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1. Inleiding

Bij de bespreking van de voorwaarden voor een bewarend
scheepsbeslag naar Belgisch recht is er een centrale rol weg-
gelegd voor het Verdrag van Brussel van 10 mei 1952 dat tot
stand is gekomen na ruim voorbereidend werk van het CMI,
het Comité Maritime International.
Gemakkelijkheidshalve zal in de tekst naar het Verdrag van
Brussel van 1952 worden verwezen als het Verdrag scheeps-
beslag.
Het verdrag betreft enkel het bewarend beslag op zeeschepen.
Het Verdrag scheepsbeslag had tot doel een zekere eenheid
te brengen in de regeling van het bewarend beslag op zeesche-
pen. Het resultaat werd een compromis waarbij enerzijds
het beslagrecht werd beperkt tot bepaalde schuldvorderingen
en anderzijds beslag ook werd toegelaten op andere schepen
van de schuldenaar.
In het Anglo-Amerikaans recht was de mogelijkheid tot be-
slag op een schip beperkt tot de gevallen waarin een maritie-
me vordering bestond tegen het schip zelf. Volgens de conti-
nentale opvatting vormen alle goederen van een schuldenaar
onderpand van al zijn schuldeisers en is er dus geen beper-
king naargelang de aard van de vordering die als grondslag
dient.
Het Verdrag van 1952 verzoende beide opvattingen.
In de Belgische wetgeving is het bewarend beslag op schepen
bij goedkeuringswet van 24 maart 1961 opgenomen in het
Gerechtelijk Wetboek, van art. 1467-1480. Deze artikelen
vinden deels hun grondslag in het voornoemde Verdrag
scheepsbeslag.
Conform het Weens Verdragenverdrag dient men bij de in-
terpretatie van een verdrag altijd uit te gaan van de authen-
tieke tekst, en indien er meer dan één is, bij die tekst die het
doel en de strekking van het verdrag het best tot zijn recht
doet komen. Indien noodzakelijk zal dus steeds worden te-
ruggekoppeld naar de authentieke tekst van het Verdrag
scheepsbeslag.
Het Verdrag van Genève van 12 maart 1999 getiteld ‘Inter-
national Convention on Arrest of Ships’ zal niet uitgebreid
worden besproken omdat België dit verdrag nog niet heeft
geratificeerd. Het verdrag is internationaal wel van kracht
geworden vanaf 14 september 2011. Art. 14 van voornoemd
verdrag voorzag dat het verdrag in werking zou treden zes
maanden volgend op de dag waarop tien staten het verdrag
onderschreven. Op 14 maart 2011 was Albanië het tiende
land dat het verdrag onderschreef.1

De ‘International Convention on Arrest of Ships’ werd afge-
sloten onder auspiciën van de UNCTAD, The United Nations
Conference on Trade and Development, na voorbereidend

werk van de IMO, International Maritime Organization, een
gespecialiseerde, internationale instelling voor maritiem be-
leid binnen de Verenigde Naties. In het nieuwsbericht dat
de UNCTAD verspreidde naar aanleiding van de toetreding
van Albanië wordt het Verdrag van 12 maart 1999 als volgt
omschreven:
‘The 1999 Arrest Convention refines and updates the princi-
ples of the 1952 Convention on Arrest of Ships, regulating
the circumstances under which ships may be arrested or re-
leased from arrest. It covers issues such as claims for which
a ship may be arrested, ships that can be subject of arrest,
release from arrest, right of re-arrest and multiple arrest,
liability for wrongful arrest and jurisdiction on the merits of
a claim. The new international rules on arrest apply to all
ships within the jurisdiction of a State Party, whether or not
they are seagoing and whether or not they are flying the flag
of a State party.’2

Nu het Verdrag van 12 maart 1999 van kracht is geworden
op 14 september 2011 zullen de verdragsluitende staten hun
nationale wetgeving dienen aan te passen. Staten die beide
verdragen hebben onderschreven (1952 en 1999) zullen af-
stand dienen te doen van het Verdrag van 1952 om overlap-
ping te vermijden, zoals Algerije, Letland, Spanje en Syrië.
Conform art. 17 van het Verdrag van 1952 kunnen verdrag-
sluitende partijen het Verdrag van 1952 opzeggen maar de
opzegging zal slechts van kracht worden een jaar na datum
van ontvangst van de kennisgeving van de opzegging aan de
Belgische regering, welke laatste hiervan langs diplomatieke
weg melding doet aan de andere verdragsluitende partijen.

2. Onderscheid tussen zee- en binnenschip

Zowel zee- als binnenschepen zijn roerende goederen.3

Nochtans dient een onderscheid gemaakt te worden naarge-
lang het schip een zee- of enig ander schip is. Bij bewarend
beslag op een binnenschip gelden de regels van het gemeen
beslagrecht, daar waar bij het bewarend beslag op zeeschip
het Verdrag scheepsbeslag en art. 1467 e.v. Ger.W. dienen
te worden toegepast. Het verschil is wezenlijk en zal juist
door zijn eigenheid het hoofdbestanddeel vormen van deze
tekst.
Het mag duidelijk zijn dat de definiëring van het begrip
‘zeeschip’ van het allergrootste belang is teneinde een oordeel
te kunnen vellen of hetzij de algemene regels van het bewa-
rend beslag hetzij de specifieke regels voor het scheepsbeslag
van toepassing zijn.
Naar intern Belgisch recht wordt volgend onderscheid ge-
maakt. Art. 1 Zeewet stelt dat als zeeschepen worden be-
schouwd alle vaartuigen van ten minste 25 ton, bestemd of
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De andere negen staten zijn in alfabetische volgorde Algerije, Benin, Bulgarije, Ecuador, Estland, Letland, Liberia, Spanje en Syrië.1.
Omtrent dit laatste formuleerde Spanje een voorbehoud.2.
Art. 531 BW: Vaartuigen, ponten, schepen, molens en badinrichtingen op vaartuigen, en in het algemeen alle nijverheidsinrichtingen die
niet door palen bevestigd zijn en van het huis geen deel uitmaken zijn roerend.
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gewoonlijk gebruikt voor personen- of goederenvervoer,
visserij, sleepvaart of enige andere winstgevende scheepvaart-
verrichting ter zee. Art. 271 van dezelfde wet definieert bin-
nenschepen als zijnde vaartuigen, gewoonlijk bestemd of
gebruikt voor de vaart in de binnenwateren ten behoeve van
personen- of goederenvervoer, visserij, sleepvaart, bagger-
werk of enig andere winstgevende verrichting. Eveneens
worden als binnenschepen beschouwd alle vaartuigen van
minder dan 25 ton die gewoonlijk ter zee worden gebruikt
voor soortgelijke verrichtingen.
Het onderscheid tussen binnen- of zeeschip wordt naar Bel-
gisch recht dus gemaakt op basis van vier criteria:
– een tonnagecriterium: een zeeschip dient ten minste

25 ton bruto te wegen;
– een bestemmingscriterium (visserij, vervoer, sleepvaart);
– een winstoogmerkcriterium;
– territorialiteitscriterium (ter zee of in de binnenwate-

ren).
Deze twee definities in de Zeewet kunnen echter niet zonder
meer worden toegepast om het begrip zeeschip te definiëren
in het Verdrag scheepsbeslag. Immers, de aangehaalde arti-
kelen zelf stellen dat de definities enkel opgaan voor de be-
grippen zee- en binnenschip zoals aangehaald in de Zeewet
zelf (boek II Wetboek van Koophandel) en dus niet voor het
Gerechtelijk Wetboek, laat staan als definitie voor zeeschip
zoals omschreven in het Verdrag scheepsbeslag.
Bijkomende argumenten om te stellen dat de definities van
zeeschip zoals opgenomen in de Zeewet niet kunnen worden
gebruikt in toepassing van het Verdrag scheepsbeslag kunnen
gevonden worden in volgende feiten.
Vooreerst zijn er in de interne Belgische wetgeving nog defi-
nities van zeeschip terug te vinden die verschillend zijn van
de definitie zoals omschreven in de Zeewet, namelijk:
– Art. 3,1° KB 4 augustus 1981 houdende politie- en

scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee,
de havens en de stranden van de Belgische kust waarin
zeeschip wordt gedefinieerd als elk vaartuig dat gewoon-
lijk de zee bevaart of hiertoe bestemd is.

– Art. 1 § 1 Wet 21 december 1990 betreffende de regis-
tratie van zeeschepen waarin zeeschip wordt gedefi-
nieerd als elk schip gebruikt of geschikt of bestemd om
te worden gebruikt op zee waarbij schip wordt omschre-
ven als elk drijvend tuig met of zonder eigen beweeg-
kracht, met of zonder waterverplaatsing, gebruikt of
geschikt om te worden gebruikt als middel van verkeer
in, over of onder water, met inbegrip van de niet blij-
vend aan de wal of aan de bodem verbonden installaties
en de zee op haar beurt wordt omschreven als alle wa-
teren die geen binnenwateren zijn.

Het kan derhalve niet zijn dat zomaar één definitie wordt
weerhouden en deze van toepassing wordt verklaard op het
scheepsbeslag.4

Verder kan nog bijkomend worden geargumenteerd dat het
niet kan zijn dat art. 1 van de Zeewet, dat werd ingevoerd bij
de Wet van 10 februari 1908 van toepassing wordt verklaard
op een verdrag dat een halve eeuw later tot stand is gekomen.5

Voor de definiëring van het begrip zeeschip zoals omschreven
in het Verdrag scheepsbeslag en het Gerechtelijk Wetboek
zal dienen te worden teruggegrepen naar de verdragstekst
zelf. In de voorbereidende werken van het verdrag werd aan
het vraagstuk tot definiëring weinig aandacht besteed, maar
een correcte en uniforme definiëring is absoluut noodzake-
lijk. Een verschillende lokale interpretatie zou immers leiden
tot een onaanvaardbare uitholling van het verdrag, tot diver-
sificatie in plaats van uniformiteit.
Uit de korte discussie die toch over het onderwerp woedde
kan worden afgeleid dat ook niet-commerciële schepen en
zelfs pleziervaartuigen als zeeschepen kunnen worden gekwa-
lificeerd. Het begrip zeeschip dient dus zeer ruim te worden
geïnterpreteerd.6

In die zin werd zeeschip door C. Van Aerde als volgt gedefi-
nieerd: ‘Een zeeschip is: elk vaartuig dat gewoonlijk en
hoofdzakelijk de zee bevaart of hiertoe bestemd is en daarbij
aan de gevaren van de zee blootgesteld wordt’.7

Deze definitie is ook overgenomen in de Belgische recht-
spraak. De beslagrechter te Antwerpen diende te oordelen
over een verzetsprocedure naar aanleiding van beslag op het
schip ‘Sirius’, een schip dat niet bedrijfseconomisch werd
geëxploiteerd maar dienst deed als actieschip van Green-
peace. Greenpeace stelde dat verkeerdelijk beslag op zeeschip
werd gelegd verwijzend naar de definitie zoals beschreven
in art. 1 Zeewet en aldus stellende dat het schip ten onrechte
als een zeeschip werd beschouwd. Terecht oordeelde de be-
slagrechter dat de definiëring van de Zeewet niet kon worden
overgenomen aangezien deze definiëring enkel opging met
het oog op toepassing van de Zeewet zelf. Noch het verdrag,
noch art. 1467 e.v. Ger.W. maken onderscheid tussen zee-
schepen met of zonder commercieel belang. Hieruit dient te
worden afgeleid dat alle zeeschepen, dus ook de pleziervaar-
tuigen, de vaartuigen voor wetenschappelijk onderzoek of
voor milieubescherming, het voorwerp kunnen uitmaken
van een bewarend beslag op zeeschip. De beslagrechter oor-
deelde dat uit het feit dat door het betreffende schip in zijn
verzekeringspolis een ‘marine risk’ was opgenomen duidelijk
bleek dat het een zeeschip was in de zin van het verdrag, met
name een vaartuig dat gewoonlijk en hoofdzakelijk de zee
bevaart of hiertoe bestemd is en daarbij blootgesteld wordt
aan de gevaren van de zee.8

Bij arrest van 27 februari 2009 heeft het Hof van Cassatie
voor zover als nodig bovenstaande rechtsleer en rechtspraak
bevestigd in die zin dat aan het begrip zeeschip een verdrags-
eigen interpretatie dient te worden gegeven, door te oordelen
dat als zeeschip moet worden beschouwd ieder vaartuig dat
geschikt is om de zee te bevaren en daartoe bestemd is, ook
al wordt het niet gebruikt of is het niet bestemd tot enige
winstgevende verrichting van scheepvaart op de zeewateren
zoals bedoeld in art. 1 Zeewet. Anderzijds, zo stelt voor-
noemd arrest, kan een schip, dat door beschadiging zijn be-
stemming voor de zeevaart definitief heeft verloren, niet
langer beschouwd worden als een zeeschip. Wanneer een
schip op het ogenblik van het ontstaan van een vordering
een zeeschip was, maar op het ogenblik van het beslag niet
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meer als zeeschip kan worden beschouwd door ernstige be-
schadiging, kan niet langer tot bewarend scheepsbeslag
worden overgegaan.9 In dat geval zal het schip/wrak dat niet
langer voor zeevaart in aanmerking komt geen voorwerp
meer kunnen uitmaken van een scheepsbeslag, maar wel van
een bewarend roerend beslag, en aldus ook onder de algeme-
ne regels van het roerend beslag vallen. Het weze ter zijde
gezegd dat dit tot het praktisch probleem kan leiden van
onbeslagbaarheid, met name wanneer het wrak niet zichtbaar
is. Immers, indien de regels spelen van het roerend beslag
dienen de inbeslaggenomen goederen conform art. 1506
Ger.W. nauwkeurig en omstandig te worden beschreven. De
vraag is in hoeverre dit mogelijk is met een wrak dat zich
onder de waterlijn bevindt.
Alleszins heeft het hof in zijn belangwekkend arrest twee
parameters ingebouwd om een vaartuig te bestempelen als
zeeschip, namelijk enerzijds de geschiktheid en anderzijds
de bestemming. Een binnenschip dat sporadisch en onder
zeer strikte voorwaarden aan kustvaart mag doen is derhalve
geen zeeschip in de zin van het Verdrag scheepsbeslag.10

Ingevolge de ontwikkelingen en interpretaties betreffende
de definiëring stelt C. Van Aerde thans een nieuwe definitie
voor. Een zeeschip is ieder in het scheepsregister van een
staat geregistreerd vaartuig dat geschikt is om de zee te beva-
ren en daartoe bestemd is.11

In deze voorgestelde definitie wordt verwezen naar de twee
componenten die het Hof van Cassatie aanbracht, namelijk
de geschiktheid en de bestemming, met als bijkomende
voorwaarde dat het schip geregistreerd moet zijn in het
scheepsregister van een staat, hierbij verwijzend naar art. 8
Verdrag scheepsbeslag. Deze toevoeging is eerder merkwaar-
dig daar C. Van Aerde eerder stelde dat de teboekstelling
een administratieve maatregel is die op zichzelf de juridische
aard van het schip niet bewijst, dat de Belgische of buiten-
landse ambtenaar die het scheepsregister bijhoudt het schip
ziet noch inspecteert.12 De toevoeging van de registratiever-
eiste lijkt dan ook eerder overbodig.
De vereiste dat het zeeschip ook op het ogenblik van het be-
slag dient te voldoen aan de geschiktheid en de bestemming
om de zee te bevaren is in tegenspraak met het verdrag, zoals
later zal blijken.
In die zin definieer ik de term zeeschip zoals bedoeld in het
Verdrag van Brussel als ieder vaartuig dat geschikt is om de
zee te bevaren en daartoe bestemd is op het ogenblik van het
ontstaan van de zeevordering.

2.1. Staatsschepen

Wat betreft de staatsschepen zijn van toepassing de regelen
van het ‘Internationaal verdrag tot het vaststellen van enige
eenvormige regelen betreffende de immuniteiten van
staatsschepen’, getekend te Brussel op 10 april 1926 (versche-
nen in het Belgisch Staatsblad van 1-2 juni 1931). Zeeschepen
welke aan staten toebehoren of door hen worden geëxploi-
teerd, aan staten toebehorende ladingen, de in staatsschepen
vervoerde ladingen en passagiers, evenals staten die eigenaar
zijn van zulke schepen of deze exploiteren of die eigenaar

zijn van zulke ladingen ten opzichte van vorderingen betref-
fende de exploitatie van zulke schepen of het vervoer van
zulke ladingen, zijn onderworpen aan dezelfde regelen inzake
aansprakelijkheid en aan dezelfde verbintenissen als die
welke op particuliere schepen, ladingen en rederijen van
toepassing zijn.

Deze bepaling gaat echter niet op indien het gaat om oorlogs-
schepen, staatsjachten, schepen belast met enig toezicht,
hospitaalschepen, hulpschepen, bevoorradingsschepen en
andere aan een staat toebehorende of door hen geëxploiteerde
vaartuigen, die bij het ontstaan van de schuldvordering uit-
sluitend gebruikt werden voor regeringsdienst en waarmee
geen handelsdoel wordt beoogd. Deze schepen kunnen niet
in beslag genomen, opgehouden of teruggehouden worden
ten gevolge van enigerlei gerechtelijke maatregel of zakelijke
vordering. In geval van twijfel zal een door de diplomatiek
vertegenwoordiger, van de verdragsluitende staat aan wie
het schip en/of de lading toebehoort, getekende verklaring
worden overgelegd, door tussenkomst van de staat voor
wiens hof of rechtbank de zaak aanhangig is, die zal gelden
als bewijs tot het bekomen van de opheffing van het door
het gerecht bevolen beslag.

De Wet van 28 november 1928 had tot doel het invoeren in
de Belgische wetgeving van beschikkingen gelijkluidend met
deze van het internationaal verdrag tot het vaststellen van
enige eenvormige regels betreffende de immuniteit van
staatsschepen, getekend te Brussel op 10 april 1926 (versche-
nen in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 1929). In art.
3 van deze wet wordt gesteld dat immuniteit van staatssche-
pen alle oorlogsschepen, jachten, schepen belast met enig
toezicht, hospitaalschepen, hulpschepen, bevoorradingssche-
pen en andere aan de staat toebehorende of door hem geëx-
ploiteerde vaartuigen betreft die bij het ontstaan van de
schuldvordering, bij de inbeslagneming, het ophouden of
terughouden uitsluitend worden gebezigd voor een regerings-
dienst waarmee geen handelsdoeleinden worden beoogd.
Dit betreft een uitbreiding van de immuniteit zoals voorzien
in het Verdrag van 10 april 1926 waarin werd gesteld dat het
tijdstip om de immuniteit te bepalen overeenkomst met het
tijdstip van het ontstaan van de schuldvordering, daar waar
in de wet datzelfde tijdstip wordt uitgebreid naar het ontstaan
van de schuldvordering en het ogenblik van de inbeslagleg-
ging.

Aangezien er twijfel was gerezen over de invulling van de
woorden ‘door hem (de staat) geëxploiteerde schepen’ meer
bepaald in hoeverre deze toepasselijk zijn op schepen die
door een staat worden gecharterd, hetzij bij tijdbevrachting,
hetzij bij reisbevrachting, werd, om alle twijfel uit te sluiten,
een additioneel protocol opgemaakt te Brussel op 24 mei
1934 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 september
1936).

In het protocol wordt gesteld dat de door staten, hetzij bij
tijdbevrachting, hetzij bij reisbevrachting, gecharterde sche-
pen, mits zij uitsluitend gebruikt worden voor regeringsdienst
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waarmee geen handelsdoeleinden worden beoogd, alsmede
de ladingen die deze schepen vervoeren, kunnen op generlei
wijze in beslag worden genomen, maar deze immuniteit laat
andere rechten of rechtsmiddelen, welke aan de belangheb-
benden mochten toekomen, onverkort.

Naar aanleiding van de ontmanteling van de U.S.S.R. is de
vraag gerezen of de Scheepvaartovereenkomst van 17 novem-
ber 1972 met de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
nog steeds van toepassing is. Art. 16 van die overeenkomst
(ook BLEU-akkoord genoemd) luidt als volgt: ‘op het
grondgebied van één der overeenkomstsluitende partijen
wordt op een schip van de andere overeenkomstsluitende
partij dat staatseigendom is geen beslag gelegd uit hoofde
van één der in lid één van dit artikel vermelde handelingen
wanneer deze partij op dat grondgebied woonplaats kiest.
De in lid één vermelde handelingen slaan op het gebruik van
een schip of het vervoer van goederen of passagiers op zulk
een schip’.

In haar beschikking oordeelde de Beslagrechter van Antwer-
pen dat krachtens het protocol van de zeventiende zitting
van de gemengde maritieme commissie tussen de Russische
Federatie en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
van 26-28 januari 1993 de scheepvaartovereenkomst alleszins
haar werking behoudt ten aanzien van de Russische Federa-
tie.13 Volgens een gelijkaardig protocol van 10 maart 1992
behield de aangehaalde Scheepvaartovereenkomst ook haar
werking ten aanzien van Oekraïne.14

3. Voorwaarden tot het leggen van bewarend beslag
op binnenschepen

Voor wat betreft het bewarend beslag op een binnenschip
kan worden verwezen naar de regels van het gemene recht.15

De algemene bepalingen van het bewarend beslag worden
omschreven in art. 1413-1421 Ger.W.
Enerzijds wordt in art. 1413 Ger.W. gestipuleerd dat iedere
schuldeiser in spoedeisende gevallen aan de rechter kan
vragen om op de voor beslag vatbare goederen van zijn
schuldenaar bewarend beslag te leggen. Hieruit kunnen we
al twee belangrijke voorwaarden afleiden, namelijk dat bewa-
rend beslag enkel mogelijk is in spoedeisende gevallen en
enkel op de goederen eigendom van de schuldenaar.
Verder leren we uit art. 1415 Ger.W. dat verlof tot het leggen
van bewarend beslag enkel kan worden verleend voor een
schuldvordering die zeker, opeisbaar en vaststaand is. In dit
artikel worden dus drie bijkomende cumulatieve voorwaar-
den gesteld aan het verkrijgen van een toelating tot bewarend
beslag.
Na samenlezing kunnen we stellen dat een schuldeiser bij
hoogdringendheid tot bewarend beslag kan overgaan op de

goederen eigendom van de schuldenaar indien hij beschikt
over een schuldvordering die zeker, vaststaand en opeisbaar
is.

3.1. Urgentie

Het bewarend beslag kan enkel worden gelegd wanneer er
sprake is van hoogdringendheid. Het beslag kan dus niet
worden aangewend als louter pressiemiddel. Dat men een
– zelfs onbetwistbare – schuldvordering heeft op zijn debi-
teur, kan op zich een ingrijpende maatregel als een beslag
niet wettigen. Vereist is dat de solvabiliteit van de debiteur
in het gedrang komt zodat de latere uitwinning gevaar
loopt.16 Het bewarend beslag is derhalve slechts dan gewettigd
wanneer naar objectieve maatstaven de financiële positie van
de debiteur in het gedrang komt.17

De bewijslast van deze urgentie rust op de beslaglegger en
de urgentie dient vast te staan, zowel op het ogenblik van het
tijdstip van het beslag als op het ogenblik waarop de rechter
dient te oordelen over de handhaving van het beslag.18

3.2. De karakteristieken van de schuldvordering

De schuldvordering dient te voldoen aan een aantal cumula-
tieve voorwaarden, zij moet:
a. zeker zijn;
b. opeisbaar zijn;
c. vaststaand zijn.

Ad a. Zeker
Een schuldvordering is zeker wanneer zij actueel bestaat,
zuiver en eenvoudig is. Als een oordeel over de gegrondheid
van de schuldvordering noodzakelijk een onderzoek door
de bodemrechter vergt is zij niet zeker.19 Het is dus een feite-
lijke beoordeling waarbij de schuldvordering reëel dient te
lijken of een schijn van zekerheid dient te hebben. Het toet-
singsrecht van de beslagrechter kan dus best als ‘marginaal’
worden omschreven. Hij zal het beslag toestaan wanneer de
aanspraken van de eiser prima facie gegrond voorkomen, of
anders, wanneer deze een voldoende schijn van gegrondheid
hebben en niet voor redelijke betwistingen vatbaar zijn.20

Ad b. Opeisbaar
De vordering waarvoor beslag wordt gelegd moet opeisbaar
zijn, moet reeds vervallen zijn. De schuldeiser dient derhalve
reeds gerechtigd te zijn de nakoming van zijn schuldvorde-
ring te vorderen.

Ad c. Vaststaand
Geen beslag kan worden gelegd dan voor een vaststaande
schuld. Het bedrag van de schuldvordering moet bepaalbaar
zijn of ten minste vatbaar voor voorlopige raming. Indien

Beslagr. Antwerpen 7 december 1994, Eur. Vervoerr. 1995, 633. In casu hielp het de verzetdoende partij – de Russische federatie – weinig
vooruit dat de beslagrechter erkende dat het BLEU-akkoord overeind bleef. De rechter oordeelde immers dat de op gang gebrachte privati-

13.

sering van het bedrijfsleven in de Russische Federatie tot gevolg had dat niet meer elk Russisch schip per definitie een staatsschip is en dat
derhalve de omzetting van staatsscheepvaartmaatschappijen in zelfstandige aandelenvennootschappenmet een eigen vermogen ertoe leiden
dat zij niet langer automatisch een beroep kunnen doen op de bescherming zoals omschreven in art. 16.
Beslagr. Antwerpen 22 februari 1994, Eur. Vervoerr. 1995, 628.14.
D. De Beule & P. Leers, Bewarend beslag op zeeschepen. Toepassing van het recht in de praktijk, Antwerpen: 1987, p. 11.15.
E. Dirix & K. Broeckx, Beslag, Mechelen: Kluwer 2010, p. 312.16.
A.M. Stranart, ‘Les conditions générales des saisis conservatoires’, TBH 1985, 742.17.
Cass. 22 juni 2000, RW 2000-2001, 1166.18.
V. Van Herreweghe, Beslagzakboekje, Mechelen: Kluwer 2010, p. 117.19.
E. Dirix, Beslagrecht – Kort begrip van het beslag- en executierecht, Leuven: Acco 2010, p. 61.20.
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de schuld nog niet precies vaststaat dan zal deze door de be-
slagrechter worden geraamd.21

Derhalve zal alvorens kan worden overgegaan tot het leggen
van bewarend beslag op een binnenschip de schuldeiser
dienen te beschikken over een schuldvordering die zeker,
vaststaand en opeisbaar is conform art. 1415 Ger.W. en zal
de bewijslast voor het aantonen van de hoogdringendheid
bij de schuldeiser liggen, zal hij derhalve niet beschikken
over het vermoeden van de maritieme urgentie (zie infra),
alhoewel het vaststaat dat een binnenschip even snel uit de
haven verdwijnt als een zeeschip maar dat het internationaal
aspect niet (steeds) aanwezig is.22

4. Voorwaarden tot het leggen van bewarend beslag
op zeeschepen

4.1. De urgentie

In principe zijn de algemeen geldende voorwaarden van be-
warend beslag ook van toepassing bij het bewarend beslag
op zeeschip.
De absolute noodzakelijkheid van het spoedeisend karakter
blijft dan ook overeind, zij het dat ze anders wordt geïnter-
preteerd. In scheepszaken is de urgentie vermoed,23 minstens
worden er door de rechtspraak geen te strenge eisen gesteld
en de bewijslast wordt verlegd naar beslagene.
In zijn arrest van 22 oktober 2001 ging het Hof van Beroep
van Antwerpen24 hier dieper op in en maakte een onder-
scheid tussen enerzijds de urgentie zoals beschreven in art.
1413 Ger.W. en anderzijds de maritieme urgentie.
In voornoemd arrest poneerde appellante de stelling dat art.
1413 Ger.W. urgentie als algemene voorwaarde stelt tot het
leggen van enig bewarend beslag, dus ook voor bewarend
beslag op zee- of binnenschepen.
Het hof ging hierop niet in door in eerste instantie te argu-
menteren dat er in Belgisch recht nog vormen van beslag
zijn waarbij geen klassieke urgentievereiste voor handen is,
namelijk: bij beslag tot terugvordering, beslag inzake namaak
of pandbeslag, zodat de klassieke interpretatie van urgentie
alvast niet overeind blijft in alle vormen van bewarend beslag.
Meer specifiek inzake urgentie bij bewarend beslag op zee-
schepen oordeelde het hof dat:
– bij bewarend beslag op zeeschepen men moet uitgaan

van het waarborgen van een zeevordering;
– het bewarend beslag op zeeschip dikwijls de enige mo-

gelijkheid is tot behoud van het voorrecht;
– bewarend beslag op schip tevens mogelijk is op een

goed dat niet aan de schuldenaar zou toebehoren;
– het Verdrag scheepsbeslag geen specifieke grondvoor-

waarde van urgentie bevat;

– in het Verdrag scheepsbeslag impliciet een urgentie is
aangenomen en wel als bestaand vermoeden voor elk
bewarend beslag op zeeschip;

– deze urgentie dan de maritieme urgentie is die grond
vindt in de grote mobiliteit van het zeeschip;

– deze maritieme urgentie bijkomend wordt ingegeven
door het feit dat een schip steeds kan worden verkocht,
overgedragen of gehypothekeerd, of meer nog, vergaan.

Op grond van voorgaande argumenten oordeelde het hof
terecht dat de gemeenrechtelijke klassieke urgentie een spe-
cifieke urgentie vormt die niet geldt inzake het bewarend
beslag op zeeschepen en dat derhalve in zeebeslag een ver-
moeden heerst van maritieme urgentie dat door de beslagene
dient te worden weerlegd.
De solvabiliteit van de beslagene belet derhalve niet dat er
sprake kan zijn van maritieme urgentie.25

Dit alles neemt niet weg dat de afwezigheid van enige hoog-
dringendheid kan worden bewezen. Dit kan bijvoorbeeld
het geval zijn wanneer de beslaglegger geen enkele diligentie
aan de dag legt bij het benaarstigen van zijn schuldvorde-
ring.26

Bij binnenschepen blijft de klassieke urgentievereiste zoals
beschreven in het gemeen recht voor beslag wel overeind en
dient de hoogdringendheid wel te worden aangetoond door
de beslagleggende partij en dat met andere woorden, alhoewel
een binnenschip minstens even snel uit de haven naar het
buitenland kan verdwijnen als een zeeschip, er geen sprake
kan zijn van een vermoeden van maritieme urgentie.27

4.2. Kwaliteit van de schuldvordering: het begrip
‘allegatie’

In art. 1468 Ger.W. wordt gesteld dat het verzoek tot bewa-
rend beslag op een schip slechts dan kan worden toegestaan
wanneer het gaat over een zeevordering, waarbij zeevordering
wordt gedefinieerd als inschuld of recht uit een gelimiteerd
aantal oorzaken.
Het voornoemde artikel is de incorporatie van art. 1.1 Ver-
drag scheepsbeslag. Zoals hierboven reeds gesteld zijn de
enige officiële verdragstalen het Engels en het Frans en dient
derhalve bij interpretatie steeds naar de officiële tekst te
worden teruggegrepen.28

De Franse tekst luidt: ‘Créance maritime signifie allégation
d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes suivantes
…’.
De Engelse tekst luidt als volgt: ‘Maritime claim means a
claim arising out one or more of the following …’.
De Franse en Engelse tekst gebruikten twee verschillende
begrippen zodat voor een correcte inschatting van het begrip
inschuld de teksten zoals ze voorliggen geen oplossing bieden.

E. Dirix & K. Broeckx, Beslag, Mechelen: Kluwer 2010, p. 319.21.
Beslagr. Antwerpen (37ste kamer) 26 september 1988, A.R. 34.793 (onuitgeg.).22.
L. Delwaide, ‘Bewarend beslag op zeeschip: Hoogdringendheid en het behoud van het maritieme voorrecht’, Rechtspr. Antw. 1993, 301.23.
Antwerpen 22 oktober 2001, P&B 2001, 53.24.
Gent 15 december 1992, RW 1993-94, 127.25.
Antwerpen 21 december 1993 (onuitgeg.).26.
Beslagr. Antwerpen (37ste kamer) 26 september 1988, A.R. 34.793 (onuitgeg.). In casu oordeelde de rechter dat de urgentievereiste niet
voorhanden was aangezien het internationaal aspect – schuldenaars gevestigd in het buitenland en slechts zeer sporadisch in de haven –

27.

niet voorhanden was en ondanks het feit dat de schuldeiser argumenteerde dat tegenpartij het schip van de hand wou doen, de schuldvor-
dering zeer aanzienlijk was en debiteur geen eigendommen had in België.
Cass. 27 januari 1977, Arr. Cass. 1977, 595. Het hof wees erop dat interpretatie van internationale verdragen niet kan geschieden op grond
van eigen recht, maar dat, indien de tekst uitlegging behoeft, deze gegevenmoet worden op grond van de aan het verdrag eigen elementen,

28.

met name het voorwerp, het doel, de context, de voorbereiding en de wordingsgeschiedenis, omdat een interpretatie op grond van de eigen
rechtsbeginselen nooit kan leiden tot de uniformiteit die het doel van het verdrag zelf uitmaken.
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Uit de voorbereidende werken van het Verdrag scheepsbeslag
blijkt dat de termen ‘inschuld’, ‘allegation’ en ‘claim’ soepel
dienen te worden geïnterpreteerd. Uit een rapport van de
Franse delegatie op de conferentie te Napels blijkt het volgen-
de:
‘Ainsi, il est clair que le terme de “créance”, dans la Conven-
tion, ne signifie pas une “créance” établie et justifiée, mais
bien l’allégation, c’est-a-dire la réclamation faite par quel-
qu’un qui prétend avoir un droit ou une créance’.29

Ook Berlingieri, één van de auteurs van het verdrag, stelde
nog in 1992 met het oog op de uniformiteit van de bewijslast
van de beslaglegger en de taak van de rechter het volgende:
‘It follows that when considering a request for arrest of a
ship the court should not determine the merits of the claim
or establish whether or not the creance exists, but should
merely make a preliminary investigation in order to find out
whether or not the contention that a certain claim exists is
reasonable. … “Allegation d’un droit” means that the
claimant must assert that he has a claim but not prove it.’
Het begrip inschuld in art. 1468 Ger.W. dient men dus te
lezen als de allegatie (bewering) van een schuldvordering,
het kunnen beweren of kunnen aanvoeren van een schuld-
vordering.
De Belgische rechtspraak is hieraan tegemoetgekomen. Het
volstaat dat de schuldeiser beweert over een zeevordering te
beschikken en er dient niet te worden nagegaan of deze zee-
vordering zeker, vaststaand en opeisbaar is.30 Met andere
woorden: de algemene voorwaarden zoals vastgelegd in art.
1415 Ger.W. spelen niet met betrekking tot het bewarend
beslag op zeeschip.31

In die zin stelde de Antwerpse beslagrechter dat hij inzake
een bewarend beslag op zeeschip enkel dient te onderzoeken
of de ‘allegatie’ van de zeevordering niet blijkbaar absurd of
ongegrond voorkomt en dient de rechter bij zijn toetsing
uiterst soepel te blijven.32

Het volstaat dat de bewering of aanvoering gestaafd is met
ernstige gegevens, dat de beweerde vordering voldoende
waarachtig is, minstens een schijn van waarachtigheid heeft.
Bij uitsluiting van loutere, onredelijke, niet-ernstige en on-
waarschijnlijke beweringen, evenals van manifest onduidelij-
ke, dubieuze, dubbelzinnige en niet ter zake doende aanvoe-
ringen, kan besloten worden tot het bestaan van een allegatie
van een zeevordering.33 Bij een verzoek tot het leggen van
bewarend beslag op schip op grond van een allegatie van een
zeevordering, maar waarbij de bewuste vordering in eerste
aanleg werd afgewezen door de rechtbank van koophandel
en niettegenstaande verzoekster hiertegen beroep aantekende,
oordeelde de beslagrechter dat aangezien de bodemrechter
oordeelde dat er geen vordering is hij deze beslissing niet
naast zich kon neerleggen bij de beoordeling tot het verzoek
tot machtiging bewarend beslag op schip en dat hij derhalve
het verzoek niet kon inwilligen.34

Dat de soepele interpretatie vergaand is bewijst de uitspraak
van de Beslagrechter van Antwerpen van 11 maart 1992. De

betwisting tussen partijen had betrekking op de vraag of de
te vervoeren goederen rechtstreeks naar de bestemming
werden gevoerd, dan wel of er overslag was toegestaan. Al-
hoewel de bodemrechter over dit geschil (nog) diende te
oordelen besloot de rechter uit de voorgelegde stukken dat
de overeenkomst plaatsvond onder de voorwaarde ‘direct
call’ (rechtstreeks zonder overslag) en dat het aannemelijk
overkomt dat door de overslag van de lading (in casu ging
het om bouwmaterialen) mogelijk schade kan ontstaan. Op
grond van de aannemelijkheid van mogelijke schade oordeel-
de de beslagrechter dat er een allegatie bestond.35

4.3. Aard van de schuldvordering: een zeevordering

In art. 1468 Ger.W. worden de vorderingen die kunnen
worden weerhouden als zeevordering limitatief opgesomd.
In het verleden werden nationale pogingen ondernomen om
de limitatieve lijst zoals opgenomen in art. 1468 Ger.W. uit
te breiden, zo onder meer bij wetgevend initiatief van de
heren Swaelen en Grootjans in 1984 (Parlementair Stuk Ka-
mer 1984-1985, nr. 1079) en het wetsvoorstel van toenmalig
senaatsvoorzitter Swaelen in 1988 (Stuk Senaat 394/1). Zeer
terecht werden deze initiatieven verworpen op grond van
het feit dat het niet mogelijk is wijzigingen aan te brengen
in de lijst van zeevorderingen beschreven in art. 1468 Ger.W.
zonder een inbreuk te maken op het Verdrag van 10 mei
1952.36

Een zeevordering betekent inschuld of recht uit een der vol-
gende oorzaken:
a. Schade door een schip veroorzaakt, hetzij door aanva-

ring, hetzij anderszins.
b. Verlies van mensenlevens of lichamelijk letsel, veroor-

zaakt door een schip of voortspruitend uit een
scheepsbedrijf.

c. Hulp en berging.
d. Huur- of bevrachtingsovereenkomsten bij charterpartij

of anderszins.
e. Overeenkomsten tot vervoer van goederen van een

schip, waarvan blijkt uit een charterpij, een cognosse-
ment of anderszins.

f. Verlies van of schade aan door een schip vervoerde
goederen of bagage.

g. Averij-grosse.
h. Bodemerij.
i. Sleepvaart.
j. Loodsdiensten.
k. Leveranties, waar ook, van waren of materiaal aan een

schip voor het beheer of onderhoud ervan.
l. Bouw, herstellingen, uitrusting van een schip of dokkos-

ten.
m. Lonen van kapitein, officieren of scheepsgezellen.
n. Voorschotten van de kapitein en die van afzenders,

bevrachters of tussenpersonen, verstrekt ten behoeve
van het schip of de eigenaar ervan.

C. Van Aerde, Zeeschepen onder bewarend beslag, Brugge: Die Keure 1988, p. 34.29.
L. Delwaide, Scheepsbeslag, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen 1988, p. 129.30.
Beslagr. Antwerpen 15 februari 1973, RHA 1973, 17.31.
Beslagr. Antwerpen 18 december 1980, A.R. 66.910 (onuitgeg.).32.
Antwerpen (4e bis kamer) 22 oktober 2001, A.R. 1999/AR/2174 (onuitgeg.).33.
Beslagr. Antwerpen 16 december 1996, A.R. 62.380 (onuitgeg.).34.
Beslagr. Antwerpen (37ste kamer) 11 maart 1992, A.R. 69.194 (onuitgeg.).35.
Verslag namens de commissie voor de Justitie aangaande hetwetsontwerp totwijziging van art. 1468 van het GerechtelijkWetboek, Belgische
Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewone zitting 1990-1991, 3 december 1990, Stuk 954/2 – 89/90.

36.
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o. Geschillen over de scheepseigendom.
p. Geschillen omtrent de mede-eigendom van een schip

of het bezit of beheer ervan, of de rechten op de beheers-
inkomsten uit een schip in mede-eigendom.

q. Scheepshypotheek en scheepsverband.
De opsomming is limitatief en dient restrictief te worden
geïnterpreteerd als tegenwicht tegen de hierboven reeds be-
schreven soepele bewijslast voor het bestaan van de vordering
an sich.
Ik vermeld hierbij ter zijde dat het reeds kort aangehaalde
Verdrag van Genève van 1999 de lijst van zeevordering ‘uit-
breidt’. Als zeevordering worden in het Verdrag van Genève
aangeduid:
a. loss or damage caused by the operation of the ship;
b. loss of life or personal injury occurring, whether on

land or on water, in direct connection with the opera-
tion of the ship;

c. salvage operations or any salvage agreement, including,
if applicable, special compensation relating to salvage
operations in respect of a ship which by itself or its
cargo threatened damage to the environment;

d. damage or threat of damage caused by the ship to the
environment, coastline or related interests; measures
taken to prevent, minimize, or remove such damage;
compensation for such damage; costs of reasonable
measures of reinstatement of the environment actually
undertaken or to be undertaken; loss incurred or likely
to be incurred by third parties in connection with such
damage; and damage, costs, or loss of a similar nature
to those identified in this subparagraph (d);

e. costs or expenses relating to the raising, removal, recov-
ery, destruction or the rendering harmless of a ship
which is sunk, wrecked, stranded or abandoned, includ-
ing anything that is or has been on board such ship,
and costs or expenses relating to the preservation of an
abandoned ship and maintenance of its crew;

f. any agreement relating to the use or hire of the ship,
whether contained in a charter party or otherwise;

g. any agreement relating to the carriage of goods or pas-
sengers on board the ship, whether contained in a
charter party or otherwise;

h. loss of or damage to or in connection with goods (in-
cluding luggage) carried on board the ship;

i. general average;
j. towage;
k. pilotage;
l. goods, materials, provisions, bunkers, equipment (in-

cluding containers) supplied or services rendered to
the ship for its operation, management, preservation
or maintenance;

m. construction, reconstruction, repair, converting or
equipping of the ship;

n. port, canal, dock, harbour and other waterway dues
and charges;

o. wages and other sums due to the master, officers and
other members of the ship’s complement in respect of
their employment on the ship, including costs of repa-
triation and social insurance contributions payable on
their behalf;

p. disbursements incurred on behalf of the ship or its
owners;

q. insurance premiums (including mutual insurance calls)
in respect of the ship, payable by or on behalf of the
shipowner or demise charterer;

r. any commissions, brokerages or agency fees payable in
respect of the ship by or on behalf of the shipowner or
demise charterer;

s. any dispute as to ownership or possession of the ship;
t. any dispute between co-owners of the ship as to the

employment or earnings of the ship;
u. a mortgage or a ‘hypothèque’ or a charge of the same

nature on the ship;
v. any dispute arising out of a contract for the sale of the

ship.
De ‘uitbreiding’ is relatief. De zeevorderingen worden mis-
schien eerder nauwkeuriger, beperkter omschreven. Een
voorbeeld vinden we in de eerste ‘nieuwe’ zeevordering. Het
Verdrag van 1952 spreekt over ‘damage caused by any ship
either in collision or otherwise’ daar waar het Verdrag van
1999 spreekt over ‘loss or damage caused by the operation
of the ship’. Onder ‘otherwise’ of ‘anderszins’ catalogeerde
de Beslagrechter van Antwerpen in zijn beschikkingen van
7 en 8 november 1995 ook schade door olievervuiling. De
beslagrechter oordeelde dat de lijst van zeevorderingen wel
degelijk limitatief is doch dat dit er niet toe mag leiden dat
de bewoordingen ‘schade veroorzaakt door een schip’ derma-
te restrictief dienen te worden geïnterpreteerd dat dit enkel
zou gaan om schade veroorzaakt door een varend schip. Dat
derhalve fysiek contact geen vereiste is en dat ook schade
veroorzaakt door olievervuiling onder deze bepaling valt.37

Olievervuiling maakt in het Verdrag van 1999 een aparte
zeevordering uit op grond van punt d. Op zich derhalve geen
uitbreiding maar eerder een precisering.
Art. 3 van het Verdrag van 1999 op zijn beurt beperkt de
mogelijkheden tot het leggen van beslag aanzienlijk in verge-
lijking met het Verdrag van 1952:38

‘Art. 3.1. allows an arrest only for personal liability of the
registered owner or demise charterer, claims based upon
mortgage or disputes about ownership and possession and
claims against the manager or operator secured by a maritime
lien under the law of the State where the arrest is applied
for.’
Naast de vaststelling dat de actio in rem volledig is verdwenen
verwijst de tekst ook naar nationale wetgeving.
Het is derhalve allesbehalve zeker en wel integendeel eerder
waarschijnlijk, dat het Verdrag van 1999 niet zal bijdragen
tot de uniformisering en eenmaking van het maritiem beslag-
recht.
Hieronder geven we een kort overzicht van de aangehaalde
zeevorderingen met poging tot definitie naar intern recht al
dan niet overgenomen uit een verdrag. De poging tot definitie
gestoeld op interne rechtsbronnen is niet zaligmakend maar
enkel een basis tot begrip, een verdragsautonome interpreta-
tie zal steeds dienen te worden nagestreefd.

Beslagr. Antwerpen (38ste kamer) 7 november 1995, A.R. 6296 (onuitgeg.) en Beslagr. Antwerpen (37ste kamer) 8 november 1995, A.R. 6448
(onuitgeg.).

37.

T. Kegels, ‘Arrest of Ships, The End of the Uniformity’, in: R. Wijffels (red.), Liber Amicorum Robert Wijffels, Antwerpen: ETL 2001, 124.38.
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4.3.a. Schade door een schip veroorzaakt, hetzij door
aanvaring, hetzij anderszins

Het begrip aanvaring is beschreven in art. 251 e.v. Zeewet,
welk artikel op zijn beurt een weerslag is van het Verdrag
van Brussel van 23 september 1910.
Van belang is te weten wanneer wel en wanneer niet over
een aanvaring kan worden gesproken. In principe spreken
we van aanvaring bij elk materiëel contact tussen twee of
meer schepen. Aldus zou een contact tussen een schip en
een sluisdeur of brug niet vallen onder een aanvaring.
In de Belgische Zeewet heeft men het begrip aanvaring wel
uitgebreid tot die gevallen waarbij er beschadiging wordt
veroorzaakt van het ene schip aan het andere zonder mate-
riële aanraking, maar bijvoorbeeld door deining. (art. 256
Zeewet). Aldus valt ook onder deze zeevordering, elk geval
van schade veroorzaakt door een schip aan andere schepen,
hun ladingen of personen ten gevolge van een uitvoering of
een verzuim van een stuurbeweging of de niet-inachtneming
van verordeningen zelfs wanneer geen aanvaring heeft
plaatsgehad maar wanneer bijvoorbeeld te dicht gevaren
wordt bij een gemeerd schip en dit schip door de golfslag
beschadigd wordt of loskomt39 en zodoende schade veroor-
zaakt aan andere schepen en bijvoorbeeld ook schade veroor-
zaakt door olievervuiling.40

In geval van aanvaring kan op elk van de in de aanvaring
betrokken schepen bewarend beslag worden gelegd. Ook
wanneer een schip met een vast voorwerp zoals een brug,
een staketsel of een sluispoort in aanraking komt is bewarend
beslag mogelijk.41 Ook is het niet vereist dat de schade moet
worden veroorzaakt door een varend schip, schade veroor-
zaakt door een boordkraan van een schip aan een walkraan
geeft eveneens aanleiding tot een zeevordering.42

Ik wil hier vermelden dat in het licht van de recente en hier-
boven reeds aangehaalde cassatierechtspraak, waarin wordt
gesteld dat indien het schip op het ogenblik van het beslag
niet meer als zeeschip kan worden beschouwd de regels van
roerend beslag dienen te gelden, deze zeevordering mogelijks
wel aan belang zal inboeten.

4.3.b. Verlies van mensenlevens of lichamelijk letsel,
veroorzaakt door een schip of voortspruitend uit een
scheepsbedrijf

Indien men gaat kijken naar de authentieke tekst blijkt dat
het dient te gaan over dood of verwonding door een schip
of uit de exploitatie van een schip.
De term scheepsbedrijf in dit artikel houdt in dat het schip
zelf niet het instrument is van het voorval maar alleen een
verkeerde handeling ten gronde ligt terwijl voor een zeevor-
dering krachtens art. 1468a de schade niet alleen een onmid-
dellijk gevolg moet zijn van een handeling verricht door
iemand die bij de navigatie betrokken is, maar bovendien
het schip zelf het instrument is waardoor de schade wordt

berokkend, zoals bijvoorbeeld een onderdeel van het schip
(de giek).43

4.3.c. Hulp en berging
Het begrip hulp en berging is beschreven in art. 257 e.v.
Zeewet, wat op zijn beurt een weerslag is van het Verdrag
van Brussel van 23 september 1910. Art. 257 stelt dat iedere
daad van hulp of berging die met gunstige uitslag is be-
kroond, recht geeft op een billijk loon.
Meer recent kwam het Verdrag van Londen van 29 april
1989 inzake hulpverlening hiertussen, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2004.
Dit verdrag omschrijft hulpverlening als iedere daad of
werkzaamheid, verricht om hulp te verlenen aan een in be-
vaarbaar water of in elk ander water dan ook in gevaar ver-
kerend schip44 of andere zaak.
Een hulploon is slechts dan verschuldigd wanneer de bedoel-
de hulp met gunstig gevolg is verleend, ‘no cure no pay’.
Tenzij anders bepaald is dus geen hulploon verschuldigd
indien de hulp zonder gunstig gevolg is verleend. De criteria
voor het vaststellen van het hulploon zijn bepaald in art. 13
van het voormelde verdrag.45

Net als aangehaald onder 4.3.a kan worden aangenomen dat
het belang van deze zeevordering gaat afnemen gezien het
arrest van het Hof van Cassatie waarin wordt gesteld dat op
het ogenblik van het beslag het betrokken schip nog steeds
dient te worden beschouwd als zeeschip. De omstandigheid
dat het schip op het ogenblik van het ontstaan van de zeevor-
dering nog een zeeschip was, belet niet dat het later definitief
verlies van deze hoedanigheid het leggen van een bewarend
scheepsbeslag op dit schip in de weg staat.46

Men kan zich derhalve de vraag stellen of het Hof van Cassa-
tie wel een verdragsautonome interpretatie gaf aan het Ver-
drag van 1952 met de invulling van het begrip peildatum.
Door berging op te nemen als zeevordering had het verdrag
klaarblijkelijk toch de intentie om bewarend beslag op een
wrak mogelijk te maken, daar waar door de interpretatie van
het hof dit onmogelijk wordt gemaakt.

4.3.d. Huur- of bevrachtingsovereenkomsten bij charterpartij
of anderszins

De bevrachtingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij
de vervrachter een schip ter beschikking stelt aan de bevrach-
ter tegen betaling van vracht. In de bevrachtingsovereen-
komst zijn de contractspartijen dus de vervrachter, diegene
die de scheepsruimte ter beschikking stelt, en de bevrachter,
dit is diegene die de scheepsruimte huurt.
De bevrachtingsovereenkomsten zijn zeer divers van aard,
en zij strekken er in het algemeen toe om iemand toe te laten
over de nodige scheepsruimte te beschikken zonder noodza-
kelijkerwijze eigenaar te zijn.
De voornaamste types van bevrachtingsovereenkomsten zijn
de volgende:

D. De Beule & P. Leers, Bewarend beslag op zeeschepen. Toepassing van het recht in de praktijk, Antwerpen: 1987, p. 30.39.
L. Delwaide, Scheepsbeslag, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen 1988, p. 413.40.
L. Delwaide, Scheepsbeslag, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen 1988, p. 142.41.
Beslagr. Antwerpen 29 maart 1988, Rechtspr. Antw. 1988, 119.42.
Antwerpen 30 oktober 1991, R.W. 1991-92, 886.43.
Ter zijde, dit verdrag definieert schip als ieder schip of ander vaartuig, dan wel iedere constructie waarmee kan worden gevaren.44.
De gereddewaarde, vakkundigheid en inspanningen van hulpverleners, gunstige uitslag, de aard en ernst van het gevaar, de vakkundigheid
en inspanningen betoond bij de redding, de gebruikte tijd, gemaakte kosten, geleden verliezen, risico van de aansprakelijkheid, snelheid
van de verleende dienst, beschikbaarheid en gebruik van schepen, staat van gereedheid.

45.

Cass. 27 februari 2009, RW 2009-10, 2.46.
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– De reisbevrachting (voyage charter): dit is de overeen-
komst die ertoe strekt om een schip of een deel van een
schip, ter beschikking te stellen gedurende één of enkele
reizen.

– De tijdbevrachting (time charter): deze overeenkomst
strekt ertoe om een schip gedurende een vooraf over-
eengekomen tijd ter beschikking te stellen van de be-
vrachter. De vervrachter-eigenaar behoudt doorgaans
de controle over het schip, omdat hij de kapitein en de
bemanning levert.

– De naakte rompbevrachting (bareboat charter): deze
overeenkomst strekt ertoe om een schip als dusdanig
aan de bevrachter ter beschikking te stellen. Deze
overeenkomst lijkt sterk op een huurovereenkomst
omdat de vervrachter-eigenaar geen andere verbintenis-
sen op zich neemt, hij rust het schip niet uit, hij zorgt
niet voor een kapitein noch voor de bemanning.

De omschrijving van deze zeevordering lijkt elke mogelijke
huur- of bevrachtingsovereenkomst te omvatten. Nochtans
wordt a contrario ook gesteld in de rechtsleer dat onder deze
scheepsvordering enkel de overeenkomsten inzake naakte
rompbevrachting zouden vallen, en dat alle andere bevrach-
tingen dienen te steunen op de zeevordering zoals omschre-
ven onder 4.3.e.47 Dit lijkt me geen correcte redenering daar
onder deze laatste zeevordering het gaat over vervoercontrac-
ten van goederen per zeeschip.

4.3.e. Reisbevrachtingsovereenkomsten tot vervoer van
goederen met een schip, waarvan blijkt uit een charter-
partij, een cognossement of anderszins

Een vervoersovereenkomst is een overeenkomst die ertoe
strekt om personen dan wel goederen te verplaatsen van een
overeengekomen plaats van vertrek naar een overeengeko-
men plaats van bestemming, tegen betaling van een prijs,
vracht genoemd.
Onder deze zeevordering wordt de vervoersovereenkomst
beperkt tot het goederenvervoer met een schip. De contracts-
partijen bij deze overeenkomst zijn dan enerzijds de versche-
per en de geadresseerde, en anderzijds de zeevervoerder. Het
is deze overeenkomst die aanleiding kan geven tot het uitge-
ven van een cognossement.48

Een cognossement heeft drie belangrijke functies, namelijk:
– het geldt als ontvangstbewijs van de goederen;
– het is het bewijs van het bestaan van de overeenkomst

van zeevervoer;
– het is een titel die ter bestemming uitsluitend recht geeft

op de aflevering van de goederen, het cognossement
vertegenwoordigt als het ware de goederen.

Een charterpartij heeft niet dezelfde functies als een cognos-
sement en betreft eigenlijk enkel het schriftelijk contract
tussen afzender en vervoerder.
Op basis van deze zeevordering kan de schadelijder zich een
onderpand verschaffen, ook wanneer de scheepseigenaar
geen enkele fout treft49 en dus mogelijk volledig vreemd is
aan de overeenkomst, aangezien het perfect mogelijk is dat
de zeevervoerder niet de eigenaar is.

Als partijen naast de bevrachtingsovereenkomst ook overeen-
komen dat partijen mee zouden participeren in de kosten
voor het geschikt maken van het schip, is de vordering met
betrekking tot deze transformatiekosten een zeevordering
op basis van art. 1468d en e Ger.W.50

4.3.f. Verlies van of schade aan door een schip vervoerde
goederen en bagage

Deze zeevordering is deels een overname van de zeevordering
zoals opgenomen onder 4.3.e met een uitbreiding voor wat
betreft de bagage.

4.3.g. Averij-grosse
De averij-grosse wordt in de Zeewet gedefiniëerd in art. 146
en 147 Zeewet. Enerzijds maakt art. 146 het onderscheid
tussen gemene averij (averij-grosse) en bijzondere averij. Als
gemene averij, zo stelt art. 147 Zeewet, worden beschouwd
de buitengewone uitgaven die gedaan zijn en de nadelen die
vrijwillig ondergaan zijn voor het gemeenschappelijk behoud
van het schip en de koopwaren.
In de praktijk worden bij averij-grosse de regels gehanteerd
zoals ze zijn vastgelegd bij de York-Antwerp Rules. Daarin
wordt averij-grosse gedefinieerd als volgt: ‘There is a general
average act when, and only when, any extraordinary sacrifice
or expenditure is intentionally and reasonably made or in-
curred for the common safety for the purpose of preserving
from peril the property involved in a common maritime
adventure.’

4.3.h. Bodemerij
Bodemerij of zeelening is een bijzondere vorm van lening
die uniek was binnen de maritieme handel. Het was een vorm
van lening die niet moest worden terugbetaald als het schip
of lading niet behouden terugkeerde. Keerde het schip wel
terug betaalde men een hoge intrest. Het betreft dus eigenlijk
een soort van verzekering.
De figuur van de bodemerij komt nog uitgebreid aan bod in
de Zeewet (art. 179 e.v.) maar is volledig in onbruik geraakt
en wordt hier dan ook niet verder besproken.

4.3.i. Sleepvaart
Men definieert sleepvaart als de verrichting uitgevoerd door
een vaartuig voorzien van een eigen beweegkracht waarvan
de dienst erin bestaat een ander vaartuig of een vast voorwerp
zoals een ponton, een baggermolen, een houtvlot, een vlot,
een wrak te trekken.51

Zo maken de sleepkosten voor diensten verleend aan een
gestrand schip een zeerechtelijke vordering uit zoals bedoeld
in dit artikel.52

4.3.j. Loodsdiensten
In onze nationale wetgeving worden verschillende loodsdien-
sten beschreven en aldus ook steeds verschillend gedefinieerd.
Vooreerst hebben we de Noordzee-loodsen. Dit zijn de
loodsen die vallen onder de Wet van 8 juni 1983 houdende
de instelling van een certificaat van Noordzee-loods voor

D. De Beule & P. Leers, Bewarend beslag op zeeschepen. Toepassing van het recht in de praktijk, Antwerpen: 1987, p 38.47.
In de Belgische wetgeving is geen precieze definitie van het begrip cognossement voorhanden. Art. 59 Zeewet bepaalt enkel dat de kapitein
verantwoordelijk is voor de koopwaar waarmee hij zich belast. Hij geeft daarvan een ontvangstbewijs af. Dit ontvangstbewijs wordt cognossement genoemd.

48.

V. Van Herreweghe, Beslagzakboekje, Mechelen: Kluwer 2010, p. 261.49.
Beslagr. Antwerpen 6 juni 2002, Eur. Vervoerr. 2003, 124.50.
R. Dujardin, Bewarend en uitvoerend scheepsbeslag, Antwerpen: Kluwer 1986, p. 21.51.
Gent 24 februari 2004, RHA 2006, 27.52.
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het loodsen van schepen op de Noordzee en in het kanaal
en worden derhalve geacht voldoende gekwalificeerd te zijn
om zeevaartuigen op de Noordzee en in het kanaal te loodsen.
Zij komen aan boord als het schip het kanaal nadert vanaf
de Atlantische Oceaan en staan de kapitein bij buiten de na-
tionale wateren.
Vervolgens hebben we het loodswezen van de Schelde, zoals
beschreven in het Scheldereglement van 11 januari 1995, als
bijlage aan het verdrag tussen het Koninkrijk België, het
Vlaams gewest en het Koninkrijk der Nederlanden. Deze
loodsen adviseren aan boord de gezagvoerder van een schip
dat de Schelde, de mondingen of het Kanaal van Gent naar
Terneuzen bevaart over de te voeren navigatie en verrichten
in verband met deze navigatie alle door de gezagvoerder
nuttig of nodig geachte en desgevallend zelfs stilzwijgend
gedoogde intellectuele en materiële handelingen.
Het Vlaams loodswezen op zijn beurt ressorteert onder het
Decreet betreffende de organisatie van de werking van de
loodsdiensten van het Vlaams Gewest en betreffende de
brevetten van havenloods en bootman van 19 april 1995
waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het
gewone loodsen, het verstrekken van inlichtingen en raadge-
vingen bij de navigatie van een vaartuig53 door een loods aan
boord van dat vaartuig en anderzijds de loodsen op afstand
die inlichtingen en raadgevingen verstrekken bij de navigatie
van een vaartuig vanaf de wal of van op een ander varend of
stilliggend vaartuig met behulp van radiocommunicatie en
eventueel radarbeeld.
In art. 19 van het Decreet van 19 april 1995 wordt ook nog
verwezen naar de havenloodsen als zijnde de loodsen die
werkzaam zijn in de gedecentraliseerde bestuurde havens en
kanalen.
In het Loodsdecreetarrest van 16 januari 199754 waarin het
Arbitragehof een beroep tot vernietiging behandelde dat de
federale overheid had ingesteld tegen dit decreet (en afwees)
definieerde het hof de loodsactiviteit als het leiden van ieder
vaartuig, individueel genomen, tot onderwerp, gericht om
dit omheen natuurlijke of andere hindernissen te brengen.
Ter zijde en tot slot wil ik u de definitie niet onthouden zoals
opgenomen in de Wet van 3 november 1967 betreffende het
loodsen van zeevaartuigen. Als loods wordt aanschouwd
diegene die bevoegd is tot het loodsen van zeevaartuigen in
de maritieme toegangswegen en de zeehavens, bij het binnen-
komen en het verlaten ervan, alsook op de stromen, rivieren
en kanalen die voor de zeescheepvaart toegankelijk zijn.
Deze wet is opgeheven wat het Vlaams Gewest betreft.

4.3.k. Leveranties, waar ook, van waren of materiaal aan een
schip voor het beheer of het onderhoud ervan

Teneinde als een zeevordering in de zin van dit artikel te
worden beschouwd dient het normale hoeveelheden eetwaar,
uitrusting en ander materiaal welke noodzakelijk zijn voor
de exploitatie en het onderhoud en behoud van het schip,

en het leven aan boord ervan te betreffen. Het dient dus leve-
ringen voor de normale bevoorrading, exploitatie en onder-
houd van het zeeschip, in acht genomen het bemanningsaan-
tal, de grootte, de ouderdom, de accommodatie en de staat
van het schip te betreffen.55

Een beslag op zeeschip is derhalve mogelijk voor schuldvor-
deringen voortvloeiende uit leveringen aan het schip indien
de bestellingen op grond van de vertrouwensleer aan de
scheepseigenaar c.q. de bevrachter zijn toe te rekenen.56 In
casu oordeelde het hof dat toeleveraars van bunkers slechts
bereid zijn om te leveren aan schepen wanneer zij zekerheid
hebben verhaal te kunnen nemen op de scheepseigenaar of
de bevrachter, minstens dat zij zullen gerechtigd zijn om op
dat schip bewarend beslag te mogen leggen, zodat de bunke-
raar wel degelijk beschikt over een zeevordering in de zin
van art. 1468k Ger.W.
Deze rechtspraak werd bevestigd door het Hof van Beroep
van Gent dat uitdrukkelijk stelde dat bewarend beslag op het
schip waarop de zeevordering, het leveren van brandstof,
betrekking heeft, mogelijk is ongeacht of de scheepseigenaar
al dan niet moet instaan voor de zeeschuld. In deze zaak werd
opdracht gegeven tot beslag door een naderhand in staat van
faillissement gestelde vennootschap aan een brandstofleve-
rancier om brandstof te leveren aan een vissersschip waarvan
de opdrachtgever de eigenaar niet was. De voor beslag vatbare
goederen moeten derhalve niet noodzakelijk aan de schulde-
naar toebehoren, hetgeen een afwijking is van de regels van
het gemene recht.57

Een vordering voor de huur van containers en de daarmee
verband houdende kosten zijn een zeevordering overeen-
komst dit artikel en valt onder een recht uit leveranties maar
ook van waren of materiaal aan een schip voor het beheer of
onderhoud ervan. De vordering voor geleverd stuwhout le-
vert ook een zeevordering op.

4.3.l. Bouw, herstelling, uitrusting van een schip of dokkosten
Alle leveringen van dienstprestaties of materialen voor de
nieuwbouw of de verbouwing dan wel herstelling van een
schip zijn zeevorderingen.
De Beslagrechter van Dendermonde oordeelde dat de leve-
ring van materiaal aan een scheepswerf, dat door deze werd
besteld en gebruikt voor de bouw van een schip, een zeevor-
dering oplevert onder art. 1468l.58

Transformatiewerken aan een schip die een bijkomende
modaliteit bij de bevrachtingsovereenkomst voorstellen,
dienen als zeevordering te worden aangemerkt.59

4.3.m. Lonen van kapitein, officieren of scheepsgezellen
Elk lid van de bemanning beschikt over een zeevordering en
kan derhalve machtiging verkrijgen om tot bewarend beslag
over te gaan voor sommen waarop zij recht hebben als loon.

Krachtens art. 2 van het aangehaalde decreet is een vaartuig:
– de vaartuigen omschreven in art. I van Boek II van het Wetboek van Koophandel;

53.

– de vaartuigen, lichters, dokken, wrakken en drijvende tuigen met bestemming naar of komende uit zee;
– de uitdrukkelijk bij besluit van de Vlaamse regering aangeduide vaartuigen, lichters, dokken, wrakken en drijvende tuigen.
Arbitragehof 17 januari 1996, nr. 2/97, B.S. 5 februari 1997.54.
R. Dujardin, Bewarend en uitvoerend scheepsbeslag, Antwerpen: Kluwer 1986, p. 23.55.
Antwerpen 19 maart 1996, RW 1996-1997, 467.56.
Gent 31 mei 2010, NJW 2011, 187, m.nt. E. Somers.57.
Beslagr. Dendermonde 20 september 1992, Eur. Vervoerr. 1993, 561.58.
Beslagr. Antwerpen 6 juni 2002, Eur. Vervoerr. 2003, 124.59.
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De schuldvordering van een zeekapitein tot betaling van
opzegvergoeding is eveneens aan te merken als zeevorde-
ring.60

4.3.n. Voorschotten van de kapitein en die van afzenders,
bevrachters of tussenpersonen, verstrekt ten behoeve
van het schip of de eigenaar ervan

Krachtens deze zeevordering mag de scheepsagent bewarend
beslag leggen op een zeeschip voor voorschotten aan de stu-
wadoor met betrekking tot het loon van de havenarbeiders
ten behoeve van de scheepseigenaar.61 Deze voorschotten
zijn immers zeevorderingen, ook al zijn zij gegeven voor
uitgaven die op zichzelf geen zeevordering zijn.62

4.3.o. Geschillen over de scheepseigendom
Art. 2 Zeewet bepaalt dat zeeschepen roerende zaken zijn
waarvoor het bezit niet telt als titel. Art. 272 Zeewet zegt dat
deze bepaling evenzeer opgaat voor binnenschepen.
Men kan eigendom verkrijgen volgens de klassieke regels
van het burgerlijk recht, maar, zoals hierboven gesteld, met
uitsluiting van art. 2279 BW. Het bewijs van eigendom kan
met alle middelen van recht worden aangeleverd, doch
meestal zal dit een aankoopakte of bouwcontract zijn. Moge-
lijk kan men voor het eigendomsbewijs ook verwijzen naar
de meetbrief van het schip, de inschrijving van een verkoop-
akte in de registers van de hypotheekbewaarder of naar de
lijst in Lloyd’s Books of Shipping. Deze laatste lijst is een of-
ficieuze lijst zonder juridische juistheidgarantie.
Kort wil ik hier nog twee bijzondere vormen van eigendoms-
verwerving eigen aan het zeerecht aanstippen:
– het abandonnement: de afstand door de verzekerde van

de verzekerde zaak, in casu het schip, na een schadege-
val aan de verzekeraar tegen uitbetaling van de schade-
penning, zoals uitvoerig omschreven in art. 222 e.v.
Zeewet;

– de prijsmaking: een soort inbeslagname in oorlogstijd
van vijandelijke schepen die wordt bekrachtigd door
een speciale rechtbank, het prijsgerecht, dit alles om-
schreven in de Wet van 16 augustus 1919.

Het achterhalen van de eigenaar van een zeeschip is vanzelf-
sprekend ook bij de beslaglegging van het grootste belang.
Het aantonen en het bewijs leveren van wie nu de eigenaar
is lijkt minder evident dan dat het op het eerste zicht lijkt.
De beslaglegger zal voor het achterhalen van de eigenaar
verschillende databanken consulteren aangezien deze niet
allemaal even betrouwbaar zijn. Ten aanzien van de eigen-
dom van schepen garandeert geen enkele databank absolute
juistheid, behalve dan het scheepsregister van de vlaggestaat.
Bijgevolg is het dan ook aangewezen dat de beslagleg-
ger/schuldeiser, teneinde te bewijzen dat het schip aan zijn
debiteur toebehoort, meer dan één bron raadpleegt en alle
betreffende inlichtingskanalen consulteert en vergelijkt ten-
einde tot enige vorm van zekerheid te komen. Bovendien zal

een voorzichtig beslaglegger zijn gerechtsdeurwaarder opleg-
gen om de scheepsgegevens, die de kapitein aan boord van
zijn schip heeft, te controleren en te toetsen aan de gegevens
die hij heeft kunnen verzamelen.63

De beweerde weigering tot verkoop van een schip in strijd
met een ‘memorandum of agreement’ en de daaruit volgende
schade maakte volgens de Beslagrechter van Antwerpen een
problematiek uit die gerezen is tussen partijen betreffende
de overdracht van het schip en derhalve rechtstreeks betrek-
king heeft op de eigendom ervan, zodat dit bij toepassing
van het aangehaalde artikel, geschillen over de scheepseigen-
dom, wel degelijk als een zeevordering wordt aanzien.64

Anderzijds werd schade veroorzaakt door een beweerde on-
juiste clausule in de koopovereenkomst van een schip zonder
eigendomsbetwisting niet aanzien als een zeevordering.65

4.3.p. Geschillen omtrent mede-eigendom van een schip of
het bezit of beheer ervan, of de rechten op de beheers-
inkomsten uit een schip in mede-eigendom

Het begrip mede-eigendom wordt in art. 57 Zeewet verder
besproken. Het zeerecht kent twee fundamentele afwijkingen
ten aanzien van het burgerlijk recht wat betreft mede-eigen-
dom, namelijk:
– bij het beheer van een zeeschip in mede-eigendom be-

slist de meerderheid en is er geen unanimiteit vereist,
zoals in het gemeen recht;66

– tot veiling van een schip kan slechts worden overgegaan
wanneer de eigenaars die samen de helft van de belan-
gen in het schip samenstellen dit willen, daar waar in
het burgerlijk recht niemand gedwongen kan worden
om in onverdeeldheid te blijven.67

Dit artikel heeft betrekking op geschillen omtrent de mede-
eigendom van een schip of het bezit of het beheer ervan, of
de rechten op de beheersinkomsten uit een schip in mede-
eigendom. De Engelse tekst van het verdrag geeft duidelijk
aan dat dit enkel doelt op betwistingen tussen mede-eigenaars
van een schip en niet op betwistingen tussen de eigenaar en
de scheepsbeheerder.68

4.3.q. Scheepshypotheek en scheepsverband
De scheepshypotheken worden behandeld in art. 20 e.v.
Zeewet. Alhoewel schepen roerende zaken zijn en hypothe-
ken in het gemeen recht enkel kunnen worden gevestigd op
onroerende goederen kunnen zee- en binnenschepen toch
het voorwerp uitmaken van een hypotheek.
Het scheepsverband is een bijzondere rechtsinstelling, name-
lijk een overeenkomst waarbij de ene partij, schuldenaar,
aan de andere partij, schuldeiser, een zaak verpandt en
waarbij de opbrengst van het verpande goed, bij wijze van
rente aan de schuldeiser ten goede komt, zodat de verpande
zaak als het ware dood is voor de schuldenaar.69 Ook al is
scheepsverband (mortage) geen instituut van Belgisch recht,
toch zou bewarend beslag kunnen worden gelegd op een

Gent 15 december 1992, RW 1993-94, 127.60.
Gent 31 maart 1983, Rechtspr. Antw. 1983-84, 77.61.
Beslagr. Antwerpen 28 juni 1984, Eur. Vervoerr. 1985, 142.62.
Antwerpen 16 september 2008, Eur. Vervoerr. 2009, 170.63.
Beslagr. Antwerpen 11 januari 1985, A.R. 2005 (onuitgeg.).64.
Beslagr. Antwerpen 8 oktober 1981, Eur. Vervoerr. 1985, 334.65.
Art. 577-2, § 6: Andere daden van beheer alsmede daden van beschikkingmoeten, omgeldig te zijn,metmedewerking van allemede-eigenaars
geschieden.

66.

Art. 815 lid 1 BW: Niemand kan worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven en de verdeling kan te allen tijde worden gevorderd.67.
Beslagr. Antwerpen 27 november 2000, RHA 2001, 167.68.
R. Dujardin, Bewarend en uitvoerend scheepsbeslag, Antwerpen: Kluwer 1986, p. 27.69.
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zeeschip als het verzoek tot beslag te leggen strekt tot het
waarborgen van een naar het recht van de Angelsaksiche
landen bestaande ‘mortage’, in de gevallen waarin deze door
de Belgische rechter moet worden erkend.70

4.4. Territoriale bevoegdheid inzake beslag

De beslagrechter kan toestaan dat bewarend beslag wordt
gelegd op zeeschepen die zich in het rechtsgebied van de
rechtbank bevinden en wordt gevat bij éénzijdig verzoek-
schrift.
Het is van geen belang of het schip zich op het moment van
het verzoekschrift al dan niet in de haven waar het beslag
geschiedde bevond. Enkel het tijdstip van het beslag telt en
bepaalt de materiële en territoriale bevoegdheid. Er is geen
enkele regel die verbiedt dat de rechterlijke machtiging wordt
gevraagd alvorens het schip zich bevindt binnen het ressort
van de beslagrechter.71

Voor de vorderingen betreffende bewarende beslagen en
middelen tot tenuitvoerlegging ingesteld krachtens de Wet
van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu
in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België,
zijn de beslagrechters van de arrondissementen van Veurne,
Brugge en Antwerpen bevoegd.
Indien de vordering betrekking heeft op een beslag gelegd
in de territoriale zee, bedoeld in art. 1 Wet van 6 oktober
1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van
België,72 of in de exclusieve economische zone, bedoeld in
art. 2 Wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve econo-
mische zone van België in de Noordzee,73 zijn de beslagrech-
ters van de arrondissementen Antwerpen, Brugge en Veurne
eveneens bevoegd. De bevoegdheid toegekend aan de beslag-
rechters is overeenkomstig van toepassing op de gerechts-
deurwaarders.
De Beslagrechter van het arrondissement Antwerpen is aldus
territoriaal bevoegd om toelating te verlenen om bewarend
beslag te leggen op een zeeschip dat zich bevindt in de Bel-
gisch Exclusief Economische Zone. Wanneer de Beslagrechter
te Antwerpen evenwel toelating verleend voor bewarend
beslag binnen het Gerechtelijk arrondissement Antwerpen
dient het krachtens deze beschikking in de Belgisch Exclusief

Economische Zone gelegde beslag wegens onregelmatigheid
te worden opgeheven.74

Ondanks de expliciete bevoegdheid die wordt gegeven aan
de beslagrechters en de gerechtsdeurwaarders tot het leggen
van bewarend beslag op zeeschip in de territoriale zee en de
exclusief economische zone blijft de vraag of zo een
scheepsbeslag sowieso wel mogelijk is.
Bij een scheepsbeslag in de territoriale zee lijkt het zo te zijn
dat de bepalingen zoals opgenomen in art. 28 Zeerechtver-
drag 198275 de bovenhand halen op het Verdrag scheepsbe-
slag. Aldus zal op grond van het Zeerechtverdrag 1982 enkel
tot bewarend beslag ten opzichte van een vreemd schip in
onschuldige doorvaart door de territoriale zee kunnen wor-
den overgegaan op grond van een zeevordering en voor zover
deze betrekking heeft op verplichtingen of aansprakelijkhe-
den met betrekking tot het specifieke schip aangegaan of
ontstaan tijdens of met het oog op zijn reis door de territo-
riale zee of de interne wateren.76

Maar ook een beslag in de exclusief economische zone lijkt
allesbehalve evident, los van de mogelijk praktische proble-
men om het zeeschip daadwerkelijk in beslag te nemen.
Enerzijds speelt art. 73 Zeerechtverdrag 1982. Hierin wordt
gestipuleerd dat de kuststaat gerechtigd is in zijn exclusief
economische zone schepen aan te houden, te onderzoeken
en gerechtelijke procedures in te stellen. Dit zou een opening
creëren om naar aanleiding van burgerrechtelijke eisen,
voortvloeiende uit inbreuken op de visserijreglementering
in de EEZ, bewarend beslag te leggen op een schip in de EEZ.
Men kan zich echter de vraag stellen of hiervoor een passende
zeevordering kan worden aangevoerd, of het in hierboven
aangehaalde art. 73 niet veeleer gaat over strafrechtelijke
sancties van de overheid en of particulieren zich hier dan al
dan niet op kunnen beroepen. Ingewikkelder wordt het nog
als art. 220 Zeerechtverdrag mee wordt bekeken. Dit artikel
bepaalt onder meer dat indien een overtreding van de wette-
lijke bepalingen inzake mariene verontreiniging in de EEZ
werd begaan in de zin van een aanzienlijke lozing met een
grote schade of risico hierop aan de kustlijn of de belangen
van de kuststaat in de EEZ of territoriale zee, de kuststaat
rechtsvervolging mag instellen met inbegrip van het vasthou-
den van het schip. In de tekst van het verdrag werd de term
‘arrest’ niet weerhouden en gewijzigd naar ‘detention’. Dit

Cass. 18 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 96.70.
Antwerpen 12 december 1995, Eur. Vervoerr. 1996, 123.71.
Bij de Wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België (B.S. 22 oktober 1987) werd de breedte van de
Belgische territoriale zee op 12 zeemijlen of 22 224 m gebracht.

72.

Art. 2 bepaalt: Buiten de Belgische territoriale zee en hieraan grenzend, wordt een exclusieve economische zone, hierna aangeduid als EEZ,
ingesteld die de wateren boven de zeebodem, de zeebodem en de ondergrond daarvan omvat. Art. 3 legt de grenzen van de EEZ vast. De

73.

EEZ van België omvat het deel van de Noordzee waarvan de buitengrens wordt bepaald door een lijn bestaande uit segmenten die de vol-
gende, in coördinaten uitgedrukte punten, verbindt, in de volgorde zoals hieronder aangegeven:
1. 51°16'09" N02°23'25" O.
2. 51°33'28" N 02°14'18" O.
3. 51°36'47" N 02°15'12" O.
4. 51°48'18" N 02°28'54" O.
5. 51°52'34,012" N 02°32'21,599" O.
6. 51°33'06" N 03°04'53" O.
De ligging van de in dit artikel opgesomde punten is uitgedrukt in breedte en lengte volgens het Europees geodetisch systeem (1e vereffening
1950).
Antwerpen 8 september 2003, Eur. Vervoerr. 2005, 247.74.
Article28: Civil jurisdiction in relation to foreign ships 1. The coastal State should not stop or divert a foreign ship passing through the territorial
sea for the purpose of exercising civil jurisdiction in relation to a person on board the ship. 2. The coastal State may not levy execution

75.

against or arrest the ship for the purpose of any civil proceedings, save only in respect of obligations or liabilities assumed or incurred by
the ship itself in the course or for the purpose of its voyage through the waters of the coastal State. 3. Paragraph 2 is without prejudice to
the right of the coastal State, in accordance with its laws, to levy execution against or to arrest, for the purpose of any civil proceedings, a
foreign ship lying in the territorial sea, or passing through the territorial sea after leaving internal waters.
E. Somers, ‘Enkele overwegingen over het bewarend scheepsbeslag in Belgische mariene gebieden’, TVR augustus 1997, 6.76.
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zou erop kunnen wijzen dat gepoogd werd om te vermijden
dat scheepsbeslag zou worden gelegd in de EEZ.77

De Beslagrechter van het arrondissement Antwerpen is
eveneens bevoegd voor de vorderingen die betrekking hebben
op een beslag op zeeschip gelegd op het grondgebied van de
Antwerpse haven gelegen binnen het arrondissement Den-
dermonde.
De bedoeling van de uitbreiding van de bevoegdheid van de
Beslagrechter van Antwerpen was om deze eveneens bevoegd
te maken voor het Deurganckdok in de haven van Antwer-
pen, dat ratione loci onder de bevoegdheid van de Beslagrech-
ter van Dendermonde viel.
Het Deurganckdok is immers een open dok, met name een
dok met rechtstreekse toegang op de Zeeschelde zonder
sluisdeuren. Gezien de onmiddellijke nabijheid van de
staatsgrens met Nederland kan een schip na het verlaten van
het dok dan ook in een minimum van tijd ontsnappen aan
de Belgische autoriteiten. De feitelijke situatie kan grote ge-
volgen hebben voor de schuldeisers die een bewarende
maatregel beogen op een aldaar aangemeerd zeeschip.
Door art. 633 Ger.W. aan te passen werd dit probleem opge-
lost aangezien de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
als dusdanig georganiseerd is dat er steeds een beslagrechter
beschikbaar is die ‘op minuut’, ook buiten de normale
werkuren, op eenzijdig verzoekschrift een bewarend beslag
op zeeschip kan toestaan.
De Gerechtsdeurwaarder van Antwerpen werd een overeen-
komstige bevoegdheid toegekend.

5. Het nieuwe zeerecht

Met het oog op een grondige vernieuwing van het zeerecht
werd bij KB van 27 april 2007 een Commissie Maritiem Recht
opgericht die de redactie van een nieuw Belgisch Scheepvaart-
wetboek voorbereidt.
Dit jaar worden een twaalftal verslagen door deze commissie
uitgewerkt met concrete tekstvoorstellen.
Onder meer van belang voor huidig werk is de nieuwe invul-
ling die wordt gegeven aan het begrip ‘schip’.
In de Proeve van Belgisch Scheepvaartrecht – Schepen –
Derde blauwboek over de herziening van het Belgisch
scheepvaartrecht van de Commissie Maritiem Recht wordt
gedefinieerd als schip elk tuig, met of zonder eigen beweeg-
kracht, met of zonder waterverplaatsing, dat drijft of heeft
gedreven en dat wordt gebruikt of geschikt is om te worden
gebruikt als middel van verkeer te water, met inbegrip van
luchtkussenvaartuigen doch met uitsluiting van vaste tuigen,
watervliegtuigen en amfibievoertuigen.
Binnen de categorie van de schepen wordt vervolgens een
onderscheid gemaakt tussen zee- en binnenschepen. Deze
begrippen worden volledig nieuw gedefinieerd rekening
houdende met de technologische, economische en regelge-
vende evoluties.
Als zeeschip wordt weerhouden elk schip dat beschikt of
dient te beschikken over een zeebrief, een veiligheidscertifi-
caat of enige andere officiële akte waaruit blijkt dat het schip
geschikt is om te worden gebruikt op de zeewateren, alsmede
elk schip dat blijkens zijn constructie bestemd is om op de
zeewateren te worden gebruikt of dat op enig voor de betrok-
ken aangelegenheid relevant tijdstip feitelijk op de zeewateren

wordt gebruikt. Het binnenschip is dan elk schip dat geen
zeeschip is.
In de Proeve van Belgisch Scheepvaartrecht – Algemene
Toelichting – Eerste blauwboek over de herziening van het
Belgisch scheepvaartrecht wordt de overheveling van het
bewarend en uitvoerend scheepsbeslag van het Gerechtelijk
Wetboek naar het nieuw Scheepvaartwetboek in het vooruit-
zicht gesteld, om veeleer praktische overwegingen, zo onder
meer om het scheepvaartrecht in één omvattend geheel te
kunnen onderbrengen. De vraag is of dit wenselijk is aange-
zien de redenering ook omgekeerd kan worden gevolgd. Het
gehele beslagrecht is nu ondergebracht in één omvattend
geheel binnen het Gerechtelijk Wetboek. Een verplaatsing
naar het zeerecht zou de bestaande uniformiteit aantasten.
Over de invulling van het bewarend beslag op schip in het
nieuw Belgisch scheepvaartrecht is op dit ogenblik nog niets
bekend, maar de kans op grote wijzigingen is klein gezien
het feit dat onze interne regels stoelen op het Verdrag van
1952. Wellicht zal het dus enkel om een hernummering gaan.

6. Slotwoord

Uit de voorstelling van de voorwaarden om tot bewarend
beslag op zeeschip over te gaan is nog maar eens gebleken
welk een unieke plaats het zeerecht inneemt in ons rechtsbe-
stel. De specificiteit en de uniekheid maken het zeerecht bij-
zonder interessant en boeiend.
De regels van het gemeen recht komen slechts sporadisch
terug en voor een correcte interpretatie en invulling dient
in zoverre als mogelijk steeds te worden teruggegrepen naar
de regels die het zeerecht zo eigen zijn.
Bovendien behoort de Belgische scheepvaart- en havensector
tot de wereldtop, is de zeehaven van Antwerpen de tweede
van Europa en behoort de Belgische koopvaardij voor wat
betreft tonnage tot de grootste ter wereld.
De eigenheid van het zeerecht en de grote verbondenheid
van België met de scheepvaartwereld maken een herziening
van het Belgisch scheepvaartrecht zoals ze op dit ogenblik
wordt uitgedacht door de Commissie Maritiem Recht meer
dan noodzakelijk.
Voor het beslag op zeeschepen zal door de inbedding van de
regelgeving in het verdrag van 1952 vermoedelijk weinig
veranderen. Nochtans is een herdenking van de zeevorderin-
gen gezien de technologische en andere evoluties misschien
wel noodzakelijk en in die zin is het Verdrag van Genève van
1999 misschien wel een gemiste kans.
Het beslag op schip zal, zo blijkt toch uit de talloze recht-
spraak, een boeiend onderwerp blijven en interpretaties en
nuances dienen blijvend te worden aangebracht en overdacht.

E. Somers, ‘Enkele overwegingen over het bewarend scheepsbeslag in Belgische mariene gebieden’, TVR augustus 1997, 7.77.
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