten voorzien in een additionele dekking
150

. 

iii. Protection & Indemnity Clubs 

De Protection & Indemnity Clubs (P&I Clubs) zijn associaties van scheepseigenaren die de 

risico‟s waaraan zij blootstaan onder elkaar spreiden. Het betreft dus een vorm van onderlinge 

verzekering. De ontstaansreden van de P&I Clubs is terug te brengen tot de zogenaamde „3/4 

running down clause‟, die voorzag in een vrijstelling van ¼. Gezien 25% van het risico niet 

gedekt was, en het eveneens verboden was om dit bij andere commerciële verzekeraars te 

laten verzekeren, gingen scheepseigenaars dit restant onder elkaar verzekeren.  

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Institute Clauses in 1982 wordt zeeroof zowel in de 

Hull als in de Cargo „All Risks‟ verzekering beschouwd als een gewoon zeegevaar. Dit 

noodzaakte de P&I Clubs ertoe ook een tekst op te stellen die beantwoordde aan deze 

algemeen aanvaarde benadering
151

. De „War risk Exclusion Clause‟ van de United Kingdom 

                                                
148 J. IGNARSKI, “Piracy, law and marine insurance” in E. ELLEN (ed.), Piracy at sea, Paris, ICC, 1989, 183. 
149 De nummering tussen haakjes correspondeert met de nummering in de Institute Voyage Clauses Hulls. 
150 J. IGNARSKI, “Piracy, law and marine insurance” in E. ELLEN (ed.), Piracy at sea, Paris, ICC, 1989, 183. 
151 J. IGNARSKI, “Piracy, law and marine insurance” in E. ELLEN (ed.), Piracy at sea, Paris, ICC, 1989, 184. 
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Mutual Steamship Insurance Association (Bermuda) Limited kan hier worden aangehaald als 

typevoorbeeld: 

“ The Association shall not indemnify an Owner against any liabilities, costs or expenses (…) 

when the loss or damage, injury, illness or death or other accident in respect of which such 

liability arises or cost or expenses is incurred, was caused by: 

i. War, civil war, revolution, rebellion, insurrection or civil strife arising therefrom, 

or any hostile act by or against a belligerent power; 

ii. Capture, seizure, arrest, restraint or detainment (barratry and piracy excepted) 

and the consequences thereof or any attempt thereat; 

iii. (…)
152

” 

Ook hier wordt zeeroof uitdrukkelijk vermeld als uitzondering op de uitgesloten 

oorlogsrisico‟s, waardoor het met andere woorden dekking geniet als gewoon zeegevaar. 

Gelijksoortige clausules vinden we onder meer ook terug bij de Swedish P&I Club, Skuld en 

Japan Ship Owners‟ Mutual Protection & Indemnity Association. Gezien piraterij niet wordt 

beschouwd als oorlogsrisico, ligt de bewijslast bij de verzekeraar. Deze zal moeten bewijzen 

dat een verlies of schade tengevolge van piraterij, in werkelijkheid een uitgesloten 

oorlogsrisico is
153

. Dit kan onder meer door aan te tonen dat het in wezen een terroristische 

aanslag betreft; deze vallen immers wel onder de noemer van de oorlogsrisico‟s. 

P & I Clubs voorzien in dekking van de aansprakelijkheid die men als eigenaar of uitbater van 

een schip in de verhouding tot derden (inclusief de bemanning en passagiers) kan oplopen. 

Het gaat onder meer om het verlies van mensenlevens, aantasting van de fysieke integriteit 

van de bemanning, ziekten, vervanging en repatriëring van personeelsleden. Ook 

aansprakelijkheid wegens milieuverontreiniging kan het voorwerp uitmaken van dekking
154

.  

In beginsel zullen scheepseigenaars en transportoperatoren op grond van het zeerecht en de 

relevante conventies niet aansprakelijk worden gehouden indien de schade of het verlies door 

hun schip aan derden toegebracht, werd veroorzaakt door opzet (wilful misconduct) van een 

derde partij, zoals piraten. In sommige gevallen kunnen de scheepseigenaars en operatoren 

echter niet volledig worden ontheven van aansprakelijkheid, bijvoorbeeld wanneer het 

onduidelijk is welke de oorzaak is van het verlies of wanneer zij gedeeltelijk verantwoordelijk 

                                                
152 J. IGNARSKI, “Piracy, law and marine insurance” in E. ELLEN (ed.), Piracy at sea, Paris, ICC, 1989, 184. 
153 J. IGNARSKI, “Piracy, law and marine insurance” in E. ELLEN (ed.), Piracy at sea, Paris, ICC, 1989, 184-185. 
154 Zie www.ukpandi.com/knowledge-developments/industry-developments/maritime-security-piracy/ 

(International Group Piracy FAQs). 
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zijn
155

. Wanneer aansprakelijkheidsvorderingen voortkomen uit gewelddaden door piraten, 

zoals bijvoorbeeld lichamelijk letsel toegebracht aan de bemanning, worden deze in beginsel 

gedekt door P & I verzekeraars
156

. In de praktijk bevatten heel wat aansprakelijkheidspolissen 

een „Weapons of War Exclusion‟, die P & I verzekeraars kunnen inroepen wanneer dergelijke 

oorlogswapens worden gebruikt door piraten
157

. Het gaat onder meer om mijnen, torpedo‟s, 

bommen, raketten en explosieven
158

. Het louter gebruik van pistolen zou evenwel niet 

volstaan. 

Losgelden betaald door scheepseigenaren of transportoperatoren zijn in beginsel niet 

inbegrepen in een standaard P&I cover
159

. P&I Clubs zullen enkel betalen in gevallen waar de 

eigenaar wettelijk gezien aansprakelijk is, wat niet het geval is voor losgelden, daar er voor de 

eigenaar geen wettelijke verplichting bestaat om losgeld te betalen
160

. In geval van twijfel 

kunnen P & I verzekeraars zich echter beroepen op de „Omnibus Rule‟, een typische P & I 

clausule die hen de discretionaire bevoegdheid verleent om de verzekerde te vergoeden, zelfs 

wanneer deze op grond van de onderliggende „Club Rules‟ strikt gezien geen recht heeft op 

vergoeding. 

Vandaag worden veel P & I Clubs ook geconfronteerd met vorderingen tot schadevergoeding 

ingesteld door de bemanningsleden van een gekaapt schip tegen de scheepseigenaar, waarbij 

ze schadeloosstelling eisen voor de periode waarin ze werden vastgehouden
161

. 

3. Frankrijk 

In Frankrijk wordt de verzekeringstechniek gereglementeerd in de „Code des Assurances‟. De 

Code des Assurances is van toepassing op zowel casco – als goederenverzekeringen. Titel VII 

regelt meer bepaald het maritiem verzekeringscontract.  

Onder de algemene bepalingen vinden we artikel Article L172-16, dat als volgt luidt: 

“L'assureur ne couvre pas les risques : 

                                                
155 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 36. 
156 V.M. SCHNEIDER, “Pirates on board – Claims settlement for ship hijacks”, Munich Re Schadenspiegel 2/2009, 

www.munichre.com, 40. 
157 V.M. SCHNEIDER, “Pirates on board – Claims settlement for ship hijacks”, Munich Re Schadenspiegel 2/2009, 

www.munichre.com, 40. 
158 Zie www.ukpandi.com/knowledge-developments/industry-developments/maritime-security-piracy/ 

(International Group Piracy FAQs). 
159 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 36. 
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161 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009,  www.munichre.com, 22. 

http://www.munichre.com/
http://www.munichre.com/
http://www.munichre.com/
http://www.ukpandi.com/knowledge-developments/industry-developments/maritime-security-piracy/
http://www.munichre.com/
http://documents.marsh.com/documents/Piracy_AGrowing
http://www.munichre.com/


50 

 

a) de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ; 

b) de piraterie ; 

c) de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ; 

d) d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage 

ou de terrorisme ; 

(…)”. 

Dit artikel, dat stelt dat de verzekeraar het risico van piraterij niet dekt, is echter niet van 

dwingend recht, waardoor afwijkende bedingen mogelijk zijn
162

.  

Net zoals andere landen, biedt ook de Franse markt modelverzekeringspolissen aan, waarnaar 

verzekeraars en verzekerden kunnen verwijzen teneinde hun contractuele relatie af te 

bakenen. Deze modelpolissen worden traditioneel opgesteld door de Fédération Française 

des Sociétés d‟Assurances, in samenwerking met verzekeringsmakelaars (Union des Courtiers 

d‟Assurance Maritime et Transports) en scheepseigenaren
163

.  

Op de Franse markt voor goederenverzekeringen onderscheiden we twee belangrijke 

modelclausules. Enerzijds hebben we de „Police Française d‟Assurance des Marchandises 

transportées par voie fluviale, Garantie “Tous Risques” (All Risks Cover)‟. Deze polis dateert 

van 1 juli 2009 en voorziet in de dekking van quasi elk verlies of iedere beschadiging van 

goederen in transit, met uitsluiting van de uitdrukkelijk opgesomde uitzonderingen. Daarnaast 

is er de „Police Française d‟Assurance Maritime sur Facultés (Marchandises), Garantie 

“F.A.P. Sauf…” (Garantie Franc d‟Avaries Particulières sauf celles résultant d‟un 

événement majeur énuméré dans la police). Deze polis is eveneens in gebruik vanaf 1 juli 

2009 en dekt enkel verlies of beschadiging van de goederen wanneer dit veroorzaakt is door 

één van de gebeurtenissen opgesomd in de polis.  

De “Garantie Tous Riques” polis sluit politieke piraterij uitdrukkelijk uit van dekking: 

“ARTICLE 7 - Risques exclus 

Sont exclus les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantités 

subis par les marchandises assurées et résultant de: 

(…) 

7° a) guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et de tous autres  

                                                
162 “Commentaries: The Marine Hull and Machinery Insurance Package”, www.ffsa.fr/sites/upload/docs/ 

application/ pdf/2010-06/1034_ffsa_p_01_017_commentaries_web.pdf. 
163 “Commentaries: The Marine Hull and Machinery Insurance Package”, www.ffsa.fr/sites/upload/docs/ 
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engins de guerre et, généralement, de tous accidents et fortunes de guerre, ainsi que 

d‟actes de sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la 

guerre ; 

b) captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous 

gouvernements et autorités quelconques ; 

c) émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres frais analogues ; 

d) piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre.” 

Uit deze formulering kunnen we afleiden dat er in Frankrijk een onderscheid wordt gemaakt 

tussen piraterij voor private doeleinden enerzijds en piraterij met een politiek karakter of die 

verband houdt met oorlog anderzijds. Deze laatste categorie wordt uitdrukkelijk uitgesloten 

van dekking, waardoor men ze onder de oorlogsrisico‟s plaatst. Men zal dus moeten voorzien 

in een bijkomende dekking. Dergelijke optionele verzekering is mogelijk via de „Conventions 

Speciales pour l‟assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de 

terrorisme et de grève‟ (War risk cover). Zeeroof voor persoonlijke doeleinden (economische 

piraterij) wordt daarentegen wel gedekt als gewoon zeegevaar
164

. Opmerkelijk is dus dat de 

onderliggende motivatie van de aanvallers zal bepalen of de verzekeraar al dan niet gehouden 

is dekking te verlenen
165

.  

De “FAP Sauf Cover” sluit piraterij op zich, ongeacht het beoogde doel of achterliggende 

motief, steeds uit van dekking:  

“ARTICLE 7. – 

Sont exclus les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantités subis par les 

facultés assurées et résultant de : 

(…) 

7°   a) guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autres 

engins de guerre, et généralement tous accidents et fortunes de guerre, ainsi qu‟actes 

de sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ; 

b) captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous 

gouvernements et autorités quelconques ; 

c) émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues ; 

d) piraterie.” 

                                                
164A. VIALARD, “La piraterie dans les assurances maritimes françaises” in M. HUYBRECHTS en E. VAN 

HOOYDONK (ed.), Marine insurance at the turn of the millennium, Antwerpen, Intersentia, 1999-2000, 107. 
165A. VIALARD, “La piraterie dans les assurances maritimes françaises” in M. HUYBRECHTS en E. VAN 

HOOYDONK (ed.), Marine insurance at the turn of the millennium, Antwerpen, Intersentia, 1999-2000, 107.  
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Ook hier bestaat de mogelijkheid om te voorzien in een additionele dekking via de „War risk 

cover‟, maar deze biedt enkel dekking tegen piraterij die een politiek karakter heeft of die 

verband houdt met de oorlog. Wil men zich via de klassieke verzekeringen indekken tegen 

piraterij gepleegd voor persoonlijke doeleinden, dan zal men moeten opteren voor een „All 

Risks Cover‟. 

Op vlak van de cascoverzekeringen heeft er zich op de Franse markt recentelijk een 

belangrijke wijziging voorgedaan. Sinds 1 juli 2010 kan gebruik worden gemaakt van de 

nieuwe „All Risks Marine Hull and Machinery Insurance Policy‟. Deze polis sluit piraterij 

uitdrukkelijk uit van dekking door het te bestempelen als oorlogsrisico: 

“1.2.3 War Exclusions 

Unless otherwise agreed in writing by Insurers, in no case shall this policy cover loss, 

damage, liability, costs or expenses caused by: 

1°) War, civil war, revolution, rebellion, insurrection and civil strife resulting there from; 

2°) Torpedoes, mines and all weapons of war whether derelict or not; 

3°) Capture, taking at sea, arrest, seizure, restraint or detainment by any government or other 

authority; 

4°) Confiscation or expropriation by any government or other authority; 

5°) Riots, civil commotions, strikes, lockouts and other similar labour disturbances; 

6°) Piracy; 

(…)” 

We kunnen besluiten dat piraterij, ongeacht de aard of het type (politiek of lucratief), 

uitgesloten wordt in de „All Risks cover‟, doch wel volledig gedekt kan worden als 

oorlogsrisico onder de „Marine Hull Insurance Conditions covering War, piracy, terrorism 

and similar risks‟. Bij de cascoverzekering maakt men, in tegenstelling tot de 

goederenverzekering, dus geen onderscheid tussen zeeroof gepleegd voor persoonlijke 

doeleinden, dan wel met een politiek motief. Voordeel hiervan is dat er geen discussie 

mogelijk is over het feit of een bepaalde aard van piraterij al dan niet gedekt is
166

. Zeeroof 

wordt immers steeds bij de oorlogsrisico‟s ondergebracht.  

Tenslotte dien ik nog te vermelden dat de Franse verzekeringsmarkt de hierboven besproken 

„All Risks Marine Hull and Machinery Insurance Policy‟ en de „Marine Hull Insurance 

Conditions covering War, piracy, terrorism and similar risks‟ ook samen in één pakket, 
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genaamd de „French Hull Insurance Package‟, aanbiedt. Met dit pakket kan men dus genieten 

van een zeer uitgebreide dekking. 

4. Nederland 

De wettelijke regeling is terug te vinden in het Nederlands Wetboek van Koophandel, meer 

bepaald artikel 637. Dit artikel geeft een opsomming van de evenementen die onder de 

wettelijke dekking vallen en komt erop neer dat men tegen alle „van buiten aankomende 

onheilen‟ hoe ook genaamd is verzekerd, tenzij de verzekeraar door de wet of door de polis is 

vrijgesteld van de verplichting tot dekking
167

. Artikel 637 Wetboek van Koophandel noemt 

zeeroverij uitdrukkelijk als een „van buiten aankomend onheil‟
168

. 

De Nederlandse markt biedt als standaardpolis met betrekking tot goederen de zogenaamde 

„Nederlandse Beurs - Goederenpolis 2006‟ aan. Qua omvang van de dekking wordt er geen 

opsomming gegeven van de verzekerde risico‟s. Artikel 24 bevat echter een clausule „Vrij van 

oorlogsrisico en stakersrisico‟, waarin deze risico‟s meteen worden gedefinieerd: 

“Tenzij in deze polis uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de verzekering geacht 

te zijn geschied onder het beding “vrij van oorlogsrisico en vrij van stakersrisico”. 

Onder oorlogsrisico wordt verstaan: 

- oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand; 

- uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo‟s, mijnen, bommen en dergelijke 

oorlogswerktuigen ook indien de schade in vredestijd is ontstaan; 

- neming en aanhouding op last van hoger hand. 

Onder stakersrisico wordt verstaan: 

- gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werknemers en 

arbeidsonlusten; 

- gewelddaden gepleegd uit politieke overweging; 

- oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden”. 

Als we de definities bekijken, kunnen we concluderen dat zeeroof niet wordt gekwalificeerd 

als oorlogsrisico, noch als stakersrisico.  

Aan deze Beurs – Goederenpolis moet echter nog een „dekkingsclausule‟ worden toegevoegd. 

Deze clausule bepaalt tegen welke risico‟s de goederen gedekt zijn.  

                                                
167 P. VAN HUIZEN, Transportverzekering, Zwolle, Tjeenk Willink, 1986, 42. 
168 P. VAN HUIZEN, Transportverzekering, Zwolle, Tjeenk Willink, 1986, 43. 
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Men kan in eerste instantie opteren voor een „All Risks‟ Clausule, waarin de verzekeraar er 

zich toe verbindt alle verliezen van en materiële schaden aan de verzekerde zaken, 

onverschillig door welke oorzaak ontstaan, te vergoeden. Dit geldt echter onverminderd de 

bepalingen in de artikelen 16, 17 en 24 “Aard en gebrek”, “Schuld van een verzekerde” en 

"Vrij van oorlogsrisico en stakersrisico" van de Voorwaarden „Nederlandse Beurs-

goederenpolis 2006‟. Aangezien piraterij niet uitdrukkelijk wordt vermeld onder de oorlogs – 

en stakersrisico‟s, zal men in de Alle Risico‟s formule in beginsel dekking genieten. 

Daarnaast kan men opteren voor een „Evenementenclausule‟, die dekking biedt tegen alle in 

de polis uitdrukkelijk opgesomde risico‟s. In deze clausule wordt „piraterij‟ niet uitdrukkelijk 

vermeld, waardoor men dus in beginsel niet is gedekt tegen het zeeroverijgevaar.  

Tenslotte hebben we nog de „Diefstalclausule‟, waarin de verzekeraar alle verliezen van en 

materiële schaden aan de verzekerde zaken door diefstal, vermissing en verduistering, 

zoekraken en niet-uitlevering van de gehele colli, dekt.  

Hieruit kunnen we het volgende concluderen: wil men zich verzekeren tegen piraterij, dan zal 

men moeten opteren voor een „All Risks‟ Clausule. Op grond van deze clausule zijn de 

goederen immers verzekerd, ongeacht de oorzaak van het verlies of de beschadiging
169

. 

Aangezien zeeroof niet wordt aangemerkt als oorlogsrisico, kunnen we daar a contrario uit 

afleiden dat het als een gewoon zeegevaar dient te worden beschouwd, waartegen men zich 

via een „All Risks Clausule‟ kan indekken. 

Uiteraard zijn ook deze polisvoorwaarden niet bindend, maar voorzien zij slechts in een 

model waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en clausules kan 

worden afgeweken.  

Voor wat betreft de cascoverzekering wordt op de Nederlandse verzekeringsmarkt gebruik 

gemaakt van de „Institute Standard Dutch Hull Form‟ (1984), die volledig onderworpen is aan 

het Engelse recht. Net zoals bij de „Institute Time Clauses Hull‟ en „Institute Voyage Clauses 

Hull‟ van de MAR Policy, wordt „piraterij‟ hier ook uitdrukkelijk vermeld onder de 

verzekerde gevaren. Dat men zeeroof beschouwt als een gewoon zeegevaar, wordt nogmaals 

bevestigd doordat piraterij in de „War Exclusion Clause‟ wordt vermeld als een uitzondering 

op de uitgesloten oorlogsrisico‟s. 

 

 

                                                
169 P. VAN HUIZEN, Transportverzekering, Zwolle, Tjeenk Willink, 1986, 43. 
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5. Noorwegen 

Noorwegen is tevens een grote speler op de markt voor maritieme verzekeringen. De 

standaardpolissen en clausules worden gecreëerd door Cefor, de Noorse Associatie van 

maritieme verzekeraars (Nordic Association of Marine Insurers) en dit in samenwerking met 

de Norwegian Shipowners‟ Association, het vertegenwoordigingsorgaan van de 

scheepseigenaren
170

.  

Cefor biedt in eerste instantie de „Norwegian Marine Insurance Plan‟ (NMIP 1996) aan. De 

meest recente versie van het Plan dateert van 2010. Het NMIP voorziet in dekking van casco, 

oorlogsrisico‟s, „loss of hire‟ en nog een aantal specifieke dekkingen voor zeeschepen en 

vissersboten. Het Plan voorziet in een zeer praktisch gericht en efficiënt systeem. De dekking 

is gebaseerd op het „all risks‟ principe: alles is gedekt, tenzij het uitdrukkelijk wordt 

uitgesloten. Dit is voordelig voor de verzekerde, gezien de verzekeraar zal moeten bewijzen 

dat er sprake is van een uitgesloten risico
171

. Bovendien is het een heel transparant en 

gedetailleerd systeem: naast de tekst van het NMIP zelf, wordt er immers ook voorzien in een 

„Commentary‟. Deze commentaar vormt een belangrijke ondersteuning van de tekst en 

verduidelijkt interpretatiekwesties en praktische probleemgevallen, waardoor er weinig gevaar 

bestaat voor ambiguïteit. Het Plan zelf bestaat uit vier delen: deel I bevat de algemene regels, 

gemeen aan alle verzekeringen waarin het Plan voorziet, terwijl de andere delen betrekking 

hebben op de specifieke verzekeringen. 

Het algemeen gedeelte van het Plan vertelt ons welke risico‟s gedekt zijn: 

“§ 2-8. Perils covered by an insurance against marine perils  

An insurance against marine perils covers all perils to which the interest may be exposed, 

with the exception of:  

(a) the perils covered by an insurance against war perils in accordance with §2-9,  

(b) intervention by a State power. A State power is understood to mean individuals or 

organisations exercising public or supranational authority. Measures taken by a State 

power for the purpose of averting or limiting damage shall not be regarded as an 

intervention, provided that the risk of such damage is caused by a peril covered by the 

insurance against marine perils,  

(c) insolvency,  

(d) perils covered by the RACE II clause (…)” 
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De polis voorziet dus in de dekking van alle gevaren waaraan de verzekerde kan worden 

blootgesteld, met uitzondering van vier uitdrukkelijk genoemde uitsluitingen, waaronder de 

gevaren gedekt door een verzekering tegen oorlogsrisico‟s. Dergelijke verzekering dekt de 

volgende risico‟s: 

“§ 2-9. Perils covered by an insurance against war perils  

An insurance against war perils covers:  

(a) war or war-like conditions, including civil war or the use of arms or other 

implements of war in the course of military exercises in peacetime or in guarding 

against infringements of neutrality,  

(b) capture at sea, confiscation and other similar interventions by a foreign State 

power. Foreign State power is understood to mean any State power other than the 

State power in the ship's State of registration or in the State where the major 

ownership interests are located, as well as organisations and individuals who 

unlawfully purport to exercise public or supranational authority. Requisition for 

ownership or use by a State power shall not be regarded as an intervention,  

(c) riots, sabotage, acts of terrorism or other social, religious or politically motivated 

use of violence or threats of the use of violence, strikes or lockouts,  

(d) piracy and mutiny,  

(e) measures taken by a State power to avert or limit damage, provided that the risk of 

such damage is caused by a peril referred to in paragraphs (a) - (d).” 

Hieruit kunnen we besluiten dat zeeroof in het Norwegian Marine Insurance Plan wordt 

beschouwd als oorlogsrisico, waarvoor men in een bijkomende dekking dient te voorzien. Het 

voordeel van de kwalificatie als oorlogsrisico is dat men het moeilijke onderscheid tussen 

piraterij en terrorisme niet hoeft te maken; beiden worden immers beschouwd als 

oorlogsrisico
172

.  

In 2010 werd de commentaar bij de term „piraterij‟ geamendeerd
173

. Bij de herziening van het 

Plan in 1996 overwoog men reeds om zeeroof bij de gewone zeegevaren te klasseren, maar 

uiteindelijk besliste men toch om het oude systeem te behouden.  

In vroegere versies van het Plan werd piraterij gedefinieerd als: “illegal use of force by private 

individuals in open sea against a ship with crew, passengers and cargo”. De term „open sea‟ 

was de Engelse vertaling van het Noorse begrip „det åpne hav‟, welke correspondeert met de 

Noorse vertaling van het begrip „high seas‟ in artikel 101 van het Zeerechtverdrag. Deze 
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documents/Plan-brochure2010.pdf. 
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definitie was problematisch, gezien de dekking van piraterij in verband werd gebracht met de 

internationale zeeroofdefinitie en het regime inzake universele jurisdictie. Sommigen 

betoogden dan ook dat de term „piraterij‟ in het Plan enkel dekking biedt tegen onwettige 

gewelddaden gepleegd buiten de jurisdictie van de kuststaat. Het is echter niet wenselijk om 

in verzekeringscontext de dekking te beperken tot aanvallen die plaatsvinden op volle zee. 

Dergelijk standpunt vinden we ook terug in de „Commentary‟ bij subparagraaf (d): 

“the Committee therefore agrees that the geographical limitation linking piracy to the high 

seas is inappropriate, and that the term „piracy‟ in the Plan must be uncoupled from both the 

term „open sea‟ and the international legal definition in Article 101 of the Law of the Sea 

Convention.
174

” 

Dit betekent dat piraterij in de context van een verzekering tegen oorlogsrisico‟s ook mag 

plaatsvinden binnen de territoriale grenzen van een kuststaat. Waar de limiet dan precies zou 

liggen, was alweer een discussiepunt. Bij het vaststellen van de limiet moet men immers 

rekening houden met de wens om een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds 

piraterij (oorlogsrisico) en anderzijds andere vormen van onwettige gewelddaden (ordinary 

crime), die worden gerangschikt onder de gewone zeegevaren. Men was het erover eens dat er 

een basisonderscheid moest worden gemaakt tussen koopvaardijschepen enerzijds en 

„offshore‟ installaties anderzijds.  

In het geval van koopvaardijschepen wordt het illegaal gebruik van geweld beschouwd als 

zeeroof zolang het schip onderweg („en route‟) is tussen twee havens, ongeacht of het schip 

zich bevindt op de volle zee, dan wel in een territoriale zee. Zo zullen zelfs onwettige 

gewelddaden die plaatsvinden in meren met een verbinding naar de zee of een rivier, onder de 

piraterijdefinitie vallen. Er geldt echter één beperking: de limiet voor piraterij wordt 

getrokken aan de havengrens. Het onwettig gebruik van geweld binnen de havengrenzen kan 

men dus niet aanmerken als zeeroof. Ditzelfde geldt ook wanneer een schip aan het laden of 

lossen is in een terminal. Een wezenlijk element in het concept van piraterij is immers dat het 

gebruik van geweld plaatsvindt op zee, wat de hulpverlening door de havenautoriteiten 

bemoeilijkt. De vereiste dat het schip onderweg moet zijn, mag niet te strikt worden 

geïnterpreteerd. Zo is er ook sprake van piraterij wanneer een schip tijdelijk voor anker ligt 

buiten de havengrens of wanneer het aan het laden of lossen is aan een boei buiten de 

havengrens. Hier is het immers ook moeilijk voor de havenautoriteiten om tussenbeide te 

komen wanneer er zich een aanval voordoet. Als de havengrens niet duidelijk is 

gespecificeerd, dan moet deze op discretionaire basis worden vastgesteld, rekening houdend 

met de mate waarin de havenautoriteiten tussenbeide kunnen komen om hulp te verlenen.  
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Voor wat betreft de offshore installaties werkte men het volgende principe uit: “ piracy is to 

include illegal attacks on the unit while it is operating in the field, regardless of whether the 

field is located in „open sea‟ or the high seas.
175

” 

Tenslotte blijkt ook uit de Commentary dat er – in tegenstelling tot het internationaal recht – 

geen twee schepen bij de aanval betrokken moeten zijn opdat er sprake zou zijn van zeeroof:  

“the use of force may take place by means of another ship, but the pirates may also have come 

aboard as members of the crew or passengers on the ship which they subsequently 

plunder.
176

” 

Naast het Norwegian Marine Insurance Plan bekijken we ook even de Noorse markt voor 

goederenverzekeringen. Men maakt hier voornamelijk gebruik van de “Norwegian Cargo 

Clauses of 1995, Version 2004”. Deze clausules werden eveneens opgesteld door Cefor, in 

samenwerking met tal van experts die de Noorse industrie vertegenwoordigen. Net als bij de 

meeste cargoclausules, werd ook hier voorzien in drie types van bescherming: „All risks‟ (A-

Clauses), „Extended transport accident‟  (B-Clauses)  en „Transport accident „ (C-Clauses). 

De All risks formule biedt dekking tegen alle risico‟s van verlies of beschadiging, met 

uitzondering van een aantal uitsluitingen, daar waar de B en C-Clauses voorzien in de 

dekking van een aantal uitdrukkelijk genoemde risico‟s.  

Paragraaf 18 geeft een opsomming van de risico‟s die uitgesloten zijn van de All risks 

dekking: 

“ This insurance shall not cover loss or damage caused by: 

1. The inherent nature of the goods or their condition at the commencement of the period 

covered by this insurance. 

2. Ordinary loss in weight or volume. 

3. Protest actions, riots, strikes, lockout, sabotage, acts of terrorism or similar occurrences, 

unless a special agreement regarding cover has been concluded. 

4. The goods being intended for unlawful purposes, or manufactured through unlawful 

activities or by unlawful methods. The illegality shall be determined in accordance with the 

rules in force at the commencement of the period covered by this insurance in the 

exporting country, the importing country or any other country through which the Assured 

must have expected the goods to pass. 

5. Delay, unless such delay causes a further deterioration of damage otherwise covered under 

this insurance during the further transit, or unless a special agreement has been concluded 
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regarding cover pursuant to Special Clause No. 2. 

6. War or warlike conditions unless a special agreement regarding cover has been concluded. 

7. Measures taken against the goods by State authorities. 

8. Capture at sea, confiscation, requisition and other similar measures against the means of 

transport, implemented by State authorities. 

9. Measures hindering the transport operations, implemented by State authorities”. 

Aangezien deze clausule zeeroof niet uitdrukkelijk vermeldt bij de uitgesloten risico‟s, is het 

in beginsel gedekt als zijnde een gewoon zeegevaar. Puntje 8 heeft het weliswaar over 

„capture at sea‟, maar sluit dit gevaar enkel uit van dekking indien deze handeling uitgaat van 

een Staat. Het maakt dus geen enkel verschil voor de eigenaar of diens goederen zijn gestolen 

of beschadigd door dieven, rovers of piraten, aangezien de NCC al deze risico‟s dekt. 

Terrorisme daarentegen wordt wel uitdrukkelijk uitgesloten van dekking. 

In de B en C-Clauses is zeeroof niet opgenomen als gedekt risico, wat betekent dat men zal 

moeten opteren voor een „All risks cover‟ indien men zich wil verzekeren tegen piraterij.  

6. Duitsland 

De regulering en de bepalingen met betrekking tot maritieme verzekeringen zijn in Duitsland 

ingebed in een complexe hiërarchie
177

. Duitse verzekeringscontracten worden in beginsel 

gereguleerd door een specifieke wet („Versicherungsvertragsgesetz‟), maar §186 stipuleert 

uitdrukkelijk dat deze wet niet van toepassing is op maritieme verzekeringen. De wettelijke 

basis voor de zeeverzekeringen vinden we terug in de paragrafen 778 tot 900 van het 

Handelsgesetzbuch (Wetboek van Koophandel)
178

. Deze bepalingen zijn echter niet van 

dwingend recht en zijn vandaag compleet gedateerd. Daarnaast zijn de zeeverzekeringen, 

zoals ook alle andere verzekeringen, onderworpen aan de dwingende bepalingen van het 

Bundesgesetzbuch (Burgerlijk Wetboek) en de AGBG (wetgeving met betrekking tot 

standaard business voorwaarden). 

Al deze wettelijke bepalingen werden echter quasi volledig achterhaald door de „Allgemeine 

Deutsche Seeversicherungsbedingungen‟ (ADS 1919)
179

. De ADS 1919 werden opgesteld in 

samenwerking met tal van commerciële belanghebbenden, waaronder scheepseigenaars, 

                                                
177 K. KOSTKA, “Marine transport insurance in Germany: the general German cargo conditions in comparison to 

the Institute Cargo Clauses and recent German court decisions” in M. HUYBRECHTS en E. VAN HOOYDONK (ed.), 

Marine insurance at the turn of the millennium, Antwerpen, Intersentia, 1999-2000, 361. 
178 K. KOSTKA, “Marine transport insurance in Germany: the general German cargo conditions in comparison to 

the Institute Cargo Clauses and recent German court decisions” in M. HUYBRECHTS en E. VAN HOOYDONK (ed.), 

Marine insurance at the turn of the millennium, Antwerpen, Intersentia, 1999-2000, 362. 
179 B. SOYER, Warranties in marine insurance, Londen, Cavendish Publishing Limited, 2006, 185-186. 
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verzekeraars, handelaars, makelaars en de Kamer van Koophandel in Hamburg en Bremen
180

.  

Ze bevatten algemene regels, gemeen aan alle zeeverzekeringen, alsook specifieke bepalingen 

met betrekking tot casco– en cargoverzekering. Het zijn geen wettelijke bepalingen, maar 

bevatten wel standaardvoorwaarden die algemeen worden erkend.  

De ADS zijn op hun beurt grotendeels achterhaald en vervangen door recentere 

standaardcondities. Hun belang vandaag ligt enkel nog in het feit dat ze de basisprincipes van 

maritieme verzekeringen bevatten, waarop men kan terugvallen als er niks specifieks werd 

bedongen.  

De ADS ondergingen een grondige wijziging in 1973, waarbij de regels van 1919 met 

betrekking tot cargoverzekering werden vervangen door afzonderlijke standaardvoorwaarden 

voor cargo, de „ADS Cargo of 1973‟. De laatste amendering van de ADS Cargo clausules 

resulteerde in de zogenaamde „DTV-Güterversicherungsbedingungen 2000/2008‟ 

(DTV-Güter 2000/2008). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen „Volle Deckung‟ (alle 

risico‟s) en „Eingeschränkte Deckung‟ (gelimiteerde dekking). 

Met de „alle risico‟s dekking‟ is men verzekerd tegen alle risico‟s waaraan de goederen 

worden blootgesteld, met uitzondering van een aantal uitsluitingen. Zijn onder meer 

uitgesloten: oorlog, burgeroorlog, gewelddaden door terroristen of politieke groeperingen, 

strikes, lock-outs, oproer… Zeeroof wordt echter niet uitdrukkelijk vermeld bij de 

oorlogsrisico‟s. Hieruit kunnen we afleiden dat piraterij in de „alle risico‟s formule‟ in 

beginsel wordt beschouwd als een gewoon zeegevaar en bijgevolg is gedekt
181

.  

De „Eingeschränkte Deckung‟ formule daarentegen biedt enkel dekking tegen de expliciet 

opgesomde risico‟s. Gezien piraterij niet in dit lijstje wordt vermeld, zal de goedereneigenaar 

moeten opteren voor een „alle risico‟s‟ formule indien hij zich wil verzekeren tegen zeeroof. 

Ook de clausules voor de cascoverzekering vinden hun oorsprong in de ADS. Deze 

ondergingen in 1978 een belangrijke wijziging welke resulteerde in de „Deutscher Transport-

Versicherungs-Verband Hull Clauses‟ (DTV Hull Clauses 1978). Ook deze clausules 

ondergingen nog een aantal amenderingen, waarvan de laatste vrij recent werd doorgevoerd, 

met als resultaat de „DTV - Allgemeine Deutsche Seeschiffsversicherungsbedingungen 2009‟ 

(DTV-ADS 2009).  

                                                
180 K. KOSTKA, “Marine transport insurance in Germany: the general German cargo conditions in comparison to 

the Institute Cargo Clauses and recent German court decisions” in M. HUYBRECHTS en E. VAN HOOYDONK (ed.), 
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181 T. HARDT en M. ALBER, “Transportversicherung: Versicherungsschutz bei Piraterie”, Insurance Risk 
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Onderverdelingen 35 en 37 hebben betrekking op piraterij: 

“35 Krieg und Piraterie 

35.1 Soweit nicht gemäß dem Sechsten Abschnitt versichert, sind ausgeschlossen 

(…) 

35.1.4 die Gefahr der Piraterie. Besteht keine Versicherung nach dem Sechsten 

Abschnitt, kann zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer vereinbart 

werden, dass die Gefahren der Piraterie gegen eine Mehrprämie bis zur vereinbarten 

Höhe versichert sind. 

(…) 

37 Gewalthandlungen und Piraterie 

37.1 Versicherungsschutz gegen die Gefahren von terroristischen oder politischen 

Gewalthandlungen, Arbeitsunruhen, Aufruhr, inneren Unruhen und der Piraterie, letztere 

soweit gemäß Ziff. 35.1.4 mitversichert, besteht nur insoweit, als für diese Gefahren nicht 

Versicherungsschutz unter einem anderen Versicherungsvertrag besteht. 

37.2 Die Versicherung gegen die in Ziff. 37.1 genannten Gefahren kann jederzeit einzeln oder 

insgesamt mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. 

37.3 Der Versicherungsnehmer kann daraufhin den gesamten Vertrag mit einer Frist von 

einer Woche schriftlich kündigen.” 

Tenzij wanneer gedekt overeenkomstig de bepalingen van Sectie 6, is piraterij uitgesloten van 

dekking. Sectie 6 bevat de standaardvoorwaarden voor een „Kriegsversicherung‟ of 

oorlogsverzekering. Concreet betekent dit dat piraterij in beginsel wordt aangemerkt als 

oorlogsrisico, waarvoor men een additionele verzekering moet afsluiten. Clausule 35.1.4. 

vermeldt echter nog het volgende: indien piraterij niet op grond van de bepalingen van Sectie 

6 wordt verzekerd, kunnen de verzekerde en verzekeraar overeenkomen om het 

zeeroverijgevaar te dekken binnen bepaalde grenzen tegen betaling van een bijkomende 

premie. De DTV-ADS 2009 bieden de verzekerde dus een keuze met betrekking tot de 

dekking van zeeroof: ofwel opteert men voor een oorlogsverzekering, ofwel komen de 

partijen overeen om het zeeroverijgevaar te dekken tegen betaling van een additionele premie.  

Clausule 37 heeft betrekking op gewelddaden en piraterij. Verzekeringsdekking tegen het 

risico van gewelddaden door terroristen of politieke groeperingen, industriële onrust, opstand 

en andere burgerlijke onrust en tegen piraterij – dit laatste enkel voor zover gedekt onder No. 

35.1.4. – bestaat enkel voor zover deze risico‟s niet reeds gedekt zijn door een andere 

verzekeringspolis. De verzekeraar kan de verzekering tegen deze risico‟s echter op elk 

moment opzeggen, mits inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Daaropvolgend 
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heeft de verzekerde het recht om het volledige contract te beëindigen mits inachtneming van 

een opzegtermijn van één week na schriftelijke kennisgeving aan de verzekeraar. 

Tenslotte verwijs ik nog naar de Sectie met betrekking tot de verzekering van oorlogsrisico‟s: 

“84 Versicherte Gefahren 

84.1 Der Versicherer deckt Beschädigung von und Verlust des versicherten Schiffes, die 

entstanden sind durch: 

(…) 

84.1.6 Piraten. Wird das Schiff von Piraten für eine Zeit von mehr als 12 Monaten 

festgehalten, kann der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme verlangen. 

(…)” 

Zoals eerder gezegd kan piraterij worden verzekerd als oorlogsrisico. Wordt een schip 

veroverd door piraten en gegijzeld gedurende een periode van meer dan 12 maanden, dan kan 

de verzekerde in het kader van een oorlogsverzekering de verzekeraar verzoeken de 

verzekerde som uit te betalen. 

7. Besluit 

Uit bovenstaande analyse kunnen we concluderen dat er geen eensgezindheid bestaat met 

betrekking tot de kwalificatie van zeeroof als gewoon zeegevaar dan wel als oorlogsrisico. 

Vooreerst zijn er aanzienlijke verschillen merkbaar tussen de standaardpolissen van 

verschillende landen. Daarenboven is het echter ook mogelijk dat zeeroof binnen eenzelfde 

land nu eens wordt aangemerkt als oorlogsrisico en dan eens als gewoon (gedekt) zeegevaar. 

De Goederenverzekeringspolis van Antwerpen (2004) voorziet in de dekking van verlies en 

schade voortvloeiend uit plundering, kaping of molest door zeerovers en dit ongeacht de 

gekozen formule. In het Verenigd Koninkrijk bieden de Institute Cargo Clauses (A) dekking 

van piraterij doordat zeeroof immers uitdrukkelijk wordt uitgesloten van de oorlogsrisico‟s. 

De ICC (B) en (C) daarentegen voorzien niet in een dergelijke uitzondering. De Institute 

Hulls Clauses bieden wel dekking, gezien ze piraterij enerzijds uitdrukkelijk vermelden onder 

de verzekerde gevaren en anderzijds vermelden als uitzondering op de uitgesloten 

oorlogsrisico‟s. Als we de Franse standaardpolissen voor goederenverzekering bekijken, dan 

zien we dat de ruimste dekkingsformule (de „Garantie Tous Risques‟) een onderscheid maakt 

tussen politieke piraterij en lucratieve piraterij. Piraterij gepleegd voor persoonlijke 

doeleinden valt in beginsel onder de verzekeringsdekking, daar waar zeeroof met een politiek 

oogmerk wordt ondergebracht bij de oorlogsrisico‟s. De „Garantie FAP Sauf…‟ daarentegen 

sluit piraterij op zich, ongeacht het beoogde doel, steeds uit van dekking. De Franse 
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modelpolis voor cascoverzekering sluit piraterij uitdrukkelijk uit van dekking door het te 

bestempelen als oorlogsrisico. De kwalificatie als oorlogsrisico vinden we ook terug op de 

Noorse markt voor cascoverzekeringen: het „Norwegian Marine Insurance Plan‟ (1996) 

vermeldt piraterij bij de gevaren gedekt door een verzekering tegen oorlogsrisico‟s. De „Alle 

Risico‟s‟ formule van de „Norwegian Cargo Clauses of 1995, Version 2004‟ daarentegen 

vermeldt zeeroof niet bij de uitgesloten risico‟s, waardoor het in beginsel is gedekt als zijnde 

een gewoon zeegevaar. In de „Nederlandse Beurs - Goederenpolis 2006‟ wordt zeeroof niet 

aangemerkt als oorlogsrisico, waardoor  men er zich via een „All Risks Clausule‟ kan tegen 

indekken. Diezelfde redenering wordt ook gevolg op de Duitse markt voor 

goederenverzekeringen: de „DTV-Güter 2000/2008‟ vermeldt zeeroof niet uitdrukkelijk bij de 

oorlogsrisico‟s, waardoor piraterij in de „alle risico‟s formule‟ in beginsel wordt beschouwd 

als een gewoon zeegevaar en bijgevolg is gedekt. De „DTV-ADS 2009‟, die betrekking 

hebben op de cascoverzekering, merken zeeroof in beginsel dan weer aan als oorlogsrisico. 

Vandaag pleiten heel wat verzekeraars er voor om zeeroof onder te brengen in een specifieke 

oorlogsverzekering.  

Dr. Sven GERHARD, hoofd cascoverzekering bij verzekeraar Allianz, stelt dat 

cascoverzekeringen niet flexibel genoeg zijn om met het zeeroverijgevaar om te gaan
182

. 

Volgens hem zijn er verschillende problemen bij het opnemen van zeeroof onder de algemene 

„hull and machinery‟ polissen
183

. Vooreerst wordt in dergelijke polissen een vaste prijs per 

jaar aangerekend, ongeacht het risico dat het schip loopt om te worden aangevallen door 

piraten. Oorlogspolissen daarentegen zijn meer flexibel, ook op vlak van premiezetting: ze 

worden meestal per transit betaald en verzekeraars vragen vaak een additionele premie voor 

doorvaarten in risicovolle gebieden. Zo werd de Golf van Aden in 2008 op de „high risk‟ lijst 

geplaatst van de Lloyd‟s Market Association Joint War Committee. Daarenboven vereisen 

oorlogsrisicoverzekeringen dat de polishouders hun verzekeraar contacteren telkens wanneer 

zij de intentie hebben gevaarlijke zones te doorkruisen
184

. Een tweede probleem houdt in dat 

heel wat schepen via de cascoverzekering betalen voor de dekking van zeeroof, terwijl 

sommigen dit helemaal niet nodig hebben. Anderen daarentegen worden wel regelmatig 

blootgesteld aan het zeeroverijgevaar omwille van de  risicovolle gebieden die zij moeten 

doorkruisen, terwijl zij niet de mogelijkheid hebben een meer flexibele dekking te verwerven 

omdat het zeeroverijgevaar deel uitmaakt van hun algemene cascoverzekering. 
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Op markten die zeeroof aanvankelijk onder de noemer van de gewone zeegevaren brachten, 

blijkt nu toch ook de trend bij verzekeraars om het zeeroverijgevaar te verplaatsen naar „war 

risk covers‟
185

. Zo zou reeds ongeveer 90% van de gesloten piraterijverzekeringen op de 

Londense verzekeringsmarkt onder de oorlogsrisico‟s vallen
186

. Het voordeel voor 

verzekeraars is tweeledig: ze kunnen korte opzegtermijnen hanteren en kunnen een extra 

premie vragen voor bepaalde gevarenzones
187

. 

Nog anderen pleiten er voor om alle vormen van piraterij, zowel deze gepleegd voor 

persoonlijke doeleinden als met een politiek oogmerk, onder te brengen in de „war risk 

cover‟
188

. Als zeeroof wordt gedekt als gewoon zeegevaar, blijft er immers steeds een zekere 

mate van onzekerheid bestaan. Gewelddaden gesteld met een achterliggend politiek motief 

worden immers traditioneel uitgesloten van dekking, gezien ze dicht aanleunen bij maritiem 

terrorisme. In een land als Somalië, dat al jaren geen georganiseerde regering heeft, is het niet 

ondenkbaar dat losgelden worden aangewend voor de aankoop van wapens, teneinde de 

politieke controle in het onstabiel land te verwerven. Gelet op het feit dat piratenaanvallen in 

Somalië het gevolg zijn van een burgeroorlog en vaak uitgaan van zwaar bewapende 

paramilitaire groepen, vrezen heel wat verzekerden dat, zelfs wanneer hun polis dekking biedt 

tegen piraterij, de verzekeraars zullen weigeren dekking te verlenen door zich te beroepen op 

„war‟, „civil war‟ en „riot‟ clausules
189

. Deze onzekerheid heeft ertoe geleid dat heel wat 

polishouders voor de veiligheid een verzekering tegen oorlogsrisico‟s hebben afgesloten. 

Ik dien tenslotte nog te benadrukken dat, indien men zich wenst te verzekeren tegen piraterij, 

er in de verzekeringspolis geen enkele ruimte voor ambiguïteit mag bestaan. Men mag er niet 

op vertrouwen dat de maritieme verzekeraar eender welke uitgave of schade die verband 

houdt met piraterij wel zal dekken
190

. Hoewel piraterij onder sommige Cargo en Hull 

clausules is gedekt, is losgeld immers geen gewoon zeegevaar en zal het bijgevolg ook geen 

gedekt risico zijn
191

. 

 

                                                
185 H. KIDSTON en J. MAHER, “Allianz Global Corporate & Speciality Update: Piracy, Latest date and positions 

on piracy”, 4 maart 2011 (intern document, ontvangen na emailcorrespondentie) en V.M. SCHNEIDER, “Pirates 

on board – Claims settlement for ship hijacks”, Munich Re Schadenspiegel 2/2009, www.munichre.com, 37. 
186 X, “Piraterijbestrijding op zee: een herijking van publieke en private verantwoordelijkheden”, december 

2010, www.aiv-advies.nl, 32. 
187 V.M. SCHNEIDER, “Pirates on board – Claims settlement for ship hijacks”, Munich Re Schadenspiegel 2/2009, 

www.munichre.com, 37. 
188 J. BRUCE, “Piracy: Whose risk is it anyway?”, Lloyd‟s List 31 december 2008, www.lloydslist.com. 
189 R.L. SIEMENS, J.J. POLLACK en J.L. FREIHEIT, “Piracy‟s impact on insurance”, Risk Management Magazine 

September 2009, www.rmmagazine.com. 
190 V. ENZLER, “Shipping threatened by piracy: Who picks up the bill?”, Swiss Re 2010, www.swissre.com, 7. 
191 V. ENZLER, “Shipping threatened by piracy: Who picks up the bill?”, Swiss Re 2010, www.swissre.com, 7. 

http://www.munichre.com/
http://www.aiv-advies.nl/
http://www.swissre.com/


65 

 

B) Specifieke verzekeringen 

1. De Kidnap and Ransom – verzekering 

Piraten zijn vandaag minder geïnteresseerd in de lading die een schip vervoert of de andere 

waardevolle bezittingen aan boord van het schip. Ervaring leerde hen immers dat zij het 

meeste geld kunnen opstrijken door het schip en zijn bemanning langdurig te gijzelen in ruil 

voor de betaling van losgeld. Deze praktijk is dan ook hun kernactiviteit geworden. Deze 

trend noodzaakte scheepseigenaren ertoe op zoek te gaan naar een manier om hun financiële 

belangen veilig te stellen, alsook hun bemanning te beschermen tegen kapingen. De klassieke 

goederen– en cascoverzekeringen die dekking bieden tegen piraterij, zullen immers in 

beginsel enkel het verlies of de beschadiging van het schip en de goederen dekken. 

Vandaag biedt de verzekeringsmarkt de zogenaamde „Kidnap and Ransom‟ verzekering aan. 

Met deze verzekering kunnen scheepseigenaren zich indekken tegen de financiële risico‟s die 

verbonden zijn aan een kaping, waarbij de piraten een losgeld eisen voor de vrijlating van het 

schip, de lading en de bemanning. Het schip en zijn lading zijn in geld waardeerbaar; een 

mensenleven daarentegen is moeilijk in geld te begroten. Daarom wordt voor het kidnaprisico 

van personen een maximum verzekerd bedrag vastgesteld, bijvoorbeeld tien miljoen euro per 

verzekerd incident
192

. Het is de verzekerde die in eerste instantie instaat voor de betaling van 

het losgeld. Naderhand worden deze kosten terugbetaald door de verzekeraar
193

. 

„Kidnap‟ kan men definiëren als de onvrijwillige gevangenneming van een verzekerd persoon 

door personen die losgeld of een andere op geld waardeerbare vergoeding eisen in ruil voor 

vrijlating van de gekidnapte persoon
194

. De gijzeling van de bemanning van een schip valt dus 

ook onder deze definitie.  

K&R verzekeraars maken in hun polissen een duidelijk onderscheid tussen vier gedekte 

risico‟s: kidnapping, afpersing (extortion), vrijheidsberoving (detention) en kaping 

(hijacking). Dit laatste heeft in het bijzonder betrekking op piraterij en wordt als volgt 

gedefinieerd: “the illegal holding under duress for a period in excess of six consecutive hours 

of an insured while travelling on any aircraft, motor vehicle or waterborne vessel.
195

” Kaping 

omvat dus het onwettig vasthouden onder dwang voor een periode langer dan zes 

opeenvolgende uren. 

                                                
192 R. VAN HAERSMA BUMA, “Kidnap & Ransom Verzekeringen”, de Actuaris juli 2009, www.ag-ai.nl, 22. 
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De K&R verzekering is een schadeverzekering: de verzekeraar zal in geval van een gedekt 

incident het door de verzekerde betaalde losgeld vergoeden tot aan het in de polis genoemde 

verzekerde bedrag
196

. Indien het losgeld echter het verzekerd bedrag overschrijdt, zal het 

surplus niet vergoed worden door de verzekeraar, wat impliceert dat de verzekerde op zijn 

hoede moet zijn voor onderverzekering. De dekking geboden door een Kidnap and Ransom 

polis is vrij omvangrijk en omvat naast de eigenlijke betaling van het losgeld ook nog de 

juridische en medische kosten, reis – en verblijfkosten, communicatiekosten, kosten voor het 

inhuren van een onderhandelaar, kosten voor de levering van het losgeld, traumabegeleiding 

en psychologische bijstand van slachtoffers en familieleden… Zelfs het salaris en ander 

financieel verlies van de gegijzelden wordt in sommige gevallen doorbetaald of vergoed
197

. 

Daarnaast zijn ook de honoraria en kosten van het Crisis response Team gedekt en dit meestal 

ongelimiteerd. Het Crisis response bestaat uit een team van professionals op het gebied van 

politiewerk, mediaspecialisten, slachtofferhulp, juridische zaken, medici e.d.
198

. Ze bezitten  

wereldwijde kennis over hoe onderhandelingen in elke uithoek van de wereld het best worden 

afgehandeld: of de politie al dan niet moet gecontacteerd worden, waar men best een 

ontmoeting organiseert, hoe het losgeld zal geleverd worden e.d.
199

 

Er is een brede waaier aan K & R producten beschikbaar, waarbij men zich kan verzekeren op 

wereldwijde dan wel op regionale basis. Uit de praktijk blijkt dat de meesten opteren voor de 

regionale versie, die dekking verleent voor doorvaarten in risicogebieden
200

. De polis kan op 

jaarlijkse basis of op een declaratie per transit basis worden gesloten
201

. 

Op de K&R markt is echter een trend waarneembaar: bepaalde verzekeraars hanteren recent 

een uitsluiting voor de Golf van Aden of bieden deze waarborg nu slechts optioneel aan mits 

betaling van een additionele premie
202

. 

Het spreekt voor zich dat vertrouwelijkheid hier van cruciaal belang is. Als de piraten kennis 

hebben van het feit dat een bepaald schip is verzekerd tegen Kidnap and Ransom, zullen zij 

immers deze schepen viseren, aangezien ze weten dat daar een hoop geld te vangen is. Deze 
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confidentialiteit is vrij verregaand, in die zin dat zelfs de bemanning vaak niet op de hoogte is 

van het afsluiten van deze specifieke verzekering. Dergelijke verzekeringen bevatten vaak een 

„confidentiality warranty‟
203

. Het louter bekendmaken dat men een polis heeft afgesloten, kan 

dan al een gegronde reden zijn voor de verzekeraar om het contract te annuleren. Ook 

wanneer het schip daadwerkelijk is gekaapt en er losgeld werd betaald voor de vrijlating van 

schip en bemanning, speelt de geheimhouding een cruciale rol. Het overeengekomen 

losgeldbedrag mag immers niet openbaar worden gemaakt, enerzijds omdat de publicatie 

ervan zou kunnen leiden tot „copycat attacks‟, anderzijds omdat daardoor een soort onofficieel 

tarief wordt vastgelegd, waarop piraten zich baseren wanneer zij hun losgeldeisen in de 

toekomst formuleren
204

. 

Voor heel wat bedrijven is de K&R verzekering een interessant product, aangezien er een 

noodzaak bestaat om zich in te dekken tegen potentiële financiële verliezen. Anderzijds kan 

het succes van deze verzekering een averechts effect hebben: het kan immers een prikkel zijn 

voor piraten om zich nog meer te focussen op de losgeldpraktijk
205

. 

Er kunnen problemen rijzen met betrekking tot de legaliteit van de betaling van losgeld.  

De Britse „Proceeds of Crime Act‟ stelt dat de betaling van losgeld illegaal is indien de 

partijen op het ogenblik van de betaling de redelijke overtuiging (reasonable belief) hebben 

dat de organisatie die het losgeld eist, een terroristische organisatie is
206

. Indien de betaling 

van het losgeld wordt beschouwd als illegaal, kunnen scheepseigenaren moeilijkheden 

ondervinden wanneer zij deze kosten proberen te verhalen op hun verzekeraar
207

. Wanneer het 

losgeld echter wordt geëist voor persoonlijk gewin en niet voor politieke doeleinden of om 

terrorisme te financieren, beschouwt men de betaling onder het Engelse recht wel als legaal.  

Uit recente rechtspraak blijkt echter dat er een trend bestaat om de betaling van losgeld noch 

als illegaal, noch als in strijd met de openbare orde te beschouwen
208

. Het is immers zo goed 

als onmogelijk om te verifiëren of een groep piraten banden heeft met terroristische 

organisaties. Daarenboven zou het bannen van losgeldbetalingen de levens van de gegijzelde 

bemanning nog meer in gevaar brengen. Andere Britse instellingen, waaronder de British 
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Foreign Office nemen dan weer een antilosgeld-standpunt in, aangezien dergelijke 

toegevingen enkel toekomstige gijzelingen aanmoedigen
209

.  

De Verenigde Naties vaardigden in 2008 „Resolutie UNSCR 1844‟ uit, die betalingen aan 

bepaalde individuen of entiteiten verbiedt
210

. Het gaat in het bijzonder om personen die zich 

bezighouden met of steun verschaffen aan daden die de vrede, veiligheid of stabiliteit in 

Somalië bedreigen. Daarnaast hebben de VN voorgesteld om twee piratenleiders die 

betrokken zijn bij de meeste losgeldeisen, op een sanctielijst te plaatsen, wat inhoudt dat het 

strikt verboden is losgelden aan deze individuen te betalen. Hiermee nemen de VN een 

duidelijk standpunt in tegen de betaling van losgeld. Dit initiatief wordt echter voorlopig 

afgeremd door het Verenigd Koninkrijk
211

. 

De maritieme industrie, alsook het Internationaal Maritiem Bureau blijven echter 

benadrukken dat de betaling van losgeld de enige mogelijkheid is om het schip en zijn 

bemanning op een veilige manier te bevrijden
212

. 

Tenslotte dien ik in het kader van de losgeldeisen nog te vermelden dat regeringen van landen 

onder wiens vlag het schip vaart vaak substantiële bijdragen leveren om de bemanning vrij te 

krijgen.  

2. De Loss of Hire – verzekering 

De Loss of Hire verzekering is een ander specifiek verzekeringsproduct, dat dekking verleent 

voor de financiële verliezen die scheepseigenaren (of bevrachters) kunnen oplopen doordat 

het schip tijdens de kaping stil komt te liggen. Het gaat onder meer om het huurverlies, het 

niet nakomen van contractuele verplichtingen en het bederf van lading
213

.  

Laattijdige levering van goederen kan ook zeer nadelige gevolgen hebben voor de 

goedereneigenaars; in dit geval spreekt men ook wel over „loss of market‟. Goedereneigenaars 

kunnen geconfronteerd worden met een daling van de waarde van de goederen of met de 

beëindiging van het contract. Ter illustratie: heel wat schepen die langs de Golf van Aden 
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varen, vervoeren olie; een product waarvan de waarde heel tijdsgevoelig is, gelet op de 

fluctuerende prijzen op de grondstofmarkten
214

.  

Aangezien casco– en goederenverzekeringen enkel fysieke schade aan of verlies van schip of 

lading als gevolg van piraterij dekken, kan er een belangrijk hiaat ontstaan in de dekking met 

betrekking tot de financiële gevolgen van het onderbreken van de maritieme 

transportoperatie
215

. De meeste standaardpolissen bepalen uitdrukkelijk dat schade tengevolge 

van vertraging niet gedekt is, zelfs wanneer die vertraging veroorzaakt wordt door een 

verzekerd risico. Zo bepaalt clausule 4.5. van de „Institute Cargo Clauses (A)‟ het volgende: 

“in no case shall this insurance cover loss damage or expense proximately caused by delay, 

even though the delay be caused by a risk insured against.”  

De financiële implicaties van een vertraging kunnen nochtans omvangrijk zijn, gelet op het 

feit dat de gemiddelde duur van een kaping vandaag tussen de drie en zes maanden 

bedraagt
216

. Zo schat men dat de kostprijs van een cargoschip dat twee maanden stil ligt aan 

een huurprijs van $ 50.000 per dag, oploopt tot 3 miljoen dollar
217

. 

De dekking onder een Loss of hire verzekering is beperkt tot een maximaal aantal dagen en de 

schadeloosstelling voor iedere dag dat het schip niet in staat is om inkomen te verwerven 

bestaat doorgaans uit een vooraf bepaald vast bedrag
218

. De dekking is gebaseerd op het aantal 

dagen dat het schip „off hire‟ is en gaat meestal in na een periode van 14 dagen
219

. Dekking 

van inkomensverlies kan worden aangeboden als een optionele, additionele verzekering in 

uitbreiding van een reeds bestaande polis of als een zelfstandig verzekeringsproduct
220

. Ook 

in het kader van K&R risico‟s kan men voorzien in een Loss of Hire dekking. 

Verzekeringsmakelaar RFIB waarschuwt echter voor het feit dat schepen steeds langer 

worden gegijzeld. RFIB adviseert dat schepen die de Rode Zee en Golf van Aden doorvaren, 

best het maximaal aantal dagen waarvoor ze Loss Of Hire dekking onderschrijven opdrijven 

tot 150 à 180 dagen
221

. 
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De oorspronkelijke Loss of Hire verzekeringen dekten het verlies van inkomen van de 

scheepseigenaar of bevrachter tengevolge van fysieke beschadiging van het schip. De 

recentere Loss of Hire verzekeringen dekken nu ook het inkomensverlies of de verplichting 

om huur te betalen zonder dat fysieke beschadiging van het schip vereist is
222

. Het loutere feit 

dat het schip en zijn bemanning worden gegijzeld door piraten zal dus met andere woorden 

volstaan. 

Eén van de vaak gebruikte verzekeringen in dit kader is de „Transmarine Trade Disruption 

Insurance‟. Deze verzekering dekt het inkomensverlies dat scheepseigenaren, havens en 

terminals kunnen oplopen als gevolg van een hele reeks gevaren, waaronder ook piraterij. De 

verzekering beschermt tevens de financiële belangen van scheepsbevrachters in een piraterij 

incident door de bevrachter schadeloos te stellen voor de huur die hij desgevallend moet 

blijven betalen aan de scheepseigenaar, hoewel het gebruik van het schip hem is ontnomen 

door een daad van piraterij
223

.  

In 2009 introduceerde BIMCO (The Baltic and International Maritime Council) de – 

ondertussen vaak gebruikte – „Piracy Clause for Time Charter Parties‟, die het volgende 

bepaalt: “if the Vessel is attacked by pirates, any time lost shall be for the account of the 

Charterers and the Vessel shall remain on hire.
224

” Gezien sommige schepen maandenlang 

worden vastgehouden, houdt de huurkost die de scheepsbevrachter ondertussen moet blijven 

betalen een aanzienlijk financieel risico in. Daarnaast dekt de verzekering ook kosten met 

betrekking tot goederenopslag en andere specifieke kosten door de verzekerde opgelopen 

teneinde het schip in staat te stellen zijn geplande bestemming te bereiken nadat een 

piratenincident zich heeft voorgedaan
225

. Beschikt de scheepsbevrachter echter wel over de 

mogelijkheid de charterpartij te beëindigen in geval het gehuurd schip wordt gekaapt door 

piraten, dan dekt de Trade Disruption Insurance de scheepseigenaar voor het verlies aan huur. 

Verzekeraar AON introduceerde ook een verzekering tegen inkomensverlies ten gevolge van 

piraterij. Deze verzekering biedt dekking tegen: scheepsbevrachters die moeten betalen voor 

de huur van een schip, ook al is dit tijdelijk gekaapt; scheepseigenaren die in het geval van 

contractbreuk een deel van de inkomsten uit scheepsverhuur mislopen; ladingeigenaren, met 

name van seizoensgoederen, die geconfronteerd worden met ontbonden contracten omdat de 

                                                
222 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 22. 
223 X, “Transmarine creates innovative new cover to protect charterers against piracy”, 3 december 2008, 

www.else.co.uk/documents /piracy. 
224 Dergelijke piraterijclausules bepalen meestal ook dat de bevrachters moeten instaan voor bijkomende 

verzekeringskosten indien het schip door risicovolle gebieden vaart en op die manier blootstaat aan het 

zeeroverijgevaar. 
225 Zie www.else.co.uk/transmarine/cover/Class_2.htm. 

http://www.bimco.dk/
http://www.munichre.com/


71 

 

goederen worden opgehouden en alle overige partijen die betrokken zijn bij de reis en een 

verzekerbaar belang hebben
226

. Volgens AON gaat de dekking in op de eerste dag van de 

piratenaanval, zonder eigen risicotermijn en betreft het een afzonderlijke polis, in aanvulling 

op de reeds bestaande goederen- en cascoverzekeringspolissen
227

. 

Uit de eerdere bespreking van de Noorse condities bleek reeds dat ook het „Norwegian 

Marine Insurance Plan‟ voorziet in een „loss of hire‟ dekking. De „Commentary‟ bij het Plan 

bepaalt echter uitdrukkelijk dat de loutere gevangenneming door piraten geen „loss of hire‟ 

dekking ontketent
228

. Scheepseigenaren die dergelijke situaties willen gedekt zien, zullen een 

afzonderlijke verzekering moeten afsluiten. Traditionele „Loss of Hire‟ verzekeringen bieden 

immers slechts dekking in geval er sprake is van fysieke schade aan het schip, meestal 

veroorzaakt door een verzekerd gevaar
229

. Zoals uit bovenstaande uiteenzetting blijkt, zijn er 

echter ook ruimere Loss of Hire verzekeringen die niet vereisen dat er fysieke schade 

aanwezig is en die ook dekking verlenen voor gevaren zoals kaping door piraten.  

C) Toepassing van het averij grosse principe 

Averij grosse is een typische figuur uit de scheepvaartwereld. Het is een oude principe dat een 

soort solidariteitssysteem inricht waarbij bepaalde kosten of uitgaven worden gespreid onder 

alle belanghebbenden in een maritieme transportoperatie. Traditioneel kunnen we drie 

groepen belanghebbenden distilleren: de scheepseigenaar, de eigenaar van de goederen (de 

lading) en de vracht. Averij grosse kan in twee gevallen worden verklaard: in geval van 

uitzonderlijke uitgaven gemaakt ter bescherming van het gezamenlijk belang en in geval van 

de opzettelijke veroorzaking van schade aan het schip en/of de lading om de gehele 

onderneming te beschermen tegen een dreigend gevaar
230

.  

Een claim in averij grosse wordt meestal afgewikkeld overeenkomstig de York-Antwerp 

Rules 1994 (YAR). Deze regels vormen de standaardvoorwaarden die bij zeevervoer vrijwel 

steeds door partijen in de vervoersovereenkomst van toepassing worden verklaard
231

.  
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„Rule A‟ van de YAR omschrijft wanneer er sprake is van averij grosse: “there is a general 

average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally 

and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of preserving from 

peril the property involved in a common maritime adventure.
232

”  

Uit deze definitie kunnen we vijf voorwaarden distilleren: er moet sprake zijn van een 

gemeenschappelijk avontuur, de daad moet gesteld zijn voor de gemeenschappelijke 

veiligheid, de uitgave of opoffering moet vrijwillig (intentioneel) zijn gedaan en moet 

uitzonderlijk (extraordinary) en redelijk (reasonably) zijn
233

.  

Daarenboven moet de opoffering of uitgave ook succesvol zijn of ten minste bijdragen aan de 

succesvolle redding van het geheel
234

. 

De York-Antwerp Rules bevatten daarnaast ook de mathematische regels die bepalen in 

welke mate elk van de belanghebbenden moet bijdragen in de totale kost of uitgave. De 

basisregel luidt dat elk van hen dient bij te dragen evenredig naar de mate van hun financieel 

belang. Ter berekening van deze bijdragen wordt een dispacheur benoemd. Eenieder van de 

belanghebbenden kan zich verzekeren tegen de kosten of bijdragen die zij als gevolg van een 

averij grosse situatie dienen te betalen. 

In het kader van dit hoofdstuk is het relevant om na te gaan of voor kosten die samenhangen 

met kaping door piraten, in het bijzonder losgeldeisen, averij grosse kan worden verklaard. 

Concreet zou dit betekenen dat het losgeld betaald door één van de belanghebbenden, 

doorgaans de scheepseigenaar, naar evenredigheid dient te worden verdeeld tussen alle 

belanghebbenden bij de transportoperatie, waardoor ook de transportoperator en 

goedereneigenaar een deel van deze kosten moeten dragen, zelfs wanneer de goederen niet 

beschadigd zijn. Deze vraag stelt zich des te meer wanneer er geen afzonderlijke Kidnap & 

Ransom verzekering werd afgesloten. 

Aanvankelijk werd de betaling van het losgeld voor de bevrijding van het schip en zijn 

bemanning beschouwd als het probleem van de scheepseigenaar. In 2008 beginnen 

scheepseigenaren zich echter in toenemende mate te beroepen op de figuur van averij grosse, 

waarbij ze een bijdrage eisen van de andere belanghebbenden
235

.  
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Sinds Hicks v. Palington (1590) gaat men er van uit dat losgeldbetalingen aanleiding kunnen 

geven voor een bijdrage in averij grosse
236

. In deze zaak oordeelde de rechtbank dat een 

goederenlading die bij wijze van losgeld aan de piraten werd overhandigd, een opoffering was 

die het voorwerp kon zijn van een bijdrage in averij grosse
237

.  

Dit principe is echter moeilijk toe te passen en is niet specifiek ontworpen om het hoofd te 

bieden aan losgeldeisen
238

. De huidige praktijk in het kader van losgeldbetalingen toont aan 

dat de principes van averij grosse vaak worden gebruikt, maar niet nauwkeurig tot op de 

letter, aangezien dit anders een zeer tijdsrovend proces zou zijn
239

. In principe kunnen de 

eigenaars het resultaat van de averij grosse claim afwachten alvorens ze een bijdrage eisen 

van de andere belanghebbenden, maar in de praktijk is tijd van cruciaal belang voor de 

succesvolle bevrijding van het schip en zijn bemanning, waardoor verzekeraars vaak akkoord 

gaan met een snelle, onbureaucratische betaling
240

.  

Maritieme verzekeringspolissen voorzien doorgaans in de dekking van averij grosse bijdragen 

en zullen bijgevolg de verzekerde terugbetalen voor zover verliezen ten gevolge van piraterij 

niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten
241

. De bijdrage van de cascoverzekeraar wordt berekend in 

verhouding tot de waarde van het schip op het ogenblik en de plaats waar de transportoperatie 

eindigt, daar waar de goederenverzekeraar bijdraagt in verhouding tot de nettowaarde van de 

(vaak onbeschadigde) cargo op de plaats waar de transportoperatie eindigt
242

. Elke 

goedereneigenaar zou er dus goed aan doen een cargoverzekering af te sluiten, zelfs indien de 

waarde van de goederen slechts gering is
243

.  

Onder de Londense „Institute Time Clauses‟ is het de cascoverzekeraar die in eerste instantie 

het losgeld betaalt, om dan in een later stadium de andere verzekeraars aan te spreken voor 

hun bijdrage
244

. 
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In het kader van de goederenpolis kan er twijfel rijzen over het feit of de additionele kosten 

met betrekking tot de overhandiging van het losgeld, de organisatie, tussenkomst van experts 

e.d. in aanmerking komen als averij grosse uitgaven
245

.  

Toch kunnen deze bijkomende kosten, naast het losgeld zelf, in aanmerking komen voor 

averij grosse, op voorwaarde evenwel dat de vijf essentiële vereisten vervuld zijn.  

Het is vooreerst duidelijk dat er sprake is van een gemeenschappelijk maritiem avontuur.  

In tweede instantie moeten de kosten gemaakt zijn voor de gemeenschappelijke veiligheid 

met de bedoeling de eigendommen betrokken in het maritiem avontuur te behoeden voor 

gevaren. Men neemt aan dat de belangrijkste bedreiging is gericht tot de bemanning, maar 

doordat men de veiligheid van het personeel bedreigt, komen ook de verrichtingen van het 

schip in het gedrang, waardoor het schip en de goederen eveneens worden blootgesteld aan 

risico‟s
246

. Bijgevolg is de losgeldbetaling, inclusief bijkomende kosten, gemaakt voor de 

gemeenschappelijke veiligheid.  

De derde voorwaarde impliceert dat de losgeldbetaling vrijwillig en intentioneel wordt 

gedaan. Hoewel de bemanning onder dwang staat, zullen diegenen die het losgeld betalen dit 

op vrijwillige basis doen
247

. Dat deze uitgaven uitzonderlijk van aard zijn, wordt niet betwist. 

Of de uitgaven tenslotte „redelijk‟ zijn, hangt af van het feit hoe een bekwaam, voorzichtig 

eigenaar zou handelen in dergelijke omstandigheden, rekening houdend met het risico van 

beschadiging van het schip en de lading en het risico op persoonlijke verwondingen of dood 

van de bemanning
248

. „Redelijk‟ impliceert echter ook dat de uitgave „legaal‟ moet zijn. 

Indien men losgeldbetalingen beschouwt als illegaal, zal men uiteraard de bijdrage in averij 

grosse niet kunnen afdwingen. In de rechtspraak heeft men echter reeds herhaaldelijk 

geoordeeld dat de betaling van losgeld noch illegaal, noch in strijd met de openbare orde is
249

. 

Andere uitgaven die men oploopt gedurende de kaping, zoals de lonen van de bemanning en 

brandstofkosten, zijn dan weer niet gedekt onder averij grosse
250

. „Rule C‟ van de York-

Antwerp Rules bepaalt immers: “Demurrage, loss of market, and any loss or damage 

sustained or expense incurred by reason of delay, whether on the voyage or subsequently, and 

any indirect loss whatsoever, shall not be admitted as general average.” Daarnaast zal ook 
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schade aan het schip of de goederen door de piraten opzettelijk dan wel door nalatigheid 

aangebracht, niet door middel van averij grosse verhaalbaar zijn
251

. 

Er zijn ondertussen ook gevallen bekend waarbij de piraten de bemanning ontvoeren, maar 

het schip en de lading achterlaten. Indien het schip noch de cargo beschadigd of in beslag 

genomen zijn door de piraten, zullen de goederenverzekeraars minder direct betrokken zijn, 

maar kunnen ze nog steeds aangesproken worden tot betaling van de bijdrage in averij 

grosse
252

. 

Een claim in averij grosse kan afgewezen worden indien de oorzaak ervan ligt in de 

onzeewaardigheid (unseaworthiness) van het schip. Hiervan kan sprake zijn wanneer een 

eigenaar zijn schip via de Somalische wateren laat varen zonder een behoorlijke training van 

de bemanning en/of voorbereiding van het schip
253

.  

Er rijzen interpretatievragen met betrekking tot Sectie 39 (5) van de Marine Insurance Act, die 

het volgende bepaalt: “there is no implied warranty that a ship is seaworthy, but insurers may 

not be liable for any loss if the ship was sent to sea in a condition not fit for purpose.” Men 

argumenteert dat verzekeraars niet gehouden zijn indien het schip door de Golf van Aden 

vaart zonder dat de bemanning is getraind om een aanval af te weren, alsook wanneer het 

schip niet is uitgerust met antipiraterij apparatuur of wanneer de kapitein geen aanwijzingen 

kreeg over hoe hij een aanval kan vermijden
254

. 

Ook goedereneigenaars kunnen zich op de onzeewaardigheid van het schip beroepen en dit 

teneinde de bijdrage in averij grosse te ontlopen. 

De P & I Clubs zijn van mening dat zij niet rechtstreeks moeten bijdragen in een averij grosse 

situatie, daar dit traditioneel enkel betrekking heeft op eigendomsbelanghebbenden
255

. Als de 

goedereneigenaar echter weigert bij te dragen omdat het schip onzeewaardig is of er andere 

bezwaren zijn met betrekking tot de vervoerovereenkomst, zal diens aandeel in het losgeld 

worden gedekt door de P&I Club
256

.  

De meeste auteurs, alsook de hull en cargoverzekeraars, zijn echter van mening dat ook P & I 

verzekeraars rechtstreeks moeten bijdragen in de betaling van het losgeld, aangezien zij een 

groot belang hebben bij de vrijlating van de bemanning en het voorkomen van gigantische 
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vervuilingsincidenten
257

. Indien we aannemen dat het voornaamste doel van de piraten ligt in 

het vasthouden van de bemanning, kan men argumenteren dat ook deze groep een bijdrage 

moet leveren, voor zover er geen uitdrukkelijke uitsluitingen voorzien zijn in de Club 

Rules
258

. Geen enkele losgeldeis zou immers succesvol zijn mochten er enkel materiële 

bezittingen worden bedreigd
259

. 

Volgens J. BRUCE kunnen cascoverzekeraars het losgeld ook deels terugwinnen van de P&I 

verzekeraars door middel van een claim in „restitutie en ongerechtvaardigde verrijking‟
260

. 

Voor dergelijke vordering zal de verzekeraar waarschijnlijk moeten aantonen dat de P&I Club 

financieel rendement haalde uit de betaling van het losgeld. Dit concept is echter in deze 

context nog niet getest voor de rechtbanken. BRUCE waarschuwt dat een succesvol precedent 

in dit kader catastrofische gevolgen zou hebben voor de P&I Clubs. Zij doen er dus goed aan 

om in hun Clubs Rules uitdrukkelijk te vermelden dat ze niet gehouden zijn tot 

losgeldbetalingen. 

Een voordeel van de Antwerpse Goederenverzekeringspolis (2004) is dat de verzekeraar 

bijdragen die geëist worden in het kader van een averij grosse regeling, op voorhand, bij 

voorbaat moet storten in het voordeel van de verzekerde
261

. Onder het Engelse systeem kan de 

verzekerde slechts achteraf zijn bijdragen in averij grosse van de verzekeraar terugeisen
262

. 

Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen averij grosse en reddingskosten 

(sue and labour expenses). Reddingskosten situeren zich, in tegenstelling tot een averij grosse 

claim, niet in de verhouding met de verschillende belanghebbenden, maar in de verhouding 

met de verzekeraar. Wanneer losgeld wordt betaald om een onmiddellijk gevaar van 

beschadiging van het schip af te wenden, kan de cascoverzekeraar een dergelijke betaling 

classificeren als „sue and labour costs‟
263

.  
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SMITH, “Piracy – Who doesn‟t bear the cost”, maart 2010, www.legalfrontiers.ca. 
258 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 20. 
259 V.M. SCHNEIDER, “Pirates on board – Claims settlement for ship hijacks”, Munich Re Schadenspiegel 2/2009,  

www.munichre.com, 39. 
260 X, “Move to draw P&I Clubs into ransom liability a complex one”, Lloyd‟s List 1 september 2009, 

www.lloydslist.com. 
261 M. HUYBRECHTS, “Wanneer “alles” niet “alles” is en de verzekerde uit de boot valt: beschouwingen over de 

alle risico‟s polis in de transportverzekering”, TBH 2009-2010, 999. 
262 M. HUYBRECHTS, “Wanneer “alles” niet “alles” is en de verzekerde uit de boot valt: beschouwingen over de 

alle risico‟s polis in de transportverzekering”, TBH 2009-2010, 999. 
263 V.M. SCHNEIDER, “Pirates on board – Claims settlement for ship hijacks”, Munich Re Schadenspiegel 2/2009, 

www.munichre.com, 38 en R.L. SIEMENS, J.J. POLLACK en J.L. FREIHEIT, “Piracy‟s impact on insurance”, Risk 

Management Magazine September 2009, www.rmmagazine.com. 

http://www.lloydslist.com/
http://www.munichre.com/
http://www.munichre.com/
http://www.munichre.com/


77 

 

De „sue and labour clause‟ is een standaardclausule in maritieme verzekeringspolissen die de 

verzekerde toelaat om redelijke uitgaven gedaan teneinde de beschadiging van de verzekerde 

eigendom (zijnde het schip) in te perken of af te wenden, terug te vorderen van de verzekeraar 

die gehouden zou zijn dekking te verlenen voor dat verlies of die schade
264

. Wanneer men het 

losgeld beschouwt als uitgave om een totaal verlies tengevolge van piraterij te vermijden, kan 

de cascoverzekeraar dit bedrag dus classificeren als „sue and labour expenses‟ (voor zover 

piraterij uiteraard een gedekt gevaar is)
265

. Dergelijke classificatie wordt echter twijfelachtig 

in gevallen waarbij de piraten enkel de bemanning en niet het schip als dusdanig bedreigen
266

. 

In dergelijke gevallen zijn het de P & I Clubs die de betalingen om de bemanning of kapitein 

te bevrijden in principe kunnen classificeren als „sue and labour costs‟, hoewel hoge 

losgeldbedragen waarschijnlijk niet beschermd zijn onder deze aanpak
267

. 

Dat losgeldbetalingen kunnen worden gekwalificeerd als „reddingskosten‟ werd reeds 

bevestigd door de rechtspraak, onder andere in Royal Boskalis Westminster NV v. Mountain 

[1999] en Masefield AG v. Amlin Corporate Member Ltd [2010]
268

. 

Tenslotte illustreer ik de problematiek van losgeld en averij grosse aan de hand van de 

„Lehmann Timber‟- zaak
269

.  

De Lehmann Timber, een nieuwbouwschip op weg van China naar Duitsland en Rusland, 

werd op 28 mei 2008 tijdens zijn eerste reis gekaapt in Golf van Aden door Somalische 

piraten. Het schip vervoerde een lading staalrollen, bestemd voor koper Metall-Market 

(hierna: MM) in St. Petersburg. Na lange en moeilijke onderhandelingen werd een losgeld 

van 752.280 dollar overeengekomen
270

. Op 8 juli 2008, na betaling van het losgeld, vervolgde 

het schip zijn reis en verklaarden de eigenaars van het schip (hierna: de rederij) averij grosse 

ter zake van de kaping en de gevolgen daarvan. Naar aanleiding van de kaping had het schip 

immers beschadiging opgelopen: de hoofdmotor diende gerepareerd te worden, aangezien 

deze door de kapers over zijn toeren was gejaagd bij het met volle kracht zigzag varen 
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teneinde een oorlogsschip en helikopter te ontwijken. Door deze motorproblemen werd het 

schip naar een noodhaven in Oman gesleept, waar het gerepareerd werd. Daarnaast was het 

schip bij aanvang van de kaping ook beschoten en werden waardevolle onderdelen van het 

schip gestolen. De cognossementen bepalen dat de averij grosse in Londen dient te worden 

vastgesteld en afgewikkeld en dit overeenkomstig de York-Antwerp Rules 1994
271

. 

Vervolgens stelde men een dispacheur aan, die de ladingbelanghebbenden (waaronder MM) 

verzocht een zekerheid te stellen voor hun bijdrage in de averij grosse. MM slaagde er echter 

niet in enig bedrag te storten, waardoor de rederij een retentierecht uitoefende op de lading. 

Aangezien er twijfel bestond omtrent de mogelijkheid het retentierecht uit te oefenen als de 

lading zou worden opgeslagen in St. Petersburg, liet de rederij het schip uitwijken naar 

Hamina, Finland. MM liet echter de Lehmann Timber in beslag nemen ter verzekering van 

haar schadevergoeding wegens niet-aflevering van de lading
272

. Nadat eerdere beslagen in 

Finland en Marokko werden opgeheven, heeft MM de Lehmann Timber op 30 april 2009 in 

Rotterdam in beslag genomen. De rederij begint daarop een kort geding in Rotterdam tot 

opheffing van dit beslag, waarover de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam zich 

diende uit te spreken.  

De rechter beslist dat het voldoende aannemelijk is dat in arbitrage in Londen beslist zal 

worden dat de kaping van de Lehmann Timber een averij grosse incident is onder het 

toepasselijke Engelse recht en de York-Antwerp Rules
273

. MM voerde als verweermiddelen 

aan dat noch het schip, noch de lading tijdens de kaping in gevaar zijn geweest en dat het 

losgeld betaald werd om de bemanning vrij te krijgen en dat die kosten niet „intentionally 

made‟ of „extraordinary‟ zijn, zodat ze niet onder averij grosse vallen
274

.  

De voorzieningenrechter oordeelt dat kapingen door Somalische piraten steeds vaker 

voorkomen, waardoor kosten in dit verband niet meer „extraordinary‟ zijn. Dat de betaling 

werd geëist onder dreiging met geweld, belet echter niet dat deze betaling „intentionally 

made‟ kan zijn, aangezien diegene die uiteindelijk betaalde immers zelf niet werd bedreigd
275

. 

Met betrekking tot de vraag of de kosten werden gemaakt „for the purpose of preserving from 
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peril the property involved in a common maritime adventure‟, achtte de voorzieningenrechter 

het van belang, dat over het algemeen niet te voorspellen is waartoe kapers in staat zijn 

teneinde het beoogde doel te bereiken. Er waren reeds schoten gelost en men kon ook de 

hypothese dat de piraten het schip tot zinken zouden gebracht hebben indien geen losgeld 

werd betaald, niet uitsluiten. Het volstaat dat dit een reële mogelijkheid was; volstrekte 

zekerheid is niet vereist.  

MM wijt vervolgens het niet betalen van de zekerheid aan haar Russische bank, daar het 

betalen van losgeld naar Russisch recht illegaal is. De rechter verwerpt dit argument en stelt 

dat dit punt geheel in de eigen risicosfeer van MM ligt. De voorzieningrechter besluit 

bijgevolg dat het incident in aanmerking kwam voor averij grosse en dat MM daarom 

gehouden was tot een zekerheidsstelling ten belope van haar bijdrage.  

MM legt zich echter niet neer bij deze beslissing en tekent hoger beroep aan.  

Het Hof overweegt dat niet alleen de bemanning, maar ook het schip en de lading in gevaar 

waren, aangezien de kapers dreigden het schip tot zinken te brengen. Het argument dat het 

losgeld slechts werd betaald om de bemanning te bevrijden, wordt verworpen, gezien de 

piraten immers het oogmerk hadden het schip en niet louter de bemanning te gijzelen
276

.  

Met betrekking tot de mogelijke illegaliteit van de betaling van het losgeld oordeelt het Hof 

dat het onaannemelijk is dat de betaling zal worden aangemerkt als verboden financiële steun 

aan een politieke of terroristische organisatie, aangezien de piraten uitwaren op eigen 

gewin
277

.  

Onaannemelijk is ook dat MM zich met een beroep op Rule D (schuld aan het evenement) 

van de York-Antwerp Rules van haar bijdrageplicht kan ontdoen
278

. Deze bepaling vereist 

immers dat de vervoerder tegenover de ladingbelanghebbende aansprakelijk zou zijn geweest 

voor ladingschade die zou zijn opgetreden indien het door de averij grosse handeling 

afgewende gevaar zich zou hebben verwezenlijkt. De vervoerder kan een dergelijke 

aansprakelijkheid niet oplopen door een loutere doorvaart langs de Golf van Aden.  

Tenslotte verwerpt het Hof ook het argument dat het schip bij aanvang van de 

transportoperatie onzeewaardig zou zijn geweest. Het betrof immers een splinternieuw schip 

dat zijn eerste reis ondernam.  
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Het Hof besluit dat de rederij bijgevolg voor de door MM verschuldigde bijdrage in averij 

grosse een retentierecht kon uitoefenen op de lading. 

D) Piraterij en abandonnement 

Tenslotte is het in het kader van dit hoofdstuk nog relevant om de figuur van abandonnement 

te bekijken. Ook het principe van abandonnement is typisch in het maritiem 

verzekeringsrecht. Concreet betekent dit dat in geval van totaal verlies van de verzekerde zaak 

of in geassimileerde gevallen, het eigendomsrecht van de verzekerde zaak wordt 

overgedragen van de verzekerde naar de verzekeraar. De verzekeraar zal in ruil voor de 

verwerving van het eigendomsrecht het volledige verzekerd bedrag uitbetalen. Met 

„geassimileerde gevallen‟ wordt voornamelijk het economisch of constructief totaal verlies 

bedoeld. In dit geval is de verzekerde zaak niet fysiek vernietigd, maar zal de kost om deze 

terug te krijgen of te herstellen de waarde van de verzekerde zaak overstijgen. 

Abandonnement is steeds volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk.  

In het kader van deze masterproef is het belangrijk om na te gaan of kaping door zeerovers in 

aanmerking kan komen voor abandonnement. 

De Belgische regeling vinden we terug in Boek II (Zeevaart en binnenvaart) van het Wetboek 

van Koophandel. Titel VI (Zeeverzekering) bevat een aantal artikelen met betrekking tot 

abandonnement. Artikel 222 stelt dat abandonnement van de verzekerde zaak kan geschieden: 

in geval van neming, schipbreuk, stranding met verbrijzeling, onzeewaardigheid ten gevolge 

van een zeegevaar, aanhouding door een vreemde mogendheid en verlies of beschadiging van 

de verzekerde zaken, indien het verlies of de beschadiging ten minste drie vierde bedraagt.  

In het kader van zeeroof is voornamelijk de eerste grond van belang. Artikel 243 stelt dat de 

verzekerde in geval van neming door kapers of vijanden of van aanhouding op last van 

hogerhand gehouden is daarvan betekening te doen aan de verzekeraar binnen drie dagen na 

de ontvangst van de tijding. Vervolgens wordt in ditzelfde artikel een opsomming gegeven 

van de termijnen waarbinnen het abandonnement gedaan kan worden. Artikel 244 bepaalt dat 

de verzekerden gedurende deze termijnen verplicht zijn alles te doen wat in hun vermogen ligt 

om de genomen zaken terug te krijgen of te doen vrijgeven. Uit deze artikelen blijkt dat 

„neming‟ zowel betrekking kan hebben op kaping door zeerovers als op kaping door 

strijdkrachten van een Staat
279

. 
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De Goederenverzekeringspolis van Antwerpen (2004) vermeldt in artikel 12 uitdrukkelijk dat 

abandonnement kan worden ingeroepen in geval van kaping door zeerovers. De 

Goederenpolis beperkt het abandonnement in geval van neming uitdrukkelijk tot kaping door 

zeerovers, waardoor kapingen door strijdkrachten van een Staat zijn uitgesloten
280

.  

De verzekeraars beschikken over een termijn van 60 dagen om het abandonnement dat hen 

werd betekend al dan niet te aanvaarden. Indien zij echter geen beslissing te kennen geven 

binnen deze termijn van 60 dagen, worden zij verondersteld het abandonnement te hebben 

aanvaard. 

Ook de Franse modelpolis „Marine Hull Insurance Conditions covering war, piracy, terrorism 

and similar risks‟ bepaalt uitdrukkelijk dat de verzekerde in geval van aanhoudend verlies van 

gebruik of ontneming ten gevolge van piraterij kan opteren voor de figuur van 

abandonnement. De verzekeraar kan er voor kiezen het abandonnement te aanvaarden of hij 

kan de claim afhandelen als een „totaal verlies‟ zonder overdracht van eigendom. Er dient een 

„notice of abandonment‟ te worden betekend aan de verzekeraar binnen 3 maanden vanaf het 

ogenblik waarop dergelijk gebruiksverlies of ontneming zich eerst voordoet. Na het 

verstrijken van een periode van 9 maanden vanaf de „notice of abandonment‟, heeft de 

verzekerde het recht op de betaling van een constructief totaal verlies, tenzij wanneer het 

schip ondertussen werd heroverd. 

Zoals eerder vermeld bepaalt de Duitse modelcascoverzekeringspolis „DTV - Allgemeine 

Deutsche Seeschiffsversicherungsbedingungen 2009‟ dat wanneer een schip wordt veroverd 

door piraten gedurende een periode van meer dan 12 maanden, de verzekerde in het kader van 

een oorlogsverzekering de verzekeraar kan verzoeken de verzekerde som uit te betalen. De 

kans dat een kaping langer duurt dan 12 maanden is vrijwel nihil. Het Taiwanees schip M/V 

Winfar 161 draagt voorlopig het record van langst gegijzeld schip; het werd bijna 10 maanden 

vastgehouden
281

. 

In het Norwegian Marine Insurance Plan vinden we een gelijkaardige bepaling: “If the ship 

has been captured by pirates (…), the assured may claim for a total loss if the ship has not 

been recovered within twelve months from the day the intervention took place. If it has been 

established before expiry of the time-limits in paragraphs 1 and 2 that the assured will not 

recover the ship, he may immediately claim for a total loss”. 

Als het schip veroverd werd door piraten, kan de verzekerde een vordering instellen wegens 

totaal verlies, indien een periode van 12 maanden is verstreken en het schip ondertussen niet 
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kon worden heroverd. Als men echter voor het verstreken van die termijn kan vaststellen dat 

de verzekerde het schip niet kan terugwinnen, kan hij meteen een claim wegens totaal verlies 

instellen. Het is echter weinig waarschijnlijk dat de verzekerde erin zal slagen het bewijs te 

leveren dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt het schip terug te veroveren. 

In het Verenigd Koninkrijk speelt de Marine Insurance Act van 1906 alweer een grote rol. De 

MIA maakt in het kader van abandonnement tevens een onderscheid tussen „actual total loss‟ 

en „constructive total loss‟. Ook in het geval van „constructive total loss‟ kan de verzekerde 

zich beroepen op de figuur van abandonnement.  

Er is sprake van een „actual total loss‟: “where the subject-matter insured is destroyed, or so 

damaged as to cease to be a thing of the kind insured, or where the assured is irretrievably 

deprived thereof.” De verzekerde zaak dient bijgevolg vernietigd te zijn of onherroepelijk aan 

de verzekerde ontnomen te zijn.  

„Constructive total loss‟ wordt als volgt omschreven: “there is a constructive total loss where 

the subject-matter insured is reasonably abandoned on account of its actual total loss 

appearing to be unavoidable, or because it could not be preserved from actual total loss 

without an expenditure which would exceed its value when the expenditure had been 

incurred”. Een daadwerkelijk totaal verlies dient dus ofwel onafwendbaar te zijn, ofwel kan 

de verzekerde zaak niet behoed worden van een daadwerkelijk totaal verlies zonder een kost 

te genereren die de waarde van deze zaak overschrijdt.  

Volgens de MIA is er in het bijzonder sprake van een „constructive total loss‟ “where the 

assured is deprived of the possession of his ship or goods by a peril insured against, and  (a) 

it is unlikely that he can recover the ship or goods, as the case may be, or (b) the cost of 

recovering the ship or goods, as the case may be, would exceed their value when recovered.”  

De verzekerde dient dus ontnomen te zijn van het bezit van zijn schip of goederen door een 

verzekerd gevaar, waarbij het onwaarschijnlijk is dat hij het schip of de goederen kan 

terugwinnen of waarbij de kost om het schip of de goederen terug te krijgen hun waarde 

overschrijdt. 

In tegenstelling tot de Belgische regeling, is het naar Engels recht minder duidelijk of een 

kaping door zeerovers een grond voor abandonnement kan opleveren. Dit kan worden 

geïllustreerd aan de hand van een recente rechtszaak die voor de Britse Commercial Court 

werd gebracht door de Zwitserse onderneming Masefield tegen Lloyd‟s verzekeraar Amlin 

Corporate Member Ltd. (Masefield v Amlin)
282

.  
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www.clydeco.co.uk en D. OSLER, “English High Court rejects total loss claim for hijacked chemtanker”, Lloyd‟s 

List 5 maart 2010, www.lloydslist.com.  
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Op 19 augustus 2008 werd de tanker Bunga Melati Dua in de Golf van Aden gekaapt door 

Somalische piraten. De tanker was op weg van Maleisië naar Rotterdam, met een 

goederenlading biodiesel aan boord. De goedereneigenaar had een verzekering afgesloten die 

dekking verleende tegen piraterij
283

. Een maand na de kaping, terwijl onderhandelingen over 

de vrijlating nog steeds liepen, gaf de goedereneigenaar een „notice of abandonment‟ aan 

diens verzekeraar, die vervolgens door deze laatste werd afgewezen. Een tiental dagen later 

werd losgeld betaald, waarna het schip, de bemanning en de goederen (onbeschadigd) werden 

vrijgelaten om uiteindelijk op 26 oktober in Rotterdam aan te komen.  

Masefield stelt voor de rechtbank dat de biodiesel vanaf het moment dat de piraten het schip 

kaapten, een „actual total loss‟ werd onder de cargopolis met Amlin, ongeacht het vooruitzicht 

op herovering
284

.Volgens hen kon de biodiesel op het ogenblik dat het schip arriveerde in 

Rotterdam niet meer verkocht worden, gezien de markt voor biodiesel drastisch instort door 

de naderende winter
285

. Ter staving van deze eis verwijzen de goedereneigenaars naar de zaak 

Dean v. Hornby (1854), ondersteund door Justice Rix in Kuwait Airways v. Kuwait Insurance 

[1996]: “In case of capture, because the intent is from the first to take dominion over a ship, 

there is an actual total loss straightaway, even though there later be a recovery.
286

” Volgens 

deze zienswijze is er in geval van kaping meteen sprake van een „actual total loss‟, ook al kan 

het vaartuig op een later tijdstip worden heroverd. 

In ondergeschikte orde argumenteert Masefield dat er tevens sprake kan zijn van een 

„constructive total loss‟, op grond van het feit dat de goederen redelijkerwijze 

geabandonneerd waren, doordat een „actual total loss‟ onafwendbaar leek.  

Amlin stelt echter dat het niet gehouden is, gezien Masefield niet onherroepelijk ontnomen is 

van het bezit van zijn goederen („irretrievably deprived of physical possession of its cargo‟), 

waardoor er geen sprake is van een „actual total loss‟ in de zin van de Marine Insurance Act 

(1906). Volgens Masefield kunnen de goederen wel worden beschouwd als „irretrievable‟ op 

grond van het feit dat de betaling van losgeld aan piraten in strijd is met de openbare orde. 

Met betrekking tot het „actual total loss‟ stelde de rechter dat de verzekerde moet bewijzen dat 

de herovering (recovery) van de goederen onmogelijk is. De rechter oordeelt dat, gelet op 

                                                
283 J. KNOTT, “Somali Piracy: The Effect of Ship Hijacking on Marine Insurance Policies”, 25 februari 2010, 

www.idaratmaritime.com.  
284 S. CULHANE, M. CURZON en A. PRESTON, “Shipping and insurance update Piracy”, februari 2011, 

www.clydeco.co.uk.  
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vroegere gevallen van kaping door Somalische piraten, er in werkelijkheid een redelijke hoop 

bestond dat het schip en de goederen zouden worden vrijgelaten na de betaling van het 

losgeld
287

. De rechter stelde tevens dat loutere kaping door piraten op zich geen aanleiding 

geeft tot een „actual total loss‟, aangezien piratenaanvallen niet noodzakelijk resulteren in een 

verlies
288

. De impact van een kaping hangt af van de feiten en in het huidig geval had de 

verzekerde slechts het bezit en niet de eigendom van de goederen verloren
289

. De rechter dient 

dus na te gaan of de herovering van het bezit wettelijk of fysiek onmogelijk is en beslist in 

voorliggend geval dat er geen sprake is van een „actual total loss‟. De rechter oordeelt dat het 

standpunt ingenomen in Kuwait Airways v. Kuwait Insurance en Dean v. Hornby niet 

universeel toepasbaar is, daar de feitelijke omstandigheden wezenlijk verschillen
290

. In Dean 

v. Hornby was het schip na de kaping door piraten immers herveroverd door een Engels 

oorlogsschip, waarna het als prijzenschip werd behandeld. De eigendomstitel van de Bunga 

Melati Dua was daarentegen nooit overgegaan op de Somalische piraten, daar zij het schip 

enkel onwettig in hun bezit hadden. 

Met betrekking tot de „constructive total loss‟ claim is vereist dat de verzekerde aantoont dat 

de verzekerde goederen redelijkerwijze „geabandonneerd waren‟, doordat een „actual total 

loss‟ onafwendbaar leek. De rechter verwerpt de CTL claim en wel om twee redenen. 

Vooreerst dient „abandonnement‟ hier te worden begrepen in de betekenis van „abandonment 

of any hope of recovery‟ (enige hoop op herovering)
291

. Zoals eerder aangegeven kon er wel 

degelijk hoop op herovering bestaan. In tweede instantie slaagt men er niet in te bewijzen dat 

een daadwerkelijk totaal verlies onafwendbaar was.  

Tenslotte verwerpt de rechtbank ook het „openbare orde‟ argument en stelt ze dat de betaling 

van losgeld onder het Engelse recht niet illegaal is. Hoewel betalingen van losgeld 

toekomstige kapingen aanmoedigen, is dit in de praktijk vaak de enige optie om bemanning, 

schip en goederen vrij te krijgen. Mocht de betaling van losgeld in strijd zijn met de openbare 

orde, zouden de – algemeen aanvaarde – Kidnap & Ransom polissen in de praktijk tevens niet 
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afdwingbaar zijn
292

. De bevestiging door de rechtspraak dat losgeldbetalingen niet strijdig zijn 

met de openbare orde, kan scheepseigenaars ondersteunen wanneer zij na de betaling een 

bijdrage in averij grosse eisen van de andere belanghebbenden
293

. 

Ook in hoger beroep kiest de Court of Appeal de kant van de verzekeraars
294

. 

We kunnen besluiten dat wanneer men een verzekering tegen Engelse condities heeft 

afgesloten, een abandonnementvordering in geval van kaping door piraten weinig kans op 

succes heeft. Dit aangezien de verzekerde het bewijs moet leveren dat het onmogelijk is de 

goederen of het schip terug te krijgen. Ervaring leert ons echter dat de piraten na de betaling 

van losgeld vrijwel steeds het schip, de goederen en zijn bemanning vrijlaten.  
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III. Preventiemaatregelen 

Als we de modus operandi van de zeerovers bekijken, dan merken we dat deze er met hun 

ultrasnelle speedboten en moderne technologieën vaak in slagen om ongemerkt aan boord te 

raken van grote tankers en vrachtschepen. Sommige piraten hebben zelfs enkel 

bamboestokken en plastic draad nodig om een mechanisme te creëren om aan boord te 

raken
295

. Eens de piraten het schip betreden, staat de bemanning vaak machteloos en zit er 

voor hen niks anders op dan zich over te geven. Het is dan ook van cruciaal belang dat de 

kapitein en bemanningsleden alle mogelijke maatregelen nemen teneinde te verhinderen dat 

de piraten aan boord komen. Aangezien een aanval de maritieme industrie miljoenen dollars 

kost, dient iedere investering om dergelijke aanvallen te voorkomen, te worden overwogen. 

Piratenexperts stellen immers dat de meeste gekaapte schepen geen voorzorgsmaatregelen 

namen
296

. Niet alle maatregelen kunnen verhinderen dat de piraten daadwerkelijk aan boord 

komen, maar zullen ze in ieder geval vertragen en ophouden, zodat het mogelijk is om in 

tussentijd een patrouillerend oorlogsschip te contacteren. Uit ervaring blijkt dat tussen het 

moment dat men beseft dat piraten zullen aanvallen en het ogenblik dat ze aan boord komen, 

ongeveer tien à vijftien minuten verstrijken
297

. Om deze reden is het van cruciaal belang dat 

men alle mogelijke maatregelen neemt om tijd te winnen.  

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meest gehanteerde 

preventiemaatregelen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het gewapend optreden en 

de opportuniteit hiervan. Daarnaast vermeld ik enkele richtlijnen en praktische aanbevelingen 

van belangrijke organisaties om piratenaanvallen af te weren. Het zal ook niet verwonderen 

dat verzekeraars van schepen die door risicovolle gebieden varen vaak preventiemaatregelen 

voorschrijven. Het niet naleven daarvan kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals later zal 

blijken.  

A) Overzicht van de belangrijkste preventiemaatregelen 

1. Gatekeeper 

Het Nederlandse bedrijf Hengelose Thales, producent van radarsystemen en sensoren, vond 

de „Gatekeeper‟ uit. Zij leveren sensoren die de wijde omgeving rond het schip in de gaten 
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kunnen houden, waardoor een roversbootje makkelijker – en tijdig – kan opgemerkt worden. 

Het gebruikt daarbij ogen die zijn opgebouwd uit commerciële HD-tv-camera‟s en 

infraroodsensoren. Elk oog kan zo‟n vijf kilometer ver kijken in een horizontale hoek van 120 

graden. Een Gatekeeper heeft drie niet-roterende sensorkoppen, waarbij een 

beeldverwerkingsysteem de afzonderlijke blikvelden naadloos aaneennaait tot 360 graden 

panoramisch rondzicht
298

. De Gatekeeper dient niet bemand te worden, wat het mogelijk 

maakt om de wacht gedeeltelijk te automatiseren. Indien de Gatekeeper een vreemd object 

ontdekt, wordt een automatisch alarmsysteem in werking gesteld. 

2. ResQmax 

Een Amerikaans bedrijf bedacht de „ResQmax‟, een apparaat dat in beginsel is ontworpen om 

een reddingslijn of een automatisch opblaasbare drijvende reddingsband af te schieten, naar 

een anders onbereikbaar punt (tot 122 meter), zonder dat de redder een risico loopt. Dit 

reddingsapparaat kan echter ook worden gehanteerd in de strijd tegen de piraterij, aangezien 

het fungeert als een soort geweer dat een drijvend net in de baan van de voorbij spurtende 

speedboot schiet, waardoor het terechtkomt in de propeller
299

. 

3. ShipLoc 

ShipLoc is een waarschuwingssysteem dat gebruik maakt van satellieten. De Internationale 

Maritieme Organisatie (IMO) raadt zijn leden aan gebruik te maken van dit systeem
300

. Op 

grond van de „SOLAS Regulation‟, door het IMO uitgevaardigd in 2002, moet ieder schip van 

meer dan 500 GT (Gross tonnage) immers uitgerust zijn met een „Ship Security Alert 

System‟. Aan de hand van het ShipLoc systeem kan men schepen op ieder ogenblik opsporen. 

Verborgen transmitters zenden immers signalen uit met regelmatige intervallen. Satellieten 

zenden de gegevens omtrent de positie terug naar het ShipLoc Data Centrum. 

Scheepseigenaren en het „Piracy Centre‟ van het Internationaal Maritiem Bureau kunnen deze 

gegevens op ieder tijdstip online raadplegen en kunnen bijgevolg de lokale autoriteiten 
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waarschuwen wanneer een schip onverwachts zijn route wijzigt
301

. Daarnaast kan er via een 

waarschuwingsknop meteen een noodsignaal uitgezonden worden
302

. 

Hoewel het ShipLoc systeem een piratenaanval niet kan voorkomen, speelt het een 

belangrijke rol in de opsporing van gekaapte schepen en wordt het vandaag ook gebruikt om 

verloren of gestolen goederen op te sporen
303

. 

4. Long Range Acoustic Devise (LRAD) 

De Long Range Acoustic Device is een apparaat dat misselijkmakende tonen verspreidt, 

aangezien het geluidsgolven uitzendt die hoger liggen dan de menselijke pijngrens. De LRAD 

werd oorspronkelijk door de American Technology Corporation ontworpen om 

veiligheidszones rond militaire schepen van de VS te versterken. Het wordt echter ook 

gehanteerd om piraten op een afstand te houden. In eerste instantie fungeert het apparaat als 

luidspreker, waardoor men het naderende bootje kan waarschuwen op afstand te blijven. 

Wanneer aan deze eis geen gehoor wordt gegeven, kan het apparaat luide akoestische signalen 

verspreiden die oorpijn veroorzaken en iedere communicatie onmogelijk maken
304

. Het bereik 

van de LRAD kan tot 500 meter ver reiken en het apparaat kan geluidssignalen tot 150 

decibel verspreiden. Dankzij de LRAD slaagde men erin de piraten die het vuur hadden 

geopend op het cruiseschip Seabourn Spirit te verjagen
305

.  

Toch blijkt het instrument niet onfeilbaar: de LRAD kon immers een piratenaanval op het 

Libische schip MV Biscaglia niet afwenden
306

. Zo betogen sommigen dat het effect van de 

LRAD kan uitgeschakeld worden door eenvoudigweg gehoorbescherming (oordopjes) te 

dragen
307

. Bovendien kunnen de geluiden door middel van een egaal solide object 

teruggekaatst worden naar de bron
308

. Aangezien piraten steeds vaker het slachtofferschip met 
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meerdere skiffs tegelijkertijd aanvallen, zouden schepen ook meer dan één apparaat nodig 

hebben om zich te verdedigen
309

. 

5. Private bewakingsdiensten en de aanwezigheid van wapens 

Het kan wenselijk zijn om wapens aan boord van het schip te hebben; dit kan vooral aan het 

personeel een gevoel van veiligheid geven. Deze voorwaarde zal echter zelden worden 

gesteld; het zou namelijk kunnen leiden tot geweldescalatie en het gebruik van steeds 

complexer wordende wapens. Hoewel piraten doorgaans wapens dragen, zijn piratenaanvallen 

meestal niet gewelddadig. Deze situatie zou echter drastisch kunnen omslaan indien men de 

tegenaanval inzet met wapens
310

. Verzekeraars zijn ook terughoudend om schepen die wapens 

of gewapende bewakers aan boord hebben, te verzekeren: een potentiële 

aansprakelijkheidsclaim voor het neerschieten van een piraat kan immers hoog oplopen
311

.  

Wapens aan boord van het schip plaatsen, zonder een degelijke training van de bemanning in 

het gebruik ervan, is zonder meer af te raden. 

Er is in het internationaal recht geen wet die het dragen van wapens in internationale wateren 

verbiedt
312

. In de praktijk zullen heel wat Staten gewapende schepen echter niet toelaten in 

hun wateren of havens. Egypte, Saoedi-Arabië, Jemen en Oman verbieden uitdrukkelijk het 

bezit van vuurwapens door eenieder die geen staatsburger, noch politieman of militair is
313

. 

Commerciële schepen hebben het recht van doorvaart in internationale wateren, maar op 

grond van het zeerecht kan een schip dat gewapende bewakers aan boord heeft, als vijandig 

worden beschouwd
314

. Artikel 19 van het Zeerechtverdrag stelt immers het volgende: 

“Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or 

security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following 

activities: (…) any exercise or practice with weapons of any kind”. Volgens dit artikel wordt 

de doorvaart van een schip met wapens aan boord beschouwd als schadelijk voor de vrede, de 

goede orde of de veiligheid van de kuststaat. 

                                                
309 J. BENNETT, “Evaluating & Implementing  Effective Anti-piracy Technology and Technique”, oktober 2010, 

www.marinelink.com.  
310 L. SMITH, “Piracy – Who doesn‟t bear the cost”, maart 2010, www.legalfrontiers.ca en X, “Piracy, An ancient 

risk with modern faces: An insurer‟s perspective from Allianz Global Corporate & Speciality”, 

www.allianz.com, 17. 
311 X, “Piracy, An ancient risk with modern faces: An insurer‟s perspective from Allianz Global Corporate & 

Speciality”, www.allianz.com, 17. 
312 Reportage PANORAMA, “Piraterij: de business”, 21 februari 2010, CANVAS en J. IGNARSKI, “Terrorism in a 

Maritime Context: Law, Insurance and the Legal Implications of Armed Merchant Ships” in B.A.H. PARITT 

(ed.), Violence at Sea, Paris, ICC, 1986, 189. 
313 X, “Anti piracy vessel security services”, European Security Center for Global Security, www.escgs.com.  
314 S. SAKELLARIDOU, “Maritime Insurance & Piracy”, www.aida.org.uk, 13. 

http://www.marinelink.com/
http://www.legalfrontiers.ca/
http://www.allianz.com/
http://www.allianz.com/
http://www.escgs.com/
http://www.aida.org.uk/


90 

 

Sommige bewakingsfirma‟s bieden naast advies, bewapend en onbewapend escortpersoneel 

nu ook zelfs private oorlogsschepen aan. Experts beschouwen het gebruik van private 

oorlogsschepen als onwettig
315

. De afschaffing van de kapersbrieven door de Declaratie van 

Parijs in 1856 heeft tot gevolg dat fysiek geweld enkel mag uitgeoefend worden door marine-

eenheden, zelfs in internationale wateren
316

. Daarenboven druist het bewapenen van civiele 

schepen en het gebruik van private oorlogsschepen in tegen de basisprincipes van de vrije 

handel
317

. 

Zowel de Internationale Maritieme Organisatie als het Internationaal Maritiem Bureau 

ontmoedigen het gebruik van wapens door mariniers voor persoonlijke bescherming en 

bescherming van het schip
318

. De Internationale Maritieme Organisatie vaardigde in 2002 een 

circulaire uit met als titel “Guidance to shipowners and ship operators, shipmasters and crews 

on preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ships”. Het 

informeert scheepseigenaars over de maatregelen die zij kunnen nemen om het risico van 

piraterij te reduceren. Het gebruik van wapens wordt echter sterk afgeraden: “The carrying 

and use of firearms for personal protection or protection of a ship is strongly 

discouraged.
319

” 

De aanval op het cruiseschip „Seabourn Spirit‟ duidt er tevens op dat aanvallen succesvol 

afgewend kunnen worden door degelijke beveiligingsprocedures en niet dodelijke 

afweermaatregelen
320

. 

Ook herverzekeraar Swiss Re waarschuwt voor het bewapenen van de bemanning: het dragen 

van wapens aan boord kan bijdragen tot meer geweld en een nog groter wettelijk vacuüm
321

. 

De vraag rijst immers wie aansprakelijk is wanneer er zich een schietpartij voordoet: de 

schutter of de rederij
322

?  

Indien men gewapende bewakers aan boord wenst, dient dit uiteraard het akkoord van de 

verzekeraar te dragen. Zoniet kan de geldigheid van de polis worden aangetast of is het 

                                                
315 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 11. 
316 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 11. 
317 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 11. 
318 X, “IMO says no weapons for mariners”, 18 juni 2009, www.maritime-executive.com.  
319 Zie www.imo.org/OurWork/Security/docs/Piracy%20and%20armed%20robbery/MSC.1-Circ.1334.pdf. 
320 S. AYSCUE, “Piracy and Armed Response on Ships”, Maritime Reporter & Engeneering News augustus 2008, 

www.marinelink.com.  
321 V. ENZLER, “Shipping threatened by piracy: Who picks up the bill?”, Swiss Re 2010, www.swissre.com, 4. 
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mogelijk dat de verzekeraar niet gehouden is
323

. Of de aanwezigheid van wapens de 

verzekeringsdekking kan aantasten, zal afhangen van de specifieke polisvoorwaarden en de 

concrete omstandigheden van het geval. De dekking kan echter in het gedrang komen indien 

het gebruik van wapens in strijd is met de wetgeving van de vlagstaat, havenstaat of een ander 

toepasselijk wettelijk verbod
324

. 

De South African Police Service (SAPS) introduceerde, vanuit de bezorgdheid omtrent het 

aantal schepen dat in Zuid-Afrikaanse havens arriveert met gewapens of gewapende 

bewakers, een licentiesysteem. Schepen die de haven binnen willen, moeten minstens 3 

weken voorafgaand aan hun aankomst een vergunning aanvragen om wapens te dragen
325

. 

Indien wapens worden aangetroffen in een schip dat niet over zo‟n vergunning beschikt, zal 

de kapitein gearresteerd worden. Uiteraard zorgt dit systeem voor bezorgdheid in hoofde van 

de P&I Clubs. 

Het gevaar bestaat dat piraten die een gewapend optreden beantwoorden nadat het 

aangevallen schip eerst vuurde, zich verschuilen achter de figuur van zelfverdediging. 

Daarnaast rijzen er nog tal van andere vragen: moet het schip bewijs leveren om het gebruik 

van dodelijk geweld te rechtvaardigen, wie neemt de leiding in een dergelijke situatie, welke 

Staten zullen dit oogluikend toestaan en welke zullen dit veroordelen…
326

? Daarenboven zijn 

er veel risico‟s verbonden aan het gebruik van vuurwapens: explosie- en brandgevaar, 

beschadiging van het schip, verwonden van bemanningsleden… 

In beginsel heeft de kapitein de leiding over het schip: hij neemt de beslissingen en draagt de 

verantwoordelijkheid. Als er gewapende bewakers aan boord zijn, stelt zich de vraag wie het 

gebruik van geweld kan autoriseren. Bewakingsfirma‟s zullen proberen clausules in te lassen 

die stellen dat niet de kapitein, maar het bewakingsteam zelf de finale beslissing neemt met 

betrekking tot het gebruik van wapens
327

. Dit is dan weer in strijd met de ISPS Code, die 

immers bepaalt dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de kapitein ligt: ”At all times the 

master of the ship has the ultimate responsibility for the safety and security of the ship.
328

” 

                                                
323 S. ASKINS, “Piracy: issues arising from the use of armed guards”, www.incelaw.com.  
324 Zie www.ukpandi.com/knowledge-developments/industry-developments/maritime-security-piracy/ 

(International Group Piracy FAQs). 
325 J. GUY, “Permits adding to problems with piracy”, Lloyd‟s List 20 april 2011, www.lloydslist.com.  
326 T. SKAANILD, T. MASON, R. LOMAS en P. SWIFT, “Governments must step up piracy protection measures”, 

Lloyd‟s List 23 september 2009, www.lloydslist.com.  
327 J. KNOTT, “Somali Piracy: The Effect of Ship Hijacking on Marine Insurance Policies”, 25 februari 2010, 

www.idaratmaritime.com.  
328 J. KNOTT, “Somali Piracy: The Effect of Ship Hijacking on Marine Insurance Policies”, 25 februari 2010, 
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In november 2010 ondertekenden 58 private beveiligingsbedrijven in Genève een 

internationale gedragscode voor Private Security Service Providers, waarin zij zich ertoe 

verbinden hun personeel te instrueren al het mogelijke te doen om geweldsgebruik te 

vermijden en vuurwapens alleen te gebruiken voor zelfverdediging of de verdediging van 

anderen in levensbedreigende situaties of bij dreiging van ernstige verwonding
329

.  

Naast het gevaar voor escalatie, blijkt ook de kostprijs voor het inschakelen van een 

bewakingsfirma een struikelblok te zijn: volgens een schatting hangt er aan het inhuren van 

bewapende bewakers een prijskaartje vast van maar liefst 60.000 dollar per trip
330

. De Britse 

bewakingsfirma Hart is één van de firma‟s die gewapende diensten aanbiedt. Hun prijzen 

variëren van 120.000 tot 180.000 pond, afhankelijk van de duur van de reis en het schip
331

. 

Belgische koopvaardijschepen kunnen nu ook bescherming vragen van Belgische militairen 

tegen piraterij voor de kust van Somalië. Het kostenplaatje is echter hallucinant: de forfaitaire 

kost van zo‟n missie, die ongeveer een week in beslag neemt, bedraagt maar liefst 115.000 

euro
332

. Vraag is dan ook wie bereid zal zijn deze kosten voor zijn rekening te nemen. 

Toch woedt het debat over het gewapend optreden vandaag nog steeds. Op 15 februari 2011 

kondigde de International Chamber of Shipping (ICS) aan dat ze haar standpunt tegen 

gewapende bewakers bijstelt, aangezien scheepsoperatoren alle mogelijke opties om 

aanvallen af te weren dienen te behouden
333

. Ook de Britse en Duitse overheden, aanvankelijk 

sterk gekant tegen het gebruik van gewapende bewakers, zouden naar verluid binnenkort hun 

visie herzien
334

. Men stelt namelijk vast dat er nog geen enkel schip met gewapende bewakers 

succesvol werd gekaapt
335

. Bovendien worden gegijzelden blootgesteld aan toenemend 

geweld en martelingen
336

. Vele reders menen ook dat de aanwezigheid van gewapende 

beveiligers de piraten afschrikt en dat het louter tonen van wapens de-escalerend werkt en 

ervoor zorgt dat de piratenboten rechtsomkeert maken
337

. Piraten zijn immers opportunisten, 

die in eerste instantie gemakkelijke doelwitten zullen aanvallen
338

. Sommige 

                                                
329 X, “Piraterijbestrijding op zee: een herijking van publieke en private verantwoordelijkheden”, december 
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verzekeringsmaatschappijen geven kortingen op verzekeringspremies indien schepen 

gewapende bewakers aan boord hebben
339

. 

De kwestie van het gewapend optreden staat tevens op de agenda van de volgende 

vergadering van de „IMO Maritime Safety Committee‟, waar het Comité de vraag van een 

aantal landen om richtlijnen met betrekking tot het gebruik van gewapende bewakers zal in 

overweging nemen
340

. Tevens wordt het Comité verzocht een resolutie uit te vaardigen die 

een ruimere implementatie van de Best Management Practices aanmoedigt. 

6. Andere 

Laserapparaten, zoals de SeaLase, zenden laserstralen uit die tot bijna één kilometer ver 

kunnen reiken. Deze stralen veroorzaken pijn en het uitgezonden patroon kan ook 

misselijkheid veroorzaken
341

. Blootstelling op korte afstand kan zelfs aanleiding geven tot 

tijdelijke blindheid.  

De ShipRay BBL-3 combineert zichtbare en infrarood verlichting voor de detectie van 

vreemde objecten met een „Optical Incapacitator‟ die een intense straal van incoherent licht 

gebruikt om piraten te desoriënteren
342

. 

Rondom het schip wordt vaak prikkeldraad en glibberig schuim aangebracht en spuit men 

hete stoom, wat het aan boord klimmen sterk bemoeilijkt.  

Daarnaast kan men het schip ook voorzien van een zogenaamde „panic room‟, een gesloten 

ruimte (die van buitenaf niet geopend kan worden) waarnaar de bemanning kan vluchten bij 

een aanval en waar ze toch enigszins in veiligheid kunnen wachten op hulp.  

Het Internationaal Maritiem Bureau raadt aan om „secure-ship‟ te installeren
343

. Het gaat om 

een niet-dodelijk apparaat dat voorziet in een elektrische barrière rond het schip die bij 

aanraking een stroomstoot van 9000 volt door het lichaam van de piraat jaagt.  
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www.marinelink.com.  
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343 Zie www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/advice-to-masters.  

http://www.aiv-advies.nl/
http://www.lloydslist.com/
http://www.marinelink.com/
http://www.marinelink.com/
http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/advice-to-masters


94 

 

Nog andere technische oplossingen: „high-security‟ containers om de goederen te 

beschermen, nachtvisie camera‟s, bewegingsdetectors, onbemande van op afstand bedienbare 

robotschepen om bedreigde gebieden te patrouilleren…
344

 

Sommige schepen varen ‟s nachts zonder navigatielichten om te verhinderen dat ze van 

mijlenver door piraten gespot kunnen worden
345

. Dergelijke voorzorgsmaatregel zal in de 

praktijk weinig succes hebben, aangezien de meeste aanvallen overdag plaatsvinden. 

Bovendien is het risico op een botsing met een ander schip aanzienlijk groter dan de kans dat 

men door piraten wordt aangevallen. 

B) Richtlijnen en praktische aanbevelingen van belangrijke internationale organisaties 

Heel wat organisaties hebben gedragscodes en aanbevelingen uitgewerkt teneinde 

scheepseigenaren, rederijen, bemanning en kapiteins in te lichten over maatregelen die zij 

kunnen nemen om het risico op een piratenaanval te beperken. Deze worden vaak in 

samenspraak met de scheepsindustrie opgesteld. Hieronder bespreek ik twee van deze 

initiatieven. 

1. Best Management Practices (BMP) 

Vooreerst zijn er de “Best Management Practices to deter Piracy off the Coast of Somalia and 

in the Arabian Sea Area” (Beste beheerspraktijken om piraterij in de Golf van Aden en voor 

de Somalische kust te voorkomen, af te schrikken of te vertragen), die reeds aan hun derde 

versie toe zijn (BMP3). Deze praktische richtlijn is het product van een samenwerking op 

vrijwillige basis tussen verschillende maritieme organisaties, waaronder BIMCO (Baltic and 

International Maritime Council), the International Group of P & I, het Internationaal Maritiem 

Bureau, OCIMF (Oil Companies International Marine Forum)… De BMP bevatten 

gedetailleerde informatie over succesvolle preventiemaatregelen en over hoe men zich moet 

gedragen wanneer aangevallen door piraten, teneinde de risico‟s voor het schip en de 

bemanning zoveel mogelijk te beperken
346

. De voorgestelde maatregelen zijn praktisch en 

relatief goedkoop.  

De BMP werden door de Internationale Maritieme Organisatie vastgelegd in een Circulaire, 

meer bepaald MSC.1/Circ. 1337 (die de oudere circulaires 1332, 1334 en 1335 vervangt). De 

in de circulaire vervatte maatregelen zijn evenwel niet bindend. 

                                                
344 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 
analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 41. 
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De Europese Commissie heeft met de „Aanbeveling van 11 maart 2010 betreffende 

zelfbeschermings – en preventiemaatregelen tegen piraterij en gewapende aanvallen tegen 

vaartuigen
347

‟ het volgende vastgesteld: de lidstaten stellen de in hun land geregistreerde 

exploitanten in kennis van de circulaire van het IMO (toen nog MSC.1/Circ. 1334), waardoor 

de beste beheerspraktijken internationaal worden verspreid. Daarnaast dienen de lidstaten te 

zorgen voor een effectieve en geharmoniseerde toepassing van de preventieve maatregelen en 

dienen ze de nodige maatregelen te treffen om de verspreiding van de beste beheerspraktijken 

te verzekeren en toe te zien op de invoering ervan. 

Marines belast met het onderdrukken van piraterij in de regio rond Somalië melden dat de 

meerderheid van de gekaapte schepen deze zijn die er niet in slaagden de BMP na te leven
348

. 

De BMP zijn nochtans één van de belangrijkste instrumenten in de strijd tegen piraterij. Toch 

blijkt dat slechts 70 tot 75% van de schepen die de Golf van Aden doorvaren de preventieve 

maatregelen nakomen
349

. 

Uit een analyse van succesvolle aanvallen blijkt dat piraten vijf kwetsbaarheden uitbuiten: 

lage snelheid, lage vrijboord, ontoereikende planning en procedures, zichtbare lage staat van 

paraatheid en/of gebrek aan evidente zelfbeschermingsmaatregelen en gevallen waar een 

langzame reactie van het schip evident is
350

.  

Hieronder volgt een beknopt overzicht van enkele belangrijke preventiemaatregelen en 

aanbevelingen: 

- Schepen die door risicogebieden varen, worden aanbevolen aan volle snelheid te varen   

- Voorzien in extra uitkijkposten en een verhoogde waakzaamheid aan de dag leggen 

- Periodieke opleidingsessies voor de bemanning organiseren 

- Alle deuren en luiken die toegang geven tot de accommodatie en machineruimtes 

moeten beveiligd en gecontroleerd worden teneinde te verhinderen dat piraten ze 

kunnen openen 

- Verhoogde bescherming van de brug (aanwezigheid van helmen, Kevlar vesten en 

metalen platen) 

                                                
347 Aanbeveling van de Commissie van 11 maart 2010  betreffende zelfbeschermings- en preventiemaatregelen 
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- De waakzaamheid dient het hoogst te zijn bij zonsopgang en zonsondergang, 

aangezien de meeste aanvallen tijdens die perioden plaatsvinden 

- In geval van een dreigende piratenaanval: laat het schip zigzag manoeuvres uitvoeren 

en zet alle defensieve maatregelen in werking 

- Fysieke belemmeringen: zorg ervoor dat de piraten niet aan boord kunnen raken 

(bijvoorbeeld met prikkeldraad, water– en stoomspuiters) 

- Eens de piraten aan boord zijn: blijf kalm en biedt geen weerstand eens de piraten de 

brug bereiken 

Met betrekking tot het gebruik van wapens, stellen de BMP het volgende: “The use of 

additional private security guards is at the discretion of the company, but the use of armed 

guards is not recommended”. Het inzetten van extra private veiligheidsbeambten wordt aan 

de onderneming overgelaten, maar het gebruik van gewapende beambten wordt niet 

aanbevolen. 

2. Piracy – The East Africa/Somalia Situation: Practical Measures to Avoid, Deter or 

Delay Piracy Attacks 

Deze publicatie is de verdienste van de OCIMF en werd opgesteld in samenwerking met 

onder andere BIMCO, de International Chamber of Shipping, Intertanko, Intercargo en de 

International Group of P&I Clubs. Ook hier bestaat de doelstelling erin praktische informatie 

te verschaffen aan zeevaarders die potentieel het slachtoffer kunnen zijn van een 

piratenaanval. Ervaring toont aan dat schepen hun kansen om een piratenaanval te vermijden 

of te vertragen aanzienlijk kunnen verbeteren door een aantal relatief eenvoudige 

preventiemaatregelen te nemen.  

De aanbevolen preventiemaatregelen zijn grotendeels dezelfde als deze uit de Best 

Management Practices.  

Ook hier wordt het gebruik van wapens afgeraden: “Arming of ships and/or ships crews and 

the employment of armed private security guards is not recommended.” 

C) Verzekeringstechnische gevolgen van het niet naleven van voorgeschreven 

preventiemaatregelen 

Uit de praktijk blijkt dat verzekeraars, tenzij het nadrukkelijk deel uitmaakt van de gegeven 

polisdekking, bij de premiestelling van een K&R verzekering geen of weinig rekening houden 

met de kwaliteit en het niveau van de getroffen veiligheidsmaatregelen
351

. Statistisch is er 
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immers geen bewijs dat minder goed beveiligde personen minder vaak gekidnapt worden dan 

goed beveiligde of omgekeerd. 

Desalniettemin leggen bepaalde verzekeraars voor doorvaarten langs de Golf van Aden soms 

speciale eisen op als dekkingsvoorwaarde: het varen in konvooien, begeleiding door 

bewapende security, opgave van datum van vertrek, verplichte vaarroute e.d.
352

 

Andere verzekeraars, zoals Allianz, doen geen afzonderlijke aanbevelingen en bieden geen 

kortingen aan op de premie voor het nemen van bepaalde preventiemaatregelen, maar 

verwijzen louter naar de Best Management Practices
353

. 

Voor verzekeraars rijst de vraag of zij er wel goed aan doen bepaalde veiligheidsmaatregelen, 

zoals gewapende bewakers, op te leggen
354

. Sommige veiligheidsmaatregelen kunnen immers 

het risico voor het schip en de bemanning en de omvang van de schade doen toenemen, 

aangezien zij tot geweldescalatie leiden. Hier rijst dan de vraag welke schade in causaal 

verband staat met de gebeurtenis en bijgevolg gedekt is.  

Het debat met betrekking tot de niet-naleving van preventiemaatregelen kan ook 

teruggebracht worden tot de onzeewaardigheid van het schip
355

. In een averij grosse situatie 

kunnen verzekeraars immers argumenteren dat er sprake is van een schending van de 

verbintenissen wanneer een schip als onzeewaardig wordt beschouwd omdat het door 

risicovolle gebieden vaart zonder adequate voorzorgsmaatregelen (zoals gebrek aan 

behoorlijke training van de bemanning en voorbereiding van het schip of het dragen van 

wapens zonder de vereiste toestemming)
356

. Dit laatste kan op grond van de „warranty 

provisions‟ van de Marine Insurance Act (Sectie 41) worden beschouwd als onwettig: “there 

is an implied warranty that the adventure insured is a lawful one and that, so far as the 

assured can control the matter, the adventure shall be carried out in a lawful manner.
357

” 

De P & I Clubs sluiten het gebruik van gewapende bewakers doorgaans niet uit, maar de 

meeste Club Rules voorzien in een uitsluiting van verliezen die het gevolg zijn van: 

“performing any voyage or being employed in any trade which in the opinion of the Directors 

                                                
352 R. VAN HAERSMA BUMA, “Kidnap & Ransom Verzekeringen”, de Actuaris juli 2009, www.ag-ai.nl, 23. 
353 H. KIDSTON en J. MAHER, “Allianz Global Corporate & Speciality Update: Piracy, Latest date and positions 

on piracy”, 4 maart 2011 (intern document, ontvangen na emailcorrespondentie). 
354 V.M. SCHNEIDER, “Pirates on board – Claims settlement for ship hijacks”, Munich Re Schadenspiegel 2/2009, 

www.munichre.com, 38. 
355 V.M. SCHNEIDER, “Pirates on board – Claims settlement for ship hijacks”, Munich Re Schadenspiegel 2/2009, 

www.munichre.com, 39. 
356 V. ENZLER, “Shipping threatened by piracy: Who picks up the bill?”, Swiss Re 2010, www.swissre.com, 4. 
357 V. ENZLER, “Shipping threatened by piracy: Who picks up the bill?”, Swiss Re 2010, www.swissre.com, 4. 
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in imprudent, unsafe, unduly hazardous or improper.
358

” Het gebruik van wapens kan dus 

leiden tot dekkingsproblemen indien de Club Director oordeelt dat dit onveilig, roekeloos, 

onnodig gevaarlijk of ongepast is. 

Na 11 september 2001 werden een aantal veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder ook de 

introductie van de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code). Hoewel de 

niet-naleving van deze code een maritieme verzekeraar ontslaat van zijn gehoudenheid, is 

deze maatregel niet toepasbaar in het kader van piraterij
359

. De verzekeraar zou echter kunnen 

argumenteren dat wanneer een haven of scheepseigenaar niet voldoet aan de vereisten vervat 

in de ISPS Code, deze bijgevolg niet in staat zijn om piratenaanvallen af te weren
360

. Op deze 

manier kan een verzekeraar misschien ontsnappen aan claims die verband houden met 

piraterij. 

De sanctie wegens niet-naleving van preventiemaatregelen is afhankelijk van de concrete 

omstandigheden van het geval en het toepasselijk rechtsregime. 

Naar Belgisch recht kan een inbreuk op een in het verzekeringscontract voorgeschreven 

preventiemaatregel eventueel worden gesanctioneerd op grond van artikel 16 van de 

Verzekeringswet, dat als volgt luidt: “Verlies of schade, veroorzaakt door opzet of door grove 

schuld van de verzekerde, komt niet ten laste van de verzekeraar; deze kan zelfs de premie 

behouden of vorderen indien hij reeds enig risico heeft gelopen”.  

Op grond van dit artikel is de verzekeraar bevrijd van zijn verplichting de schade te vergoeden 

in geval van grove fout van de verzekerde, zoals bijvoorbeeld het niet naleven van opgelegde 

voorzorgsmaatregelen. Uit de rechtspraak blijkt echter dat een grove fout moet kunnen 

gelijkgesteld worden met een opzettelijke daad waarvan de verzekerde wist of moest weten 

dat zij een verzwaring van het risico meebracht
361

. Om op grond van artikel 16 dekking te 

kunnen weigeren, moet de verzekeraar bovendien bewijzen, niet alleen dat de verzekerde 

bewust was of behoorde te zijn dat zijn fout het verzekerde risico verzwaarde boven datgene 

wat normalerwijze in het contract was voorzien, maar ook dat er een causaal verband bestaat 

tussen de grove fout en de schade
362

. 

Daarnaast kan de verzekeraar ook bepaalde dekkingsvoorwaarden opleggen. Een 

dekkingsvoorwaarde is een essentiële voorwaarde waaronder de verzekeraar slechts bereid is 

                                                
358 R. CLIFT, “Piracy: a brief overview, a presentation by Hill Dickinson”, www.hilldickinson.com/pdf/Piracy_% 

20a %20 brief%2 0overview%20presentation.pdf. 
359 V. ENZLER, “Shipping threatened by piracy: Who picks up the bill?”, Swiss Re 2010, www.swissre.com, 6. 
360 V. ENZLER, “Shipping threatened by piracy: Who picks up the bill?”, Swiss Re 2010, www.swissre.com, 6. 
361 Cass. 21 november 1985, RW 1986-1987, 42. 
362 Cass. 18 oktober 1968, RW 1968-1969, 887. 
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de polis af te sluiten
363

. Zo kan hij bijvoorbeeld stipuleren: “de verzekeraar is bereid dekking 

te verlenen tegen het zeeroverijgevaar, indien het schip alle voorgeschreven 

preventiemaatregelen stipt naleeft”. In dit geval rust de bewijslast op de verzekerde
364

. Die 

laatste zal moeten bewijzen dat alle maatregelen werden nageleefd op het ogenblik dat het 

schip werd aangevallen door piraten.  

Verder kan men ook voorzien in een dekkingsuitsluitingsbeding. De verzekeraar kan 

contractueel een aantal situaties of risico‟s uitsluiten
365

. Zo kan hij bijvoorbeeld bepalen dat 

hij niet gehouden is dekking te verlenen indien bepaalde veiligheidsmaatregelen niet worden 

nageleefd. In de Belgische doctrine en rechtspraak was er jarenlang discussie over de vraag 

wie moet bewijzen dat een uitsluitingsgrond al dan niet van toepassing is
366

. In een arrest van 

5 januari 1995 stelde het Hof van Cassatie dat het de verzekerde is die dient te bewijzen dat 

het verzekeringscontract in het schadegeval voorziet en niet door de polis wordt 

uitgesloten
367

. Aangezien de verzekerde, overeenkomstig artikel 1315 BW, dient aan te tonen 

dat de verzekeraar gehouden is bij het zich verwezenlijken van het risico, komt hem tevens 

het bewijs toe dat het risico niet van de dekking is uitgesloten
368

.  

Tenslotte zijn er nog gronden van verval; dit zijn gedragingen van de verzekerde waardoor hij 

het voordeel van de verzekering verliest
369

. Een contractueel dekkingsvervalbeding kan 

bijvoorbeeld voorzien dat er verval van dekking is bij het niet naleven van een in het contract 

opgelegde voorzorgsmaatregel. In tegenstelling tot een uitsluitingsbeding, dat bepaalt welke 

risico‟s van dekking uitgesloten zijn, betreft een vervalbeding een risico dat in principe onder 

de dekking valt, maar waarvoor de verzekerde geen aanspraak kan maken op de 

verzekeringsprestatie, omdat hij door zijn gedrag het recht op dekking heeft verloren
370

. Bij 

een vervalbeding rust de bewijslast op de verzekeraar. Artikel 1315, lid 2 BW bepaalt immers 

dat diegene die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van het feit dat het tenietgaan 

van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. 

                                                
363 M. HUYBRECHTS, “Wanneer “alles” niet “alles” is en de verzekerde uit de boot valt: beschouwingen over de 

alle risico‟s polis in de transportverzekering”, TBH 2009-2010, 998. 
364 M. HUYBRECHTS, “Wanneer “alles” niet “alles” is en de verzekerde uit de boot valt: beschouwingen over de 

alle risico‟s polis in de transportverzekering”, TBH 2009-2010, 998. 
365 M. HUYBRECHTS, “Wanneer “alles” niet “alles” is en de verzekerde uit de boot valt: beschouwingen over de 

alle risico‟s polis in de transportverzekering”, TBH 2009-2010, 998. 
366 E. DELAUNOY, “Verzekering: wie moet wat bewijzen?”, www.belgischrecht.be.  
367 Cass. 5 januari 1995, T.Verz. 1996, 605-607. 
368 E. DELAUNOY, “Verzekering: wie moet wat bewijzen?”, www.belgischrecht.be.  
369 M. HUYBRECHTS, “Wanneer “alles” niet “alles” is en de verzekerde uit de boot valt: beschouwingen over de 

alle risico‟s polis in de transportverzekering”, TBH 2009-2010, 998. 
370 E. DELAUNOY, “Verzekering: wie moet wat bewijzen?”, www.belgischrecht.be.  
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Vanuit het oogpunt van de verzekeraar lijkt het dus het meest aangewezen om de gewenste 

preventiemaatregelen te omschrijven in de omvang van de dekking als dekkingsvoorwaarde 

of door middel van een uitsluitingsbeding. In dit geval zal de bewijslast immers op de 

verzekerde rusten. 

Het Norwegian Marine Insurance Plan voorziet zelf in een sanctie voor het geval de door de 

verzekeraar opgelegde preventiemaatregelen niet worden nageleefd. Wanneer een schip wordt 

verzekerd op grond van de condities in het NMIP en de verzekeraar bepaalde 

preventiemaatregelen stipuleerde in het verzekeringscontract, dan worden deze beschouwd als 

“safety regulation” in de zin van clausule §3-22.  

Wanneer een specifieke “safety regulation” wordt geschonden, kan toepassing worden 

gemaakt van clausule §3-25: “If a safety regulation has been breached, the insurer shall only 

be liable to the extent that it is proved that the loss is not a consequence of the breach, or that 

the assured was not responsible for the breach”. De verzekeraar is dus enkel gehouden 

dekking te verlenen indien er geen causaal verband bestaat tussen enerzijds de niet-nageleefde 

preventiemaatregel en anderzijds de schade als gevolg van de piratenaanval.  

Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld: stel dat de verzekeraar in het 

contract uitdrukkelijk bepaalt dat er prikkeldraad rondom het schip moet worden aangebracht. 

Als de verzekeraar erin slaagt te bewijzen dat de piraten er niet in zouden geslaagd zijn het 

schip te overmeesteren indien de prikkeldraad was aangebracht, dan kan de verzekeraar niet 

worden aangesproken voor het verlies, maar blijft de overeenkomst wel bestaan. Als het schip 

echter werd gekaapt door piraten vermomd als kustwachtofficieren (bijvoorbeeld omdat de 

piraten een schip van de kustwacht kaapten), dan zal de verzekeraar wel gehouden zijn te 

presteren, omdat de bemanning van het schip de piraten sowieso aan boord hadden gelaten, 

zelfs al werd de prikkeldraad aangebracht.  

Tenslotte bepaalt clausule §3-27 nog dat de verzekeraar het recht heeft de overeenkomst te 

beëindigen mits inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, indien er sprake is van een 

intentionele inbreuk op een “safety regulation of material significance” of indien dit het 

gevolg is van grove nalatigheid. De opzegtermijn kan ten vroegste ingaan op het moment dat 

het schip de dichtstbijzijnde veilige haven bereikt.  

Indien het schip is verzekerd op grond van de Engelse condities, zullen preventiemaatregelen 

waarschijnlijk worden vastgelegd als „warranty‟.  

De figuur van de „warranties‟ is typisch in het Engelse recht en wordt in de Marine Insurance 

Act 1906 als volgt gedefinieerd: “a warranty by which the assured undertakes that some 
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particular thing shall or shall not be done, or that some condition shall be fulfilled, or 

whereby he affirms or negatives the existence of a particular state of facts”. Het gaat dus om 

een verbintenis van de verzekerde om iets te doen/iets niet te doen of om bepaalde 

maatregelen te nemen.  

Indien dergelijke „warranty‟ niet wordt nageleefd (men spreekt over een „breach of 

warranty‟), is de verzekeraar ontslaan van zijn verantwoordelijkheid vanaf de dag van de 

inbreuk. 

Verder maakt men nog een onderscheid tussen een „implied‟ en „express‟ warranty: de eerste 

geldt krachtens de wet, de laatste dient uitdrukkelijk te worden gestipuleerd in het contract
371

. 

Een tweede onderscheid maakt men tussen een „conditional‟ en „unconditional‟ warranty. Een 

onconditionele warranty wordt voorafgegaan door het woord „warranted‟, wat impliceert dat 

er verlies van dekking is bij niet-naleving ervan. Er is geen verweer tegen een inbreuk op de 

„warranty‟ en de inbreuk kan ook niet worden hersteld door de verzekerde
372

. De verzekeraar 

moet geen causaal verband aantonen tussen de inbreuk op de waarborgverplichting en het 

schadegeval en een inbreuk op de waarborgverplichting stelt automatisch een einde aan de 

overeenkomst
373

. Een conditionele „warranty‟ wordt gevolgd door de woorden „or held 

covered‟. In dit geval zal een inbreuk niet leiden tot verlies van dekking en de nietigheid van 

de polis, op voorwaarde dat men de verzekeraar op de hoogte brengt en een additionele 

premie betaalt. 

Als we het voorgaand voorbeeld hernemen en er van uitgaan dat de scheepseigenaar het schip, 

in tegenstelling tot wat is voorgeschreven door de verzekeraar in een „unconditional 

warranty‟, niet beveiligde met prikkeldraad, dan zal de schade als gevolg van de piratenaanval 

niet vergoed worden door de verzekeraar, zelfs indien er geen causaal verband bestaat tussen 

de schade en het niet naleven van de preventiemaatregel.  

Daarnaast vinden we ook vaak „warranties‟ die betrekking hebben op het geografisch gebied, 

zoals bijvoorbeeld een „warranty‟ om niet binnen een straal van 250 mijl van de Somalische 

kust te varen
374

.  

                                                
371 M. HUYBRECHTS, “Wanneer “alles” niet “alles” is en de verzekerde uit de boot valt: beschouwingen over de 

alle risico‟s polis in de transportverzekering”, TBH 2009-2010, 1000. 
372 M. HUYBRECHTS, “Wanneer “alles” niet “alles” is en de verzekerde uit de boot valt: beschouwingen over de 

alle risico‟s polis in de transportverzekering”, TBH 2009-2010, 1000. 
373 M. HUYBRECHTS, “Wanneer “alles” niet “alles” is en de verzekerde uit de boot valt: beschouwingen over de 

alle risico‟s polis in de transportverzekering”, TBH 2009-2010, 1000. 
374 J. BRUCE, “Piracy: Whose risk is it anyway?”, Lloyd‟s List 31 december 2008, www.lloydslist.com. 
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Verzekeraar SWINGLEHURST voorziet in zijn cascoverzekeringspolis in een „express warranty‟ 

die bepaalt dat de transit door de Golf van Aden moet begeleid worden door bewakingsfirma 

HART Security, waarbij al hun vereisten en aanbevelingen moeten worden opgevolgd
375

. 

  

                                                
375 P. AGATE, “The role of the insurance market in tackling piracy”, www.itp.net/events/piracybriefing/pdf/ 

Paul%20Agate,%20Swinglehurst.pdf. 
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IV. Verzekerbaarheid 

In het laatste hoofdstuk wordt nagegaan in welke mate het zeeroverijgevaar nog verzekerbaar 

is. Door de exponentiële toename van piraterij in bepaalde risicozones stijgt de kans dat een 

schip wordt gekaapt en dus ook de kans dat de verzekeraar zal moeten betalen. Bijgevolg 

kunnen ook de verzekeringspremies niet ongewijzigd blijven. In dit kader is het belangrijk om 

de evolutie in het aantal aanvallen, alsook de risicogebieden te onderzoeken. De rapportering 

van piraterij is hierbij cruciaal. Toch zijn veel scheepseigenaars terughoudend om een 

piratenaanval te rapporteren. Hoewel daarover weinig gegevens bekend zijn, is het ook 

relevant om stil te staan bij de evolutie in de premiezetting. Tenslotte volgt een analyse van de 

economische kosten van piraterij. Na onderzoek van deze gegevens kunnen we dan een 

oordeel vormen omtrent de verzekerbaarheid van het piraterijfenomeen en dit zowel in hoofde 

van de verzekeraar, als in hoofde van de verzekerde. 

A) Risicogebieden en evolutie van het aantal aanvallen en succesvolle kapingen 

Er is een duidelijk verband tussen toenemende welvaart en de groeiende internationale handel 

aan de ene kant van de wereld en politieke instabiliteit, oorlogen en stijgende armoede aan de 

andere kant
376

. De voornaamste risicogebieden zijn de kustwateren voor Zuidoost-Azië, West 

Afrika, Somalië, Zuid-Amerika en de Caraïbische eilanden.  

 

Bron cijfergegevens: IMB annual piracy reports 

                                                
376 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 2. 
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Als we de grafiek bekijken, dan stellen we vast dat het aantal aanvallen in stijgende lijn 

evolueert. Waar het Internationaal Maritiem Bureau in 2006 wereldwijd 239 aanvallen 

rapporteerde, nam dit cijfer jaarlijks toe met een absoluut record in 2010 van 445 aanvallen. 

Al lijkt het er op dat dit recordcijfer naar alle waarschijnlijkheid zal worden verbroken op het 

einde van 2011: in het eerste kwartaal van dit jaar werden immers reeds 142 aanvallen 

genoteerd. Ter vergelijking: in 2010 bedroeg dit aantal „slechts‟ 67. In de meerderheid van de 

aanvallen waren de piraten zwaar bewapend met geweren en messen, waaronder ook AK47s 

en RPGs (Rocket Propelled Grenade). Daarenboven blijkt dat het geweld tegen 

bemanningsleden blijft toenemen
377

. Waar in 2006 nog 188 bemanningsleden werden 

gegijzeld, is dit cijfer in 2010 al opgelopen tot een hallucinante 1181 gegijzelden. 

De laatste jaren vinden de meeste aanvallen plaats in de Golf van Aden en voor de kust van 

Somalië. Deze doorgang is één van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Op het einde van 

2006 werden voor de beide gebieden samen in totaal 20 aanvallen genoteerd, terwijl dit getal 

op het einde van 2010 al is opgelopen tot 192 aanvallen. In 2010 zijn kapingen voor de 

Somalische kust goed voor maar liefst 92% van het totaal aantal gekaapte schepen
378

. 2011 

blijkt goed op weg om het dubieuze record te verbreken, met in het eerste kwartaal alleen al 

95 gerapporteerde aanvallen. 

De groei van de piraterij hangt nauw samen met de groei van de wetteloosheid in Somalië, 

waar sinds het einde van de militaire dictatuur in 1991 geen effectief centraal gezag meer 

bestaat. Somalische piraten proberen hun praktijken te verantwoorden door erop te wijzen dat 

hun broodwinning als lokale vissers hen werd ontnomen door buitenlandse schepen die 

illegaal vissen voor de Somalische kust. Hoewel dit argument aanvankelijk misschien nog 

opging, kan niemand ontkennen dat de piratenbusiness in de Golf van Aden is uitgemond in 

een vorm van georganiseerde misdaad. Bovendien kan dit geen verklaring bieden voor de 

toename van piraterij in andere delen van de wereld. Piraterij is in Somalië een echte industrie 

geworden, waarbij de piraten vaak tips krijgen van contacten in lokale havens
379

. De 

aanwezigheid van de marine zorgt voor een betere bescherming van sommige schepen, maar 

het gebied is gewoonweg te groot om constant te kunnen bewaken zonder de hulp van lokale 

handhavingsautoriteiten
380

. Hun doeltreffendheid is dan ook beperkt tot een klein gebied. Het 

                                                
377 X, “Piracy, An ancient risk with modern faces: An insurer‟s perspective from Allianz Global Corporate & 

Speciality”, www.allianz.com, 4. 
378 IMB annual piracy report 2010, www.icc-ccs.org/home/imb. 
379 X, “Piracy, An ancient risk with modern faces: An insurer‟s perspective from Allianz Global Corporate & 

Speciality”, www.allianz.com, 13. 
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gebied dat wordt geteisterd door de Somalische piraten omvat naast de Golf van Aden nu ook 

de Rode Zee, de Perzische Golf en de Oostkust van Afrika
381

. 

Hoewel de media haar aandacht vooral focust op Somalië, is deze regio niet de enige hotspot. 

Ook Nigeria en de Golf van Guinea worden in toenemende mate geteisterd door piraten
382

. In 

tegenstelling tot de Somalische piraten, die de bemanning bedreigen maar doorgaans niet 

kwetsen of doden, zijn de Nigeriaanse piraten heel wat gewelddadiger en deinzen ze er niet 

voor terug de gegijzelden te vermoorden
383

. 

Maar er is niet enkel slechts nieuws: een aantal landen noteren ook een daling in de 

piratenaanvallen. Indonesië, dat tussen 2003 en 2007 het record droeg voor grootste aantal 

aanvallen, rapporteerde in 2009 slechts vijftien aanvallen. In 2010 is er een heropleving met 

40 aanvallen, maar in het eerste kwartaal van 2011 werden er slechts 5 aanvallen gemeld. Ook 

in de Straat van Malakka, een belangrijke strategische handelsroute en een voormalige piraten 

hotspot, is een daling merkbaar. In de periode van 2008 tot 2010 werden er ieder jaar slechts 2 

aanvallen gesignaleerd en in het eerste kwartaal van 2011 rapporteerde men zelfs nog geen 

enkele aanval. De terugval in deze gebieden is te wijten aan verhoogde waakzaamheid en 

patrouilles door de omliggende landen Indonesië, Maleisië en Singapore en de 

preventiemaatregelen genomen door schepen
384

.  

De bovenstaande tabel geeft het totaal aantal aanvallen weer en omvat dus zowel de geslaagde 

als de afgewende aanvallen. Het is dus belangrijk om nog even stil te staan bij het 

slaagpercentage.  

In 2009 werden er 202 daadwerkelijke aanvallen gerapporteerd, wat inhoudt dat bijna één op 

de twee aanvallen succesvol was (49,75%). Van de 202 gevallen waarin de piraten het schip 

enterden, werden er 49 gekaapt, wat een globaal slaagpercentage van 12% oplevert.  

In 2010 stijgt het slaagpercentage tot bijna 56% met 249 daadwerkelijke aanvallen, waarvan 

er uiteindelijk 53 werden gekaapt.  

Het eerste kwartaal van 2011 noteert een slaagpercentage van 44,4% met 63 geslaagde 

aanvallen. Van de 63 gevallen waarin de piraten aan boord raakten, werden er 18 schepen 

succesvol gekaapt, wat het globaal succespercentage op 12,7% brengt. 

                                                
381 Zie www.oneearthfuture.org/index.php?id=70&pid=37&page=Tackling_the_Crisis_of_Somali_Pirates. 
382 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 6. 
383 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 6. 
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De cijfergegevens van het Internationaal Maritiem Bureau dienen evenwel met een korreltje 

zout te worden genomen. Zoals reeds vermeld in de inleiding, is de rapportering van piraterij 

van cruciaal belang. Zo kunnen schepen melding maken van verdachte bootjes bij het 

Internationaal Maritiem Bureau, dat een „Live Piracy Map‟ opstelt. Toch staan vele reders 

weigerachtig ten opzichte van deze rapportering, uit vrees voor een stijging van de 

verzekeringspremies door het verhoogde risico of uit vrees voor reputatieschade. Aangezien 

het onderzoek lang kan aanslepen, zullen vele scheepvaartmaatschappijen ervan afzien de 

aanval te rapporteren wegens het kostbaar tijdsverlies dat ermee gepaard gaat
385

. Terecht 

vrezen zij ook dat door toe te geven dat ze losgeld betaalden, de kapingpraktijk stand zal 

houden en zelfs nog aantrekkelijker zal worden. 

Het IMB Reporting Centre gaat ervan uit dat 50% van de gevallen niet gerapporteerd worden. 

Door deze onderrapportering gaan heel wat piratenaanvallen onopgemerkt voorbij, terwijl 

iedere verdachte activiteit zou moeten gemeld worden
386

. 

Piraten zijn actief op twee gebieden: ze kammen kustwateren uit in snelle speedboten en 

opereren ook op de volle zee vanuit moederschepen. De piraten worden steeds professioneler, 

met als gevolg dat de piratenaanvallen zijn geëscaleerd, dit zowel in aantal als in 

wreedheid
387

. Zo worden ook steeds vaker gekaapte koopvaardijschepen ingezet als 

moederschip van waaruit de aanvallen worden gelanceerd
388

.  

De piraten opereren steeds verder van de kust; zelfs wanneer men een afstand van 400 mijlen 

van de kust aanhoudt, is men niet langer veilig. Vanuit hun moederschepen zetten ze hun 

aanval in met kleinere bootjes, ook skiffs genoemd. Zo werd de supertanker Sirius Star maar 

liefst 450 mijlen ten zuidoosten van Mombasa in Kenia, een uitzonderlijk lange afstand van 

de kust, gekaapt. Het is meteen ook het grootste schip dat ooit werd gekaapt. Het schip 

vervoerde een lading ruwe olie met een waarde van meer dan 100 miljoen dollar, waarvoor 

uiteindelijk een losgeld van 3 miljoen dollar werd betaald
389

. 

Hoewel piraten zich aanvankelijk voornamelijk richtten tot grote tankers, blijken vandaag ook 

passagiersschepen en private jachten niet langer veilig. De piraterij kent geen grenzen meer: 

                                                
385 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 17. 
386 X, “Piracy, An ancient risk with modern faces: An insurer‟s perspective from Allianz Global Corporate & 

Speciality”, www.allianz.com, 4. 
387 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 1. 
388 X, “Large Pirate Support Vessels”, www.idaratmaritime.com/wordpress/?p=290.  
389 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 21. 
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vrijwel elk schip vormt nu een potentieel doelwit
390

. Daar waar de piraten zich vroeger 

tevreden stelden met cash en waardevolle bezittingen, is hun kernactiviteit verschoven naar de 

ontzettend lucratieve praktijk van de losgeldeisen. Ook aan hun hebzucht lijken geen grenzen 

te zijn: daar waar de piraten enkele jaren geleden een paar duizend dollars vroegen, lopen de 

losgeldeisen nu al op tot in de miljoenen
391

. Een laatste trend is dat schepen steeds gedurende 

langere periodes worden gegijzeld. Zo werd de Faina, een Oekraïns vrachtschip met een 

militaire lading aan boord, slechts na vier maanden vrijgegeven
392

. 

Sinds de schepen gebruik maken van konvooien en begeleiding door marineschepen, hebben 

de piraten herhaaldelijk aanvallen ingezet met verschillende bootjes tegelijkertijd
393

. Ze 

wekken de schijn op een bepaald schip aan te vallen, terwijl de daadwerkelijke aanval 

ondertussen elders plaatsvindt. 

Ook in de media is een stijgende trend in de verslaggeving over piraterij merkbaar: kaping 

van grote tankers is wereldnieuws. Dat piraterij niet langer een „ver van mijn bed- show‟ is 

voor de Belgische bevolking, bleek nog niet zo heel lang geleden door de kaping van de 

Pompei, het Belgische koopvaardijschip van baggeraar Jan De Nul. Het schip, op weg van 

Dubaï naar de Seychellen, werd op 18 april 2009 op 400 mijl van de Somalische kust gekaapt. 

Na een gijzeling die 71 dagen duurde, werd er een vermoedelijke losgeldsom van 1,8 miljoen 

euro betaald
394

. Eén van de piraten die vermoedelijk betrokken was bij de kaping werd door 

het Belgisch fregat Louise-Marie, dat patrouilleert voor de kust van Somalië in het kader van 

de Europese anti-piraterijmissie „Atalanta‟, opgepakt. De man is nog steeds aangehouden en 

verblijft in de gevangenis van Brugge
395

. 

B) Evolutie in de premiezetting 

In 2008 vond er een drastische stijging plaats van de K&R premies: volgens bepaalde kranten 

waren de premies in tienvoud toegenomen in een periode van slechts enkele maanden
396

. De 

premie voor één enkele reis door de Golf van Aden, voor een verzekerde som van $ 3 

miljoen, bedroeg maar liefst $ 30.000. De laatste jaren zouden de premies voor K&R 

                                                
390 X, “Piracy, An ancient risk with modern faces: An insurer‟s perspective from Allianz Global Corporate & 

Speciality”, www.allianz.com, 12. 
391 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 3. 
392 Reportage PANORAMA, “Piraterij: de business”, 21 februari 2010, CANVAS. 
393 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 11. 
394 X, “Bemanning Pompei vrij dankzij losgeld”, 28 juni 2009, www.demorgen.be.  
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http://www.allianz.com/
http://www.munichre.com/
http://www.munichre.com/
http://www.demorgen.be/
http://www.hln.be/
http://www.munichre.com/


108 

 

verzekeringen echter in dalende trend evolueren, gezien meer spelers op de markt deze 

verzekeringen nu aanbieden. Verzekeraar HISCOX hekelt het feit dat concurrerende 

verzekeraars lage premies aanrekenen, terwijl de piraten hun losgeldeisen verdubbelen
397

. 

Velen verwachten dan ook dat de snelle daling van K&R premies in 2010 en 2011 slechts van 

korte duur zal zijn en dat een aantal spelers zich zullen terugtrekken van de K&R 

verzekeringsmarkt, eens ze beseffen dat hun lage premies hen niet in staat stellen het hoofd te 

bieden aan toenemende losgeldclaims
398

. 

Volgens specialisten heeft ook de cascoverzekering een sterke evolutie ondergaan: de 

premiebijslag kan oplopen tot $ 100.000 voor de doorvaart van het gebied langs de 

Somalische kust
399

. De kosten zijn afhankelijk van de ondernomen reis en de waarde van het 

schip, maar een cascoverzekering voor een scheepsvloot voor een eenmalige reis door de Golf 

van Aden kan zelfs oplopen tot $ 1,5 miljoen
400

. 

De premies voor het transport van goederenladingen door de Golf van Aden stegen in 2007 al 

van $ 900 naar $ 9.000 per trip
401

. Verzekeraars en verzekeringsmakelaars uit London 

schatten een verdere toename van de verzekeringspremies tot een bedrag tussen $ 10.000 en $ 

20.000 per doorvaart
402

. 

Daarnaast bemerken we dat sommige verzekeraars een uitsluiting hanteren voor de Golf van 

Aden of dat deze waarborg enkel optioneel wordt aangeboden mits betaling van een extra 

premie. Sinds mei 2008, toen de Golf van Aden door de Lloyd‟s Market Association Joint 

War Committee werd geclassificeerd als „war risk area‟, is de kost van oorlogsrisicopremies 

gestegen van $ 500 per schip in 2008 tot maar liefst $ 150.000 per schip per reis in 2010
403

. 

Heel wat commerciële verzekeraars plaatsen het zeeroverijgevaar nu bij de oorlogsrisico‟s, 

waardoor ze een speciale verzekeringspremie kunnen vragen die dagelijks tot tienduizenden 
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Earth Future Working Paper december 2010, http://oceansbeyondpiracy.org/documents/The_Economic_ 

Cost_of_Piracy_Full_Report.pdf. 

http://www.insuranceday.com/
http://www.lloydslist.com/
http://www.cassonline.be/
http://www.timeonline.co.uk/
http://www.maritimeadvocate.com/
http://www.maritimeadvocate.com/
http://oceansbeyondpiracy.org/documents/The_Economic_


109 

 

dollars extra kost
404

. De oorlogsrisicoverzekeraars hebben de gevarenzone, waarbinnen men 

additionele premies moet betalen, reeds uitgebreid tot een afstand van 600 mijl van de 

oostkust van Somalië
405

. 

Een merkbare trend is ook dat de piraten in de Golf van Aden actiever worden als het 

moessonseizoen afloopt; deze toename leidt er ook toe dat de verzekeringspremies snel 

kunnen oplopen. 

Desalniettemin zullen verzekeringsmaatschappijen door de toenemende piraterij niet failliet 

gaan. Integendeel, deze verzekeringstak is bijzonder winstgevend geworden. In 2008 werden 

weliswaar 92 vrachtschepen daadwerkelijk aangevallen in de Golf van Aden, maar dit is nog 

geen half procent van de ruwweg 21.000 schepen die jaarlijks Somalië voorbijvaren
406

. 

Hoewel het aantal aanvallen de laatste jaren sterk toeneemt, blijft piraterij een zeldzaam 

incident. In 2008 werden slechts 0,2% van de schepen die door Somalische wateren vaarden, 

succesvol gekaapt
407

. De verzekeraars zullen dus steeds een afweging maken tussen het aantal 

schepen die het risicogebied doorkruisen (en zich hiertegen verzekeren) en het aantal schepen 

dat succesvol wordt gekaapt. De stijgende premies volstaan ruimschoots om de occasionele 

losgeldbetalingen te compenseren
408

.  

De vraag naar de verzekerbaarheid stelt zich dus eerder aan de zijde van de verzekerde, die de 

kosten van de verzekering stelselmatig ziet stijgen. Toch zijn er weinig alternatieven. Men 

zou kunnen omvaren via Zuid-Afrika, maar dit duurt zeker een twee tot drietal weken 

langer
409

. Een groot containerschip verbruikt daardoor minstens een miljoen liter extra 

brandstof, wat uiteindelijk ook zal leiden tot een toename in de prijs van de getransporteerde 

goederen. Dit heeft ook implicaties op verzekeringsvlak: langere blootstelling in de tijd, 

bijkomende gevaren zoals tropische stormen aan de oostkust van Afrika en de wilde zee in het 

zuiden
410

. Daarenboven kan men een piratenaanval op deze alternatieve route ook niet 

volledig uitsluiten. 
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C) Economische gevolgen en kosten van piraterij 

Het is moeilijk om het financieel verlies geleden door de wereld– en nationale economieën 

naar aanleiding van piraterij te schatten. Naast directe verliezen die het gevolg zijn van 

losgeldbetalingen (waarover geen statistieken zijn, gelet op de confidentialiteit), kunnen 

indirecte verliezen, zoals loss of hire, contractuele schadevergoedingen wegens late levering, 

bijkomende betalingen voor matrozen en hogere verzekeringspremies, ontzettend hoog 

oplopen
411

. Wanneer de goederen worden gestolen of zelfs het volledige schip verdwijnt, kan 

het financieel verlies oplopen in de tien tot honderden miljoenen dollar. De financiële 

gevolgen voor cascoverzekeraars blijven nochtans tot op de dag van vandaag beheersbaar, 

met uitzondering van het occasioneel totaal verlies van een schip
412

. De meeste aanvallen 

veroorzaken schade die onder de grens van de franchise valt. 

Piraterij heeft een grote invloed op de wereldhandel en de transportindustrie. 80 tot 90% van 

de goederen in de wereld wordt getransporteerd via de zee, waarbij schepen vaak door smalle 

waterwegen, zoals de Straat van Malakka of het Suez-kanaal, varen
413

. Ongeveer 11% van de 

petroleum die via zee wordt vervoerd, vaart door de Golf van Aden
414

. 

Volgens een bepaalde schatting kostten de specifieke verzekeringen voor schepen die de Golf 

van Aden doorvaren, de scheepsindustrie in 2009 400 miljoen dollar 
415

.  

Volgens een niet bevestigd persrapport bedroeg het totale bedrag aan betaalde losgelden in 

2008 rond de 80 miljoen dollar. Daarnaast zou ook nog 40 tot 50 miljoen dollar gespendeerd 

zijn aan onderhandelingskosten en kosten voor de levering van het losgeld
416

. In 2009 

ontvingen piraten naar schatting 150 miljoen dollar aan losgeld, waarbij een deel van het geld 

vermoedelijk door de piraten werd geïnvesteerd in de aankoop van zwaardere wapens, grotere 

en snellere boten en andere geavanceerde apparatuur
417

.  
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Heel wat scheepsbedrijven zijn bereid om losgeldbedragen in de miljoenen te betalen, 

aangezien dit in vergelijking met de waarde van de goederen aan boord en de waarde van het 

schip vaak slechts een peulenschil is
418

. 

Om het verlies te minimaliseren, zullen verzekeraars proberen de daders voor het gerecht te 

brengen. De kans dat een verzekeraar de betaalde losgelden kan verhalen op de piraten is 

echter marginaal, gelet op de – vaak onduidelijke – wettelijke basis voor vervolging en de 

kost die ermee gepaard gaat
419

. 

De One Earth Future (OEF) Foundation, een non-profit en non-gouvernementele organisatie 

opgericht in 2007, werkte in het kader van hun „Oceans Beyond Piracy‟ project een studie uit 

over de economische kost van piraterij. Het Oceans Beyond Piracy project heeft als 

voornaamste doelstelling belanghebbenden te engageren en te mobiliseren om een globale 

reactie te vormen die uitvoerig de onderdrukking, afschrikking en vervolging van piraterij 

behandelt. De studie over de economische kost van piraterij is gesteund op een analyse van de 

kosten in drie regio‟s: de Hoorn van Afrika, Nigeria en de Golf van Guinea en de Straat van 

Malakka. Het „Cost of Piracy‟ Project schat de totale kost van piraterij in 2010 tussen de 7 en 

12 biljoen dollar, zoals in onderstaande tabel wordt geïllustreerd. 

 

Bron: http://oceansbeyondpiracy.org/documents/The_Economic_Cost_of_Piracy_Summary.pdf 

Waar men in 2005 nog gemiddeld 150.000 dollar losgeld betaalde aan de Somalische piraten, 

zijn de losgeldbetalingen in 2010 al opgelopen tot gemiddelde van 5,4 miljoen dollar 
420

. Het 

recordbedrag aan losgeld werd betaald voor het vrijgeven van de Zuid-Koreaanse supertanker 
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Samho Dream en bedroeg 9,5 miljoen dollar
421

. Tegen het einde van 2010 rijfden de 

Somalische piraten in totaal ongeveer 238 miljoen dollar aan losgeld binnen
422

. Het 

totaalbedrag aan losgeld opgenomen in de tabel omvat niet de daadwerkelijk betaalde 

losgelden, aangezien deze bedragen onder de verzekeringskosten werden opgenomen. Men 

schat dat de totale kost aan losgelden ongeveer het dubbele bedraagt van de daadwerkelijk aan 

de piraten betaalde losgelden, zodat de onderhandelingskosten, kosten voor psychologische 

bijstand van gegijzelden, kosten voor de levering van het losgeld e.d. nog een aanzienlijke 

meerkost vertegenwoordigen
423

. Voor de jaren 2009 en 2010 raamt men het totaalbedrag aan 

losgeld op maar liefst 830 miljoen dollar
424

. 

De studie berekende de bijkomende verzekeringskosten voor de scheepvaartindustrie door het 

gebruik van een ondergrens (10% van de schepen betalen deze verzekeringspremies) en van 

een bovengrens (70% doet dit)
425

. Daaruit berekende men dat de totale meerkost voor 

verzekeringen als gevolg van de piraterij varieert tussen de 460 miljoen en 3,2 biljoen dollar 

per jaar.  

De jaarlijkse kost voor het vermijden van risicogebieden door het omvaren langs Zuid-Afrika 

wordt begroot op 2,4 tot 3 biljoen dollar. Aan de preventiemaatregelen hangt een jaarlijks 

kostenplaatje vast van 363 miljoen tot 2,5 biljoen dollar. De kosten van patrouillerende 

marines worden geschat op 2 biljoen dollar; uitgaven die duidelijk op lange termijn niet 

haalbaar zijn. 

De macro-economische kosten van piraterij, zijnde de impact op lokale economieën en de 

internationale handel in het algemeen, worden geraamd op 1,25 biljoen dollar. 

Alle kosten samen genomen gaat het dus om een enorm bedrag. Bovendien wordt er in deze 

studie geen gewag gemaakt van de – moeilijk in geld te begroten – „menselijke kost‟ die het 

gevolg is van langdurige gijzeling, verwonding of zelfs het overlijden van bemanningsleden. 
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Besluit 

Maritieme piraterij is de laatste jaren aan een hevige opmars bezig. Ondanks de aanwezigheid 

van oorlogsschepen in risicogebieden, blijft de piraterij jaarlijks toenemen. Het is 

waarschijnlijk utopisch om te denken dat piraterij ooit volledig uitgeroeid zal zijn, maar 

niemand zal betwisten dat er dringend nood is aan maatregelen om de piraterij in de kiem te 

smoren en vooral om de piraten te ontmoedigen. Op die manier kan men het aantal aanvallen 

terugdringen tot een acceptabel niveau. 

Vooreerst lijkt het aangewezen een nieuwe, uniforme definitie van piraterij tot stand te 

brengen. Het VVZ dateert immers al van 1958 en UNCLOS van 1982; waardoor deze 

verdragen niet langer aangepast zijn aan de dreiging die de moderne piraterij vandaag met 

zich meebrengt. Hoewel de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de territoriale zee 

interessant zou zijn, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de kuststaten dit zouden aanvaarden
426

. 

Het is niet ondenkbaar dat zij het optreden van andere Staten tegen gewelddaden die zich 

situeren in hun territoriale zee zouden aanzien als een aantasting van hun soevereiniteit.  

In het debat met betrekking tot de definitie van piraterij en het onderscheid met terrorisme 

mag de primaire doelstelling evenwel niet uit het oog worden verloren, namelijk de actieve 

strijd tegen de piraterij. Zowel voor slachtoffers, als voor verzekeraars, is het immers 

irrelevant of de aanval plaatsvond in territoriale wateren dan wel op de volle zee en of de 

onderliggende motieven gericht waren op persoonlijke verrijking dan wel verband houden 

met terrorisme
427

. 

Zonder actieve betrokkenheid van de nationale overheden en hun wetshandhavinginstanties 

kan men piraterij niet verslaan
428

. Internationale inspanningen om piraterij in te tomen hebben 

enkel kans op slagen indien de daders verwachten dat ze zullen gestraft worden voor hun 

misdrijven. De media bericht regelmatig over piraten die vrijuit gaan of die worden 

vrijgelaten na een korte aanhouding wegens gebrek aan bewijs of het ontbreken van 

jurisdictie. Indien men in het kader van de Atalanta missie een verdachte boot tegenhoudt en 

doorzoekt, waarna wapens, ladders en andere hulpmiddelen worden aangetroffen, volstaat dit 

nog niet om de piraten aan te houden. Men moet immers kunnen bewijzen dat ze 

                                                
426 P.W. BIRNIE, “Piracy past, present and future” in E. ELLEN (ed.), Piracy at Sea, Paris, ICC, 1989, 142. 
427 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 31. 
428 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, K. LÜHRMANN, E. MAST en A. MILBERG, “Piracy – Threat at sea: A risk 

analysis”, Munich Re Group 2006, www.munichre.com, 3. 
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daadwerkelijk piraterij hebben bedreven, waardoor er vaak niets anders opzit dan de piraten te 

laten gaan
429

. 

Volgens analisten is het problematisch dat heel wat mensen grof geld beginnen te verdienen 

aan de piraterij. Zij stellen zich de vraag of de wereld het piratenprobleem wel wil 

oplossen
430

. Sommigen stellen dat indien burgerluchtvaartuigen met dezelfde frequentie 

zouden worden gekaapt, deze situatie niet getolereerd zou worden
431

. 

Hoewel militaire operaties zoals de Europese Atalanta-missie tijdelijk verbetering kunnen 

brengen, zal een puur militaire oplossing geen blijvend effect kunnen generen. Ook het 

kostenplaatje van deze militaire initiatieven wijst erop dat dit slechts een 

kortetermijnoplossing is. De aandacht moet dan ook gericht worden op humanitaire hulp, 

stabiele politieke omstandigheden en betere sociaaleconomische omstandigheden
432

. Vrijwel 

alle regeringen en experts zijn het erover eens dat de piratenprobleem in Somalië en de Golf 

van Aden enkel kan worden opgelost “aan land”, met politieke middelen
433

. De internationale 

gemeenschap gaf in een intentieverklaring te kennen meer dan 200 miljoen dollar uit te 

rekken voor hulp aan Somalië en het opzetten van een UN Contact Group on Piracy
434

. 

Hoewel er nu toch reeds initiatieven worden genomen, zal het waarschijnlijk nog jaren duren 

vooraleer deze aanpak vruchten afwerpt.  

Schepen die door risicovolle gebieden varen dienen zich zeer goed te informeren over de 

beschikbare piraterijverzekeringen. Het is immers foutief om aan te nemen dat indien één 

verzekering piraterij als verzekerd risico vermeldt, alle kosten die verband houden met het 

zeeroverijgevaar automatisch gedekt zullen zijn. Voor eenzelfde gevaar is het mogelijk dat er 

vijf verschillende verzekeringen moeten worden afgesloten: cascoverzekering, 

goederenverzekering, oorlogsrisicoverzekering, „loss of hire‟ verzekering en „kidnap and 

ransom‟ verzekering. Hier kunnen uiteraard problemen van dubbele verzekering rijzen, indien 

de verzekerde een claim kan instellen tegen meer dan één polis. In sommige gevallen doen 

Kidnap and Ransom verzekeraars afstand van hun subrogatierecht jegens de casco– of 

oorlogsrisicoverzekeraar, waardoor ze zich opwerpen als meest specifieke verzekering
435

.  

                                                
429 Reportage PANORAMA, “Piraterij: de business”, 21 februari 2010, CANVAS. 
430 Reportage PANORAMA, “Piraterij: de business”, 21 februari 2010, CANVAS. 
431 X, “Piracy off Aden and Somalia: an overview of legal issues for the insurance industry”, www.incelaw.com.  
432 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 3. 
433 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 23. 
434 D. BERG, T. ARTMANN, T. KRATZ, E. MAST en V.M. SCHNEIDER, “Piracy – The threat at sea takes on a new 

dimension”, Munich Re Group 2009, www.munichre.com, 23. 
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Waar piraterij vroeger traditioneel onder de gewone maritieme gevaren werd gerangschikt, 

hebben de meeste verzekeringsmarkten het zeeroverijgevaar vandaag reeds overgeplaatst naar 

de oorlogsrisico‟s. Ondanks de bijkomende kosten voor de verzekerde, kan deze evolutie 

alleen maar toegejuicht worden, aangezien er op die manier een einde komt aan de 

onzekerheid en men zo het moeilijke onderscheid met maritiem terrorisme uit de weg gaat. 

Daarnaast is het van cruciaal belang dat de bemanning wordt getraind zodat ze kunnen 

omgaan met een piratenaanval. Elk schip dat mogelijks kan worden geconfronteerd met 

piraten, dient de nodige preventiemaatregelen te nemen. Er blijft heel wat controverse bestaan 

over het gebruik van wapens en gewapende bewakers. Landen die aanvankelijk sterk gekampt 

waren tegen gewapend optreden, lijken nu stilaan hun standpunt bij te stellen. De toekomst 

zal moeten uitwijzen of gewapend optreden opportuun is en het aantal aanvallen kan 

terugdringen. Het valt echter niet te betwisten dat ieder schip niet-dodelijke 

preventiemaatregelen moet nemen. Het is dan ook aangewezen dat verzekeraars duidelijk 

stipuleren in het contract dat de „Best Management Practices‟ moeten nageleefd worden. 

Op vlak van de verzekerbaarheid kunnen we besluiten dat de verzekeraars voorlopig niet in de 

problemen komen. Ook herverzekeraars vinden piraterij geen onacceptabel risico
436

. 

Bovendien ligt de bal volledig in het kamp van de verzekeraars. Indien er voor hen geen winst 

meer te rapen valt, zullen zij hun piraterijverzekeringen ook niet langer aanbieden op de 

markt. Daar dit vandaag vooralsnog niet het geval is – het aantal aanbieders blijkt in tegendeel 

nog verder toe te nemen – kunnen we besluiten dat verzekeringsmaatschappijen door de 

toenemende piraterij nog niet in de problemen komen en nog voldoende winst kunnen 

opstrijken. Het probleem stelt zich dus eerder aan de kant van de verzekerden, die steeds 

hogere premies moeten betalen. Gelet op de waarde van het schip en de goederen en het feit 

dat er geen noemenswaardige alternatieven voorhanden zijn, zit er niks anders op dan de 

hogere premies te betalen.  

Desalniettemin kan het interessant zijn voor de verzekerde om een kosten-batenanalyse te 

maken. Is de kans dat men gedurende de transportoperatie geconfronteerd wordt met piraten 

eerder klein, dan is het voor de scheepseigenaar waarschijnlijk goedkoper om geen Kidnap 

and Ransom verzekering af te sluiten, maar terug te vallen op de figuur van averij grosse 

mocht er zich een aanval voordoen. Is de kans op een piratenaanval echter groot, zoals voor 

de Somalische kust, lijkt het vanuit economisch standpunt verstandiger om toch te opteren 

voor de specifieke K&R verzekering. 

                                                
436 X, “Piraten breken alle records”, Verzekerd!, 22 januari 2009, www.verbondvanverzekeraars.nl.  
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We kunnen besluiten dat verzekeringen van cruciaal belang zijn voor iedere scheeps- en 

goedereneigenaar die piraatrijke gebieden doorkruist. De risico‟s zijn immers te omvangrijk 

om zelf te dragen. Het is bovendien zeer onwaarschijnlijk dat er binnen een korte termijn een 

oplossing voor het piratenprobleem uit de bus zal komen.  
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