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Abstract 

 

 

Somalische piraten zijn verantwoordelijk voor de helft van het aantal piraterij-incidenten wereldwijd. 

Vanaf 1991 strijden Somalische vissers voor het behoud van hun maritieme rijkdom. Wat begon als 

een legitieme strijd tegen illegale visserij en (nucleaire) afvaldumping is uitgemond in een lucratieve 

criminele activiteit. Sinds 2007 is de situatie in de Golf van Aden geëscaleerd, de belangrijkste 

handelsroute die Europa met Azië verbindt is een risicozone geworden. De internationale 

gemeenschap is sinds 2008 actief om piraterij een halt toe te roepen, militaire vloten patrouilleren in 

de Golf van Aden onder de vlag van de EU en NAVO in het kader van VN Veiligheidsraadresoluties. 

Welke gemeenschappelijke belangen worden vertegenwoordigd in de strijd tegen de Somalische 

piraten? Een noodoplossing evenals een duurzame oplossing ligt in handen van de internationale 

gemeenschap. Internationale en regionale samenwerking biedt de meest effectieve uitweg, het 

antwoord ligt niet alleen op zee maar ook in het beëindigen van de humanitaire en politieke crisis in 

Somalië. Het belang en de noodzaak van samenwerking onder het kader van internationale regimes en 

organisaties wordt benadrukt door Keohane en Krasner, grondleggers van het institutioneel 

liberalisme.  
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Inleiding 

 

 

Piraterij is de voorbije jaren weer een „hot item‟ geworden. Kapitein Zwartbaard, de avonturen van 

Peter Pan met kapitein Haak en captain Jack Sparrow worden tragisch tot werkelijkheid gebracht in de 

Golf van Aden. Piraterij rond de Hoorn van Afrika heeft echter niets met deze luisterrijke 

fantasiewereld gemeenschappelijk. Piraterij wordt in één adem genoemd naast andere „global security 

threats‟ zoals terrorisme, massavernietigingswapens en de opwarming van de aarde. Somalische 

piraten worden beschouwd als nietsontziende gewelddadige criminelen die enkel uit zijn op het maken 

van easy money (Ploch, Blanchard, Mason, O‟Rourke & King, 2009). De piraten zelf beweren te 

vechten voor vrijheid en gerechtigheid, ze zien piraterij als enige uitweg tot overleven (Biegon, 2009; 

International Crisis Group, 2009; Kemp, 2009).  

 

Vanaf 2008 zijn de Amerikaanse Navy, marineschepen onder de vlag van de Europese Unie en diverse 

fregatten van verschillende nationaliteiten naast de dagdagelijkse koopvaardijschepen niet meer te 

missen in de Golf van Aden. In een poging om de kapingen en gijzelnemingen te voorkomen worden 

er oorlogsschepen ter beschikking gesteld door de internationale gemeenschap, het is echter een 

noodoplossing. Dit repressiemiddel biedt geen langdurige oplossing voor het probleem. Piraterij is 

echter niet beperkt tot de kusten van Somalië. In de Golf van Guinee, de Straat van Malakka en de 

Caraïben worden er tevens minstens wekelijks rapporten opgetekend van piraterij-incidenten (Ploch et 

al., 2009). Maar waarom springt de internationale gemeenschap net op de kar in de strijd tegen de 

Somalische piraten?  

 

Ondanks de aanwezigheid van de militaire schepen sinds 2008 blijven de Somalische piraten erg 

actief, het aantal incidenten in de Golf van Aden is zelfs gestegen tegenover 2008, van 111 naar 219 

aanvallen in 2010. Hier tegenover staat wel dat het aantal geslaagde incidenten, daadwerkelijke 

kapingen, proportioneel verminderd is, van 42 op 111 in 2008 tegenover 65 op 219 in 2010. Met deze 

cijfers nemen  de Somalische piraten net niet de helft in van de piraterij-incidenten
1
, 219 van 445 

incidenten wereldwijd (IMB PRC, 2011a, pp. 5-10). 

 

Somalische piraten maken geen onderscheid tussen schepen; koopvaardijschepen, plezierjachtjes en 

cruiseschepen, als zowel schepen van de VN die humanitaire hulp vervoeren worden aangevallen. 

Somalische piraten vormen dus zowel een bedreiging voor de veiligheid, voor de internationale 

overzeese handel, als zowel voor de humanitaire situatie (Anyu & Moki, 2009; Biegon, 2009; 

“Somalia: Plan To Overcome Piracy”, 2008). 

                                                           
1
 Het IMB PRC geeft enkel de cijfers weer van piraterij-incidenten op koopvaardijschepen, piratenaanvallen op 



9 
 

In het kader van mijn masterproef heb ik gekozen om mijn onderwerp te zoeken met betrekking tot de 

Somalische piraten rond de Hoorn van Afrika. Mijn voornaamste aandachtspunt gaat uit naar de 

respons van de internationale gemeenschap op de problematiek van piraterij in de Golf van Aden. 

Opvallend is de ontplooiing van de multilaterale samenwerking tussen verschillende landen onder 

enkele internationale organen. Verscheidene staten opereren samen in de strijd tegen de Somalische 

piraten onder meerdere overkoepelende organen zoals onder de Europese Unie, de Noord-Atlantische 

Verdragsorganisatie en de Verenigde Naties. Het vooropgesteld doel van mijn onderzoek is een beter 

inzicht aan te reiken in de motieven van de internationale gemeenschap in de strijd tegen de 

Somalische piraten.  

 

De hoofdonderzoeksvraag van deze verhandeling luidt: “Welke belangen drijven de internationale 

gemeenschap in een gemeenschappelijke strijd tegen de Somalische piraten?”. Voor ik deze vraag kon 

beantwoorden is het noodzakelijk om eerst enkele dingen te verduidelijken. Enkele verklarende 

bijvragen luiden: Wat is de definitie van piraterij? Welke mechanismen zijn er voorhanden om 

piraterij te bestrijden? Zijn deze wetten nog toepasbaar en actueel? Wie zijn de Somalische piraten, 

wat drijft hen? Wat zijn de mogelijke oorzaken en verklaringen voor de opkomst van piraterij rond de 

Hoorn van Afrika? Het kort schetsen van de actuele problematische situatie in Somalië is tevens 

noodzakelijk om piraterij beter te kunnen situeren. Gezien de piraten voornamelijk afkomstig zijn uit 

de afgescheurde autonome regio Puntland is het tevens essentieel de specifieke situationele context in 

Puntland meer toe te lichten.  

 

Een andere interessante bijvraag die me leidt tot de hoofdvraag omtrent de motieven van de 

internationale gemeenschap luidt: Waarom wordt er voornamelijk geconcentreerd op Somalië terwijl 

er tevens piraterij in de Golf van Guinee, de Straat van Malakka en de Caraïben voorkomt? Wat heeft 

geleid tot het escaleren van de situatie in de Golf van Aden? Welke belangen heeft de internationale 

gemeenschap specifiek in het terugdringen van piraterij in de Golf van Aden? Welke impact heeft de 

Somalische piraterij op de internationale gemeenschap? Is piraterij louter handelsverstorend voor het 

verkeer in de Golf van Aden? Met het overlopen en beantwoorden van deze vragen ben ik al een stapje 

dichter bij het beantwoorden van mijn hoofdvraag over de eventuele motieven van de internationale 

gemeenschap.  

 

Mijn masterproef bestaat voornamelijk uit een literatuurstudie. Daarbij heb ik me voornamelijk 

gebaseerd op primair bronnenmateriaal waaronder rapporten en publicaties van de officiële websites 

van onder andere de Europese Unie, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Verenigde Naties. 

Naast de updates van de stand van zaken zijn er tevens verslagen te vinden over de oprichting en het 

verloop van de operaties die ze hebben opgezet. Het International Maritime Organisation (IMO), de 

speciale afdeling van de VN voor maritieme kwesties, is de bron bij voorkeur voor de wetgeving op 
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gebied van het internationaal zeerecht. Het International Maritime Bureau van de International 

Chamber of Commerce (ICC IMB) onderzoekt onder andere maritieme fraude en piraterij en beschikt 

tevens over cijfers van piraterij-incidenten op koopvaardijschepen. De websites van enkele 

Amerikaanse instanties waren ook een bruikbare bron zoals bijvoorbeeld Federation of American 

Scientists en Foreign Policy in Focus. 

 

De wetenschappelijke literatuur die handelt over piraterij in de Golf van Aden is (nog) zeer beperkt. 

Deze lacune heeft deels te maken met de actualiteit van mijn onderwerp maar kan tevens gekoppeld 

worden aan een spijtige algemene verwaarloosbare interesse voor het Afrikaans continent. Enkele 

onderzoeksgroepen zoals Chatham House en International Crisis Group vullen de hiaten hier 

gedeeltelijk in. Daartegenover staat wel dat het actuele aspect van mijn onderwerp ervoor zorgt dat in 

de media heel wat informatie verschijnt over piraterij. Tevens  is de media een dankbare bron voor het 

verbreden van mijn invalshoek omdat ze ook de veronderstelde oorzaken, mogelijke oplossingen en 

het verhaal vanuit het oogpunt van de Somalische piraten toelichten. Om voor een meer kritische noot 

te zorgen heb ik hier aanvullingen bijgebracht uit secundaire literatuur.  

 

Voor de theoretische invalshoek baseer ik me voornamelijk op algemene werken over het 

institutioneel liberalisme en meer specifiek op toelichtingen van Stephen Krasner en Robert Keohane. 

Krasner wordt beschouwd als de grondlegger van het institutioneel liberalisme, naast een goede 

toelichting van deze tak van het liberalisme houdt hij zich voornamelijk bezig met de vraag en het 

onderzoek naar de effectiviteit en onmisbaarheid van regimes. De werken van Keohane, samen met 

Nye, vormen de basis van de complexe interdependentietheorie waarin uiting wordt gegeven aan het 

stijgend belang van internationale organisaties voor het onderhouden van transnationale relaties.  

 

Het is onontbeerlijk om eerst een beter inzicht te verkrijgen in de huidige problematiek van Somalië 

om het fenomeen van de Somalische piraten te begrijpen In het eerste hoofdstuk wordt beknopt de 

bewogen geschiedenis van Somalië beschreven. Tevens wordt kort de huidige situatie en de 

problematiek van de al twintig jaar aanslepende crisis geschetst waarbij aandacht gegeven wordt aan 

het begrip staatsfalen en het ontstaan van de autonome regio‟s Puntland en Somaliland.. 

 

Het is belangrijk om te weten waarover we spreken. In het tweede hoofdstuk wordt de definiëring en 

inhoud van de term piraterij besproken en tevens de moeilijkheden die hierbij komen kijken. 

Daarnaast wordt er verder ingegaan op de Somalische piraten, wie ze zijn, wat hen drijft en hoe ze te 

werk gaan.  

 

Om de samenwerking van de staten in de strijd tegen de Somalische piraten beter te duiden maak ik 

gebruik van het kader van het institutioneel liberalisme. Het derde hoofdstuk behandelt het theoretisch 
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gedeelte, het institutioneel liberalisme wordt als theoretisch kader uitgelegd en tevens wordt er 

gekeken naar de praktische invulling hiervan. Om de keuze voor het institutioneel liberalisme te 

verduidelijken wordt er verwezen naar het succesvol voorbeeld van de regionale samenwerking in 

Zuidoost-Azië in de strijd tegen piraterij onder MALSINDO en ReCAAP.  

 

De antipiraterij operaties van de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de 

Combined Maritime Forces worden in hoofdstuk vier weergegeven. De aanwezigheid van de 

internationale actoren is mogelijk door het aangeboden kader van de verscheidene resoluties van de 

VN Veiligheidsraad die tevens besproken worden. Daarnaast wordt er gekeken naar de oprichting van 

diverse multilaterale initiatieven in het belang van de relevantie van het gekozen theoretisch kader het 

institutioneel liberalisme. 

 

Het beantwoorden van de onderzoeksvraag, de motieven van de internationale gemeenschap voor de 

ontplooiing van oorlogsschepen in de Golf van Aden, licht ik toe in het vijfde hoofdstuk. Er gaat ook 

aandacht uit naar de gevolgen die piraterij kent voor de internationale gemeenschap en de implicaties 

op regionaal en lokaal niveau. 

 

Het zesde hoofdstuk gaat dieper in op de global security threat als beweegreden voor de aanwezigheid 

van de internationale gemeenschap in de Golf van Aden. Piraterij wordt naast het maritiem terrorisme 

geplaatst en de pro- en contra-argumenten worden afgewogen om deze onder één enkele noemer te 

laten vallen. Daarnaast wordt  er concreet gekeken naar de internationale vrees voor een (mogelijke) 

relatie tussen de Somalische piraten en de islamitische terroristische organisatie al Shabaab.  
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Hoofdstuk 1. Geschiedenis van Somalië  

 

 

1.1 Beknopte geschiedenis van Somalië
2
 

 

Om de huidige problematiek beter te kunnen bevatten is het belangrijk om de historische achtergrond 

in gedachte te houden. De geschiedenis van Somalië legt een aantal basisdynamieken en 

grondoorzaken van het huidige conflict bloot. De opkomst van piraterij valt deels in deze context te 

verklaren.  

 

Het noordwesten van Somalië is voor een korte periode bezet geweest door de Italianen. De rest van 

Somalië, waarvan de grenzen grotendeels overeenkomen met het huidige Somaliland, bevond zich 

onder Brits bewind. Met de onafhankelijkheid in 1960 werden de twee delen samengevoegd en zag de 

Republiek Somalië het licht. In 1969 greep Mohammed Siad Barre de macht na een staatsgreep en 

installeerde een militaire dictatuur. Siad Barre bestuurde Somalië met een experimentele combinatie 

van wetenschappelijk socialisme en islam. Er kwam een einde aan de 21-jaar durende dictatuur onder 

Siad Barre in 1991. Sindsdien is het land verwikkeld in een machtstrijd dat gedomineerd wordt door 

clanstructuren. Het conflict lijkt uitzichtloos en eist een zware tol op humanitair vlak. Er is tevens geen 

sprake meer van een staat, van één Somalië. Somaliland en Puntland hebben zich afgescheurd en zich 

autonoom verklaard (ICG, 2009;World Bank, 2005). Somalië kan beschouwd worden als een 

verzameling warring states, als een stateresistent society
3
 (Doom, 2008, p. 408). Het vroegere Somalië 

is het schoolvoorbeeld voor extreem staatsfalen
4 (Rotberg, 2002).  

 

De Somalische bevolking kan als etnisch homogeen beschouwd worden, het merendeel van de 

bevolking behoort tot één van de zes grote Somalische clanfamilies. Een aantal Somaliërs, van 

oorsprong een nomadenvolk, bevindt zich ook buiten de grenzen van Somalië met name in Djibouti, 

Ethiopië en Kenia. Vlak na de onafhankelijkheid werd er naar een droom van een Groot-Somalië 

gestreefd, met het symbool van een vijfpuntige ster
5
 op de nationale vlag. De pogingen om de 

Somalische volkeren en gebieden te verenigen liepen altijd bloedig af, zoals de guerilla-acties langs de 

grens met Kenia net na de onafhankelijkheid en de oorlog om Ogaden in de jaren 1970 met Ethiopië. 

                                                           
2
 Een kaart van Somalië zit bijgevoegd in bijlage 1. 

3
 Een „stateresistent society‟ “is een samenleving die zich verzet tegen elke vorm van panoptisch bestuur en 

tevens de machtsmiddelen bezit om dit „gevaar‟ te weren” (Doom, 2008, p. 408 [nadruk in origineel]). 
4
 Er bestaat een groot verschil tussen staatsfalen, een gefaalde staat en een collapsed state. Somalië behoort tot 

de laatste categorie (Rotberg, 2002). 
5
 Vijfpuntige ster staat voor de vijf regio‟s waar de Somalische bevolking zich bevond; de vroegere Britse en 

Italiaanse gebieden, de Ogaden of Haud in Ethiopië, de Northern Frontiers bewoond door Oromo in Kenia, en 

Djibouti (Doom, 2008, p. 405). 
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Ondanks de homogeniteit van de Somaliërs is hun eenheidsgevoel niet sterk aanwezig. De 

clanaffiliaties beheersen het dagelijks leven en bepalen grotendeels de politiek en dus ook de al 20-jaar 

durende burgeroorlog (Gettleman, 2009, p. 62; World Bank, 2005, p. 7-9). De clanstructuur kan zowel 

gezien worden als een middel dat de Somalische bevolking verenigt, of als een oorzaak voor de 

fragmentatie dat in grote mate het conflict bepaalt. De clan, subclans en families zijn niet statisch en 

worden vaak gemanipuleerd voor politieke of economische doeleinden, het merendeel van de 

bestaande milities zijn dan ook georganiseerd via clanstructuur. De formatie van Somaliland en de 

relatieve stabiliteit en welvarendheid bewijst dat clanstructuren ook kunnen bijdragen aan vrede en 

stabiliteit. In afwezigheid van een functionerende staat namen clanouderen het heft in handen en 

zorgden ze voor conflictresolutie en -management,  een voorbeeld van la démocratie sous l‟arbre 

(Doom, 2008; World Bank, 2005, pp. 7-18). 

 

Sinds 1991 zijn er al meer dan veertien, mislukte, pogingen geweest om een centrale regering te 

creëren (ICG, 2011, p. 2; Pham, 2010, p. 326). De Transitional Federal Government (TFG) werd met 

steun van de internationale gemeenschap geïnstalleerd als centrale regering in Mogadishu in 2004 als 

uitkomst van het Djibouti vredesproces. In 2006 kwam voor enkele maanden de Islamitische 

Rechtbanken, Islamic Courts Union (ICU), aan de macht. Vele bronnen stellen dat onder het bewind 

van de ICU de problematiek van piraterij effectief werd aangepakt (o.a. Menkhaus, 2009a; Middleton, 

2008; Roque, 2009; Sauvageot, 2009). De islamitische leer veroordeelt piraterij en beschouwt het als 

haram, anti-islam. Ethiopië
6
, met steun van de Verenigde Staten, dreef het ICU van de macht. Het 

TFG werd onder internationale goedkeuring terug geïnstalleerd als centrale regering. De feitelijke 

machtsbasis van het huidige TFG onder president Sheikh Sharif Sheik Ahmed is zeer klein en reikt 

zelfs niet buiten de hoofdstad Mogadishu
7
. Zonder de steun van de internationale gemeenschap en de 

militaire aanwezigheid van African Union Mission in Somalia (AMISOM) zou het bewind al lang 

gevallen zijn. Het mandaat van de huidige Somalische Transitional Federal Government loopt normaal 

gezien in augustus 2011 op zijn einde. Al heeft het Somalische parlement na een stemming in februari 

het mandaat eenzijdig met drie jaar verlengd (ICG, 2011, p. 7, 17). 

 

1.1.1 Somalië, staatsfalen en piraterij 

 

De meeste academici (Guilfoyle, McGoldrick & Warbrick, 2008; Krosak, 2009, 17 april; Pham, 2010; 

Stroehlein, 2008, 19 november) leggen de oorzaak voor de aanwezigheid van piraterij in het 

staatsfalen van Somalië. Sinds het einde van de dictatuur onder Siad Barre in 1991 wordt Somalië 

                                                           
6
 Ethiopië haalde nationale veiligheidsoverwegingen aan als rechtvaardiging voor het militair offensief in 

Somalië (Roque, 2009, p. 2). 
7
 AMISOM claimt meer dan 50% van Mogadishu in handen te hebben (in: ICG, 2011, p. 18). 
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geclassificeerd onder de staatloze staten. Somaliland riep kort na de val van Siad Barre de 

onafhankelijkheid uit van de Republiek van Somaliland.  Feitelijke autonomie, ondanks de relatieve 

stabiliteit en welvarendheid van Somaliland, wordt door de internationale gemeenschap niet aanvaard. 

In 1998 scheurde Puntland zich af en verklaarde zich een autonome staat, maar in tegenstelling tot 

Somaliland sluit Puntland een aaneensluiting als een autonome regio bij Somalië niet uit wanneer het 

conflict opgelost raakt. Ook de regio Galmudug en de streek Ximan en Xeeb vormen twee enclaves in 

het noorden van Centraal-Somalië met eigen lokale politieke structuren (ICG, 2011, pp. 7-8; World 

Bank, 2005, p. 5). 

 

 Amirell (2009, p. 26-28) stelt dat op het eerste zicht wel een sterke correlatie bestaat tussen gefaalde 

staten en piraten maar meent dat de focus op staatsfalen de bredere dynamiek achter de opkomst van 

piraterij mist. Verschillende Afrikaanse staten staan in de top 20 van de failed state index
8
 waarvan 

zeven landen toegang hebben tot de kust. In Soedan werden er bijvoorbeeld geen piraterij-incidenten 

gemeld (Foreign Policy, 2011), staatsfalen is een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde. Hij 

besluit: “Het verklaren van piraterij – of welke andere misdaad of sociaal, economisch of politiek 

probleem dan ook – door te verwijzen naar een „mislukte staat‟ is een tautologie. Piraterij is namelijk 

eerst en vooral een factor die moet meewegen in de beoordeling of en in welke mate een staat mislukt 

is. Het begrip van de mislukte staat kan derhalve logischerwijs nooit een verklaring zijn, maar slechts 

een algemeen etiket dat gebruikt wordt om een breed scala aan sociale, economische en politieke 

crises aan te duiden die zelf ook uitleg behoeven.” (Amirell, 2009, p. 27). Hij komt dan tot de 

conclusie dat de opkomst van piraterij in Somalië beschouwd moet worden als “… een onderdeel van 

een sociale en politieke orde die gebaseerd is op een plundereconomie in een bredere context van 

externe - regionale en mondiale - belangen bij de exploitatie van natuurlijke rijkdommen, in 

combinatie met een gebrek aan plaatselijke bronnen van rijkdom of manieren om inkomsten te 

genereren.” (Amirell, 2009, pp. 33-34).  

 

Vele onderzoekers (o.a. Hansen, 2009; Krosak, 2009, 17 april; Middleton, 2008; Ross & Ben-David, 

2009) halen aan dat een functionerende en legitieme overheid in Somalië de beste en enige langdurige 

oplossing biedt voor piraterij. Als bewijs om deze veronderstelling te staven halen ze het voorbeeld 

aan waarin de Islamic Courts Union gedurende zes maanden de centrale regering van Somalië vormde 

in 2006. Gedurende deze periode zou het aantal piraterij incidenten significant gedaald zijn. Als reden 

hiervoor halen ze het harde optreden van de ICU tegen piraten aan aangezien piraterij volgens de islam 

verboden is. Critici zijn het hier niet mee eens en stellen dat de terugval van het aantal piraterij-

incidenten in de periode onder het bewind van de ICU vooral te verklaren valt door het 

moessonseizoen. Tijdens het moessonseizoen worden er altijd minder piraterij incidenten opgetekend 

                                                           
8
  Te raadplegen op: 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_rankings     

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_rankings
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doordat het voor de piraten te gevaarlijk is om op zee te gaan (International Expert Group on Piracy 

off the Somali Coast, 2008, p. 15). Pham (2009, p. 8) voegt eraan toe dat de zogenaamde repressie van 

piraterij door het ICU wordt afgeleid uit één enkel voorval waarbij het ICU het gekaapte MV Veesham 

I bevrijdde omdat de eigenaar een belangrijke sponsor van het regime was.  

 

 

1.2 Ontstaan van Puntland  

 

Puntland, officieel the Puntland State of Somalia, scheidde zich af van Somalië in 1998 maar claimt 

geen onafhankelijkheid en steunt de idee van een federaal Somalië
9
 (Puntland, n.d.). Puntland ligt in 

het noordoosten van Somalië, de stad Garowe wordt beschouwd als hoofdstad. Puntland is zo‟n 

212.510 km² groot wat overeenkomt met ongeveer 1/3 van de totale oppervlakte van Somalië. In 2006 

werd het aantal  inwoners geschat op 3,9 miljoen waarvan zo‟n 52% van de bevolking een nomadische 

levensstijl er op na houdt (Ministry of Planning and International Cooperation, 2007, pp. 10-12). 

Ondanks de relatieve stabiliteit van Puntland en zijn functionerende overheid wordt deze regering niet 

erkend waardoor het geen recht heeft op erkende ontwikkelingshulp of subsidies. Niettegenstaande dat 

de overheid in Puntland meer legitimiteit erkent onder zijn inwoners dan de Tranitional Federal 

Government  in Mogadishu is het niet zo dat er geen problemen zijn. Corruptie en misdaad zijn diep 

verwikkeld met de ambtenarij in Puntland.  

 

1.2.1 Puntland en piraterij 

 

Somalische piraten blijken voornamelijk afkomstig uit de semionafhankelijke regio Puntland waarvan 

de belangrijkste haven Eyl de hub vormt van de piratenactiviteiten. In deze haven liggen talloze 

schepen te wachten tot het losgeld aan de piraten wordt overgedragen
10

. In Puntland profiteert bijna 

iedereen mee van de piratenbusiness, gaande van lokale ambtenaren, vissers die hun expertise en 

materiaal beschikbaar stellen, lokale handelszaken tot prostituees (Hesse, 2010, p. 80). Puntland, 

ondanks talrijke beschuldigingen van belangenvermenging met de Somalische piraten, neemt  echter 

ook effectief een standpunt in tegen de piraten.  

 

Tot voor april 2009 kregen de piraten vrij spel van lokale leiders die vaak mee profiteerden en deelden 

in de enorme winsten afkomstig van de piraterij. In april 2009 bundelde de regionale overheid echter 

haar krachten samen om de weelderig tierende corruptie en piraterij die de regio treft aan te pakken 

                                                           
9
 Het staat ook officieel in de grondwet: “As stipulated in Article 1 of the Transitional Constitution, Puntland is a 

part of an anticipated Federal State of Somalia . It is striving for the unity of the Somali people and the 

creation of a Somali government based on a federal system.” (Puntland, n.d.). 
10

 Op 28 april 2011 lagen er 26 schepen (IMB PRC, 2011, 28 april). 
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onder de wa‟yigelin (bewustmaking) campagne. Operatiebasissen van piraten werden ontmanteld, 

enkele piraten en gerelateerde zaken van corruptie werden voor de rechter gebracht (Garowe online, 

2009, 24 april, 2010, 9 januari; ICG, 2009, p. 12; “Piracy Attacks off the Horn of Africa Motives, 

Tactics, and International Response”, 2009).  

 

Puntland heropende tevens het contract van de Puntland Coast Guard, waar de afkorting SomCan de 

vroegere banden met Canada aanhaalt, in de zomer van 2008. Het contract van SomCan werd eerder in 

2006 beëindigd toen drie werknemers gearresteerd werden voor het kapen van een Thaise vissersboot. 

Tevens waren er beschuldigingen over corruptie en politieke inmenging. De vergunning voor een 

Puntlandse kustwacht ging erna naar een Saoedi-Arabische firma, al-Habibi Marine Services. SomCan 

werd destijds voornamelijk ingezet om een halt te roepen tegen buitenlandse schepen die illegaal 

gebruik maakten van de Somalische wateren door er zonder vergunning te vissen of clandestien afval 

te lozen
11

. SomCan was tevens gemachtigd om licenties uit te reiken aan vistrawlers. De Somalische 

vissers waren naar verluidt hier niet blij mee omdat ze zich een (te dure) vergunning moesten 

aanschaffen (Gatehouse, 2008; Hansen, 2008, pp. 585-589).  

 

De voorganger van de SomCan kustwacht was het Britse Hart Security
12

 dat in 2000 een contract 

tekende met Puntland voor het patrouilleren en trainen van een kustwacht. In 2001verbrak Hart 

Security het contract vanwege het uitbarsten van een burgeroorlog in Puntland en achtte de situatie te 

gevaarlijk voor zijn werknemers. Nu verdient Hart Security zeer goed door het verlenen van zijn 

expertise van de regio voor de beveiliging van schepen  die de Golf van Aden passeren (Gatehouse, 

2008). 

 

De huidige middelen van SomCan zijn schaars, met slechts tweehonderd man ter beschikking 

tegenover zo‟n duizend piraten. De motivatie bewaren onder de kustwacht is tevens moeilijk wanneer 

ze een maandloon van $400 ontvangen, niet slecht voor een doorsnee Somaliër, maar dit is slechts een 

kleine som tegenover de $10.000 dat een Somalische piraat verdient. Een heikel punt blijft de 

regelmatige uitbetaling van de lonen, zonder verloning zou het wel kunnen dat er meerdere 

medewerkers de kant van de piraten kiezen (Gatehouse, 2008).    

                                                           
11

 Zowel de TFG als Somaliland hebben private veiligheidsbedrijven in dienst genomen om hen bij te staan in 

het trainen van een kustwacht om het illegale overbevissen en afvaldumping te verhinderen. De verschillende 

kustwachten kwamen soms in aanraking met elkaar omdat ze elkaars gebied niet erkenden (Hansen, 2008, pp. 

586-589). 
12

 De opzet was dat het uitgeven van visserijlicenties door Puntland het project van Hart Security zou 

financieren. De belangrijkste bijdrage dat Hart Security voor Puntland leverde was de erkenning van het recht 

op de maritieme wateren en vislicenties voor het Britse hof. Enkele buitenlandse rederijen hadden Puntland en 

zijn kustwacht voor het gerecht gedaagd met de beschuldiging zich in piraterij-activiteiten begeven te hebben 

aangezien Puntland niet erkend wordt als een staat en dus geen recht heeft om controle over de wateren op te 

eisen (Hansen, 2008, p. 587). 
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Hoofdstuk 2. Piraterij rond de Hoorn van Afrika 

 

 

2.1 Definitie piraterij 

 

Een piraat wordt onder het internationaal recht beschouwd als een hostis humani generis, een vijand 

van de mensheid (Dixon, 2007, p. 123). Enkele misdaden worden onder het internationaal recht 

gerekend als een grote bedreiging voor de bestaande internationale orde waardoor alle staten 

jurisdictie mogen uitoefenen om deze te voorkomen en te veroordelen. Piraterij valt onder deze 

categorie, een persoon die zich vergrijpt aan een van deze misdaden plaatst zichzelf  buiten enige 

bescherming van een staat (Dixon, 2007, p. 147). 

 

Piraterij wordt gedefinieerd in de United Nations Convention on the Law of the Seas (UNCLOS) als:  

 

Piracy consists of any of the following acts: 

(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private  

ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed: 

 i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board 

   such ship or aircraft; 

 ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any  

   State; 

(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge 

of facts making it a pirate ship or aircraft; 

(c) any act inciting or of intentionally facilitating an act described in sub-paragraph (a) or (b). 

(UNCLOS, Art. 101). 

 

Er wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen gewapende aanvallen op zee en piraterij. Het eerste 

komt voor in territoriale wateren of havens daartegenover staat dat piraterij, volgens de definiëring 

onder UNCLOS, uitsluitend voor kan komen in internationale wateren
13

. De definitie van gewapende 

aanvallen op zee volgens het International Maritime Organization (IMO): 

                                                           
13

 Piracy consists of any of the following acts: 

  (a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew 

or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed: 

   i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or 

aircraft; 

   ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State; 

   (UNCLOS, Art. 101 [eigen nadruk]) 
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“Armed robbery against ships” means any of the following acts: 

1. any illegal act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof, other than 

an act of piracy, committed for private ends and directed against a ship or against persons 

or property on board such a ship, within a State‟s internal waters, archipelagic waters and 

territorial sea; 

2. any act of inciting or of intentionally facilitating an act described above. 

(IMO, resolutie 1025(26)) 

 

  

Het International Maritieme Bureau (IMB) hanteert echter een bredere definitie van piraterij, het 

bureau maakt geen verschil tussen aanvallen die plaatsvinden in territoriale of internationale wateren. 

 

“An act of boarding or attempting to board any ship with the apparent intent to commit theft or 

any other crime and with the apparent intent or capability to use force in the furtherance of 

that act.”  

 (IMB PRC, 2010, p. 3) 

 

In deze verhandeling opteer ik er tevens voor om gewapende aanvallen in territoriale wateren onder de 

term piraterij te plaatsen.  

 

Het onderscheid dat men maakt tussen een piratenaanval in territoriale of internationale wateren lijkt 

op het eerste zicht misschien een detail maar het heeft grote gevolgen voor het justitiële optreden tegen 

deze misdaden. Volgens de definitie van UNCLOS (art. 105), die internationaal als wetmatige 

definitie wordt erkend, heeft de internationale gemeenschap in hun strijd tegen de piraten enkel 

jurisdictie op volle zee en niet in de territoriale wateren van Somalië. Dit heeft als gevolg dat men in 

een achtervolging de piraten soms moet laten gaan wanneer de piraten de lijn overschrijden waar enkel 

de jurisdictie van Somalië geldt (Guilfoyle et al., 2008, p. 594). In dit geval heeft de secretaris-

generaal Ban Ki-moon van de VN  uitzonderlijk een overeenkomst kunnen sluiten met de Transitional 

Federal Government in Mogadishu over het betreden van de territoriale wateren van Somalië door de 

internationale marineschepen wanneer deze piraten achtervolgen
14

(VN VR, 2008, 2 juni, resolutie 

1816). 

 

                                                           
14

 De lidstaten van de Europese Unie, de NATO Standing Maritime Naval Group, Canada, Rusland en de 

Verenigde Staten hebben al toestemming gekregen van het TFG voor het betreden van de territoriale wateren 

(IEGPSC, 2008, p. 24) 
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Guilfoyle, McGoldrick en Warbrick (2008, p. 593) wijzen tevens op de moeilijkheid dat „voor private 

doeleinden‟
15

 door UNCLOS in de definitie van piraterij werd opgenomen. Ze opteren voor een 

bredere invulling van private doelstellingen. Ze zijn van oordeel dat het vermelden dat de misdaad een 

privaat doel beoogt niet betekent dat piraterij niet politiek geïnspireerd kan zijn. 

 

Dillon (2005, pp. 155-156) stelt dat de twee definities van het UNCLOS en het IMB, zelfs als je ze 

samenvoegt, nog niet de gehele inhoud van het begrip piraterij omvat. Problemen zoals corruptie door 

havenautoriteiten en maritiem terrorisme vallen nog buiten deze definiëringen. Het Baltic and 

International Maritime Council (BIMCO) ijvert er voor om de brede waaier aan misdaden op zee; 

piraterij; mensenhandel; drugssmokkel; en maritiem terrorisme onder een enkel noemer te brengen,  

zijnde „maritieme misdrijven‟. Het hoopt hierbij een grotere bewustwording binnen de internationale 

gemeenschap te creëren inzake het veiligstellen van de internationale handel over zee (in Kraska & 

Wilson, 2009c, p. 265). Dillon (2005, pp. 155-157) meent echter dat het beter is het onderscheid te 

behouden tussen de verschillende vormen van piraterij omdat elke vorm een specifieke aanpak vraagt 

en een andere verantwoordelijke actor betreft. Hij stelt een indeling van vier categorieën voor; 

corruptie; gewapende overvallen; piraterij; en maritiem terrorisme.  

 

Het samenvoegen van piraterij en maritiem terrorisme onder één enkele term is voor discussie vatbaar. 

De voorstanders stellen dat de benaming terrorisme de aandacht van de internationale gemeenschap 

trekt en hierdoor sneller zal gereageerd worden op de problematiek van piraterij. Tegenstanders menen 

dat beide misdrijven door hun verschillende motivatie niet te vergelijken zijn en dat het samenvoegen 

van beiden een efficiënte aanpak in de weg zal staan. In hoofdstuk zes wordt er verder ingegaan op 

deze discussie. 

 

 

2.2 Somalische piraten 

 

Wie zijn de Somalische piraten? De berichtgeving die ons bereikt schildert de piraten af als 

gewelddadige criminelen die lucratieve winsten maken door angst en terreur te zaaien. De Somalische 

piraten verdedigen hun criminele activiteiten echter, ze zien zich geroepen om de Somalische kust en 

(vissers)gemeenschap te beschermen. Piraterij wordt hieruit afgeleid als een overlevingsstrategie. 

                                                           
15

 Piracy consists of any of the following acts: 

  (a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew 

or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed: 

   i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or 

aircraft; 

   ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State; 

(UNCLOS, Art. 101 [eigen nadruk]) 
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Door het falen van Somalië maakt de internationale gemeenschap gebruik van de Somalische wateren 

door er illegaal te vissen en illegaal (nucleair) afval in te dumpen, de maritieme rijkdom is hierdoor 

sterk verminderd. Piraten zijn wanhopige vissers die het heft in handen nemen tegen het onrecht, tegen 

de heersende armoede en voor het overleven (Adow, 2008; Middleton, 2008; Ploch et al, 2009). 

Somalische piraten maken geen onderscheid tussen hun doelwitten, de commerciële scheepvaart, 

plezierjachtjes en cruiseschepen als zowel schepen van de VN die humanitaire hulp vervoeren worden 

aangevallen. Vaak wordt over het hoofd gezien dat Somalische piraten naast piraterij ook verwikkeld 

zijn in andere criminele activiteiten zoals mensenhandel, drugssmokkel en wapenhandel (Chaikin, 

2005, p. 122; UN Monitoring Group on Somalia, 2008, 20 november). Somalische piraten vormen dus 

een bedreiging voor de veiligheid,  voor de internationale overzeese handel, als zowel voor de 

humanitaire situatie (Anyu & Moki, 2009; Biegon, 2009). 

 

Het aantal Somalische piraten wordt geschat op zo‟n 1400 man (IEGPSC, 2008, p. 32). Somalische 

piraten komen voornamelijk uit Puntland, een semiautonome regio van Somalië, maar tevens zijn er 

uit de havens Haradheere, Hobyo, Kismaayo en Marka piratengroepen afkomstig. Piratengroepen zijn 

meestal georganiseerd volgens clan maar tevens zijn er aanwijzingen dat de groepen steeds meer en 

meer de clanlijnen overschrijden
16

 (Dagne, 2009, p. 105). Het is tevens opmerkelijk dat ondanks de 

verscheidenheid van piratengroepen, in onder andere clan en locatie, dat de groepen allemaal ongeveer 

op dezelfde manier opereren (IEGPSC, 2008, p. 14).  

 

2.2.1 Oorzaken van de opkomst van piraterij voor de kusten van Somalië 

 

De Nederlandse Adviesraad Internationale Vraagstukken (2010, p. 7) meent dat de oorzaken van 

piraterij door de eeuwen heen grotendeels hetzelfde zijn gebleven. Zo beschouwt het AIV “een gebrek 

aan controle op hoge zee en territoriale wateren; een gunstige geografische omgeving; zwakke staten; 

een corrupte regering, economische ongelijkheid tussen rijke en armere landen en de expansie van 

overzeese handel” als de voornaamste verklaringen voor de aanwezigheid van piraten. Somalië met 

een gekartelde kustlijn van 3025km vormt geografisch een ideale uitvalsbasis voor piraten (Pham, 

2010, p. 331). Na de val van Siad Barre in 1991 lag heel het land in chaos en ontstond er een 

gevaarlijke cocktail van “inter-clan rivaliteiten, algemene straffeloosheid, patronagesysteem, 

wapenproliferatie, extremisme, extreme  armoede en werkloosheid welke leidde tot een stijging van de 

criminaliteit en deze criminele activiteiten verplaatsten zich tevens naar de territoriale wateren van 

                                                           
16

 Er is veel literatuur beschikbaar met betrekking tot clanaffiliaties als basis voor de samenstelling van 

piratengroepen of militiegroepen omdat de samenleving in Somalië grotendeels georganiseerd is volgens 

clanlijnen. Hoewel deze clanstructuren erg interessant zijn voor een beter inzicht in de Somalische 

samenleving zou het me te ver doen afdwalen van mijn onderwerp en komt het niet aan bod in deze 

uiteenzetting.  
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Somalië wat deze veranderden in een wetteloos maritiem gebied zonder enige officiële controle” 

(AIV, 2010, pp. 13-14).  

 

De oorzaak voor de toevlucht in piraterij wordt voornamelijk gezocht in de uitzichtloze economische 

en humanitaire situatie van Somalië. De International Expert Group on Piracy off the Somali Coast 

(2008, p. 15) besluit dat: “Poverty, lack of employment, environmental hardship, pitifully low incomes, 

reduction of pastoralist and maritime resources due to drought and illegal fishing and a volatile 

security and political situation all contribute to the rise and continuance of piracy in Somalia.”. 

Piraterij is voor velen een manier, de enige manier, om snel aan een inkomen te geraken. Een piraat 

krijgt gemiddeld $10.000 wanneer een operatie geslaagd is. Die $10.000 is slechts de basisprijs, 

wetende dat de piraat die zich het eerst aan boord waagt van een doelwit het dubbele ontvangt (Chalk 

in: Anderson, De Wijk & Haines, 2010, p. 42).  In vergelijking verdient een welstellende Somaliër 

gemiddeld zo‟n $600 per jaar (Sekulich in: Anderson et al., 2010, p. 40). Anderson et al. (2010, p. 42) 

besluiten dan ook dat profijt meer dan armoede de voornaamste drijfveer is van piraterij, al maakt het 

dat de alomtegenwoordigheid van armoede voor een grotere reserve aan kandidaten zorgt. Ploch et al. 

(2009, p. 8) voegen er aan toe dat door de afwezigheid van een alternatieve overlevingsstrategie het 

risico dat met piraterij gepaard gaat teniet doet. 

 

Velen klagen het uitbetalen van de losgelden aan, het verkrijgen losgeld is momenteel het voornaamste 

motief van de Somalische piraten en het trekt steeds meer mensen aan om zich in piraterij te begeven. 

De voornaamste kritiek op het uitbetalen van losgeld is dat het ervoor zorgt dat piraterij blijft bestaan 

(Dagne, 2009, p. 105; Middleton, 2008, p. 5). Ook in Somalië zelf leggen ze de oorzaak van de 

stijging van piraterij-incidenten bij de westerse landen die de losgelden betalen, voormalig president 

van Puntland, Generaal Adde Muse: “I blame the governments who are paying ransom for the 

upsurging piracy, the blame is squarely on their shoulders, they also order us not to intervene during 

that their nationals will be harmed , it is if they support what is going on” (in: Adow, 2008, 10 

oktober). Het uitbetalen van losgeld is volgens de meeste Westerse rechtssystemen legaal onder 

voorwaarde dat het geld niet wordt uitbetaald aan een terroristische organisatie of in de handen kan 

komen van een extremistische groepering. Wanneer er een duurzame vaste alliantie zou ontstaan 

tussen de Somalische piraten en al Shabaab kan het uitbetalen van losgeld in gedrang komen met alle 

gevaren van dien voor de gegijzelde bemanning (Middelton, 2009, p. 15). 

 

2.2.1 Modus Operandi 

 

Gilpin (2009, p. 8) analyseert de modus operandi van de Somalische piraten in zeven opeenvolgende 

fasen: de observatiefase, het verzamelen van informatie en het selecteren van een geschikt doelwit, de 

achtervolging van het doelwit,  het enteren en overnemen van het schip, het gekaapte schip naar een 
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veilige haven loodsen, het onderhandelen over het losgeld, het ontvangen van het losgeld en het laatste 

stadium het gekaapte schip verlaten en de vereiste van een veilige doorgang.  

 

Piraten hebben niet veel infrastructuur nodig om hun activiteiten te doen slagen. Somalische piraten 

gebruiken kleine (motor)bootjes, skiffs, om de schepen aan te vallen. De reikwijdte van deze kleine 

sloepen is niet ver waarop het International Maritime Bureau de koopvaardijschepen eerst aanraadde 

om 200 zeemijl afstand te houden van de Somalische kust. De Somalische piraten anticipeerde op deze 

maatregel, met behulp van een moederboot, dhow, vaak een traditionele vissersboot, kunnen piraten 

veel verder in de internationale wateren opereren en maakt de 200 zeemijl maatregel ontoereikend 

(Menkhaus, 2009a, p. 23; Ross & Ben-David, 2009). Naast de overstap van skiffs naar een 

moederschip met skiffs zijn de piraten ook beter voorbereid doordat vissers die over de kennis van de 

zee beschikken zich hebben aangesloten. Ook ex-militia, die kracht en ervaring bezitten, en technische 

experts, die nodig zijn voor de GPS-systemen en de gesofisticeerde wapens, hebben zich bij de piraten 

gevoegd (Ross & Ben-David, 2009). Een deel van de opbrengst wordt geherinvesteerd in materiaal 

waardoor de piraten steeds een groter gebied opeisen, de aanvallen dodelijker kunnen aflopen, etc. 

(AIV, 2010, p. 21; Ross & Ben-David, 2009).  

 

Het overmeesteren van een schip en zijn opvarenden neemt slechts een kwartier in beslag en gaat 

meestal zonder extreem geweld gepaard. Doordat het kapen nauwelijks vijftien minuten duurt is het 

quasi onmogelijk voor de militaire vloten om er op tijd te geraken en de aanval af te slagen. Wanneer 

de piraten de controle over het schip hebben overgenomen is het, met oog op de veiligheid van de 

bemanning, te gevaarlijk om nog in te grijpen. Nadat de piraten hun doelwit hebben veroverd varen ze 

naar hun thuishaven en wachten ze tot de bemiddelaar het losgeld heeft kunnen vastleggen (Menkhaus, 

2009a, p. 23). Ondanks dat de verscheidene piratengroepen dezelfde methodologie gebruiken is er 

geen sprake van coördinatie of een overkoepelend orgaan tussen de verschillende groepen (IEGPSC, 

2008, p. 12). 

 

2.2.2 Motieven 

 

Omtrent de motieven van de Somalische piraten bestaat er veel discussie. De scheidingslijnen worden 

getrokken door de piraten zelf en de onderzoekers. Een groot aantal piraten claimt namelijk zelf geen 

misdadiger te zijn maar zegt dat ze zich tot deze activiteiten wenden uit overlevingsdrang en het 

aanvechten van onrecht. Het zijn vissers die hun rechtmatig bezit over de rijkdommen van de 

Somalische wateren willen beschermen. Door de afwezigheid van controle voor de kusten  van 

Somalië, onder andere door het staatsfalen van Somalië, maken buitenlandse schepen er gebruik van 
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om er illegaal te vissen en illegaal afval te lozen
17

, hierdoor verloren vissers hun inkomen en werd het 

visbestand en de maritieme omgeving sterk beschadigd (Adow, 2008; Menkhaus, 2009a; Ploch et al., 

2009). Somalische vissers werden tevens gehinderd in hun activiteiten, hun netten werden beschadigd 

of leeggehaald door de buitenlandse vistrawlers (Hassan, 2009, 19 januari; Hansen, 2009, p. 11; IRIN, 

2006, 9 maart).  

 

In 2005 verdienden de buitenlandse vissersboten samen meer dan $450 miljoen aan hun illegale  

visvangsten, in dat jaar werden meer dan 800 buitenlandse schepen geteld in Somalische wateren 

(High Seas Task Force, 2006). Geschat werd dat er in 2008 tussen de $18-30 miljoen inkomsten 

werden binnengerijfd door piraterij. Met dit rekensommetje wordt het duidelijk dat wanneer de 

internationale gemeenschap effectief de rechten van Somalië op zijn maritieme rijkdommen in de 

territoriale wateren erkent, het (clandestiene) leegvissen tegengaat, en de Somalische 

vissersgemeenschappen ondersteunt het een volwaardig alternatief zou zijn voor piraterij (Kraska, 

2010, p. 118; Middleton, 2009, p. 5). 

 

De VN Veiligheidsraad (2010, 23 november) vestigt in zijn resoluties de aandacht voor deze 

problematiek en stelt dat de internationale gemeenschap de soevereiniteit, territoriale integriteit, 

politieke onafhankelijkheid en de eenheid van Somalië moet respecteren en daarmee ook de rechten 

van Somalië over de maritieme rijkdommen voor zijn kusten, met inbegrip van het visbestand volgens 

de regels van internationaal recht moet erkennen. Tevens roept de VN Veiligheidsraad de 

internationale gemeenschap op om er alles aan te doen om illegaal vissen en illegaal dumpen van 

onder andere giftige stoffen te voorkomen. Hiermee erkent de VN Veiligheidsraad de initiële 

drijfveren van de piraten en poogt het naast repressie ook de grondoorzaak van het probleem aan te 

pakken.  

 

Of de piraten al dan niet succes hebben in het beschermen van de vissersgemeenschap is voor 

discussie vatbaar. Enkele bronnen duiden dat de piraten inderdaad de illegale vissersloepen hebben 

weggejaagd en dat het visbestand net als het maritiem ecosysteem zich aan het herstellen is (Channel 4 

news, 2009, 25 oktober; Kraska, 2010, pp. 116-117, Leonard & Samantar, 2010, p.4). Andere critici 

stellen dat piraterij nefast is voor de Somalische vissersgemeenschap omdat deze wordt afgeschrikt 

door de militaire vloten die hen soms als piraten aanschouwen (Gatehouse, 2008). Anderen voegen er 

aan toe dat piraten de vissers intimideren waardoor ze niet meer op zee durven te gaan. Sommige 

vissers worden tevens gedwongen om hun sloep en kennis ter beschikking te stellen van de piraten 

(Gilpin, 2009, p. 6; IEGPSC, 2008, p. 16). 

 

                                                           
17

 Voor meer informatie verwijs ik u door naar: UNEP (2005). The state of environment in somalia. 
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Men kan stellen dat in het prille begin wel enkele groepen waren die zich tot alternatieven als piraterij 

wendden om hun gemeenschap te beschermen. Maar deze eervolle verdediging werd al snel verlaten 

toen het lucratieve aspect ervan werd ontdekt (Middleton, 2008; Ploch et al., 2009). Leighton (2010, 

pp. 1-2) meent eveneens dat het lucratieve aspect bijdroeg tot een shift van een „Robin Hood narratief‟ 

naar een algemene zakenpraktijk. Hij voegt er aan toe dat enkele factoren zoals de afwezigheid van 

een overheid, de proliferatie van warlords en de massale aanwezigheid van wapens deze shift 

vergemakkelijkten.   

 

Biegon (2009) en Weir (2009, p. 19) stellen dat de „Somalische kustwacht‟ zich eerst wendde tot het 

aanvallen van buitenlandse vissersboten met het doel ze te verjagen wanneer deze zich 

gewapenderhand begonnen te verdedigen werden de ongewapende commerciële schepen een 

eenvoudiger doelwit. Het is zeker opvallend dat piratengroepen verschillende namen aannemen die 

aanhangen bij benamingen van een kustwacht. Verschillende piraten stellen dat ze vroeger zelf bij de 

marine aangeworven waren of  een opleiding hebben genoten door ex-mariniers (Garowe Online, 

2009, 24 april; Kemp, 2009; “Piracy Attacks”, 2009). Dit duidt enerzijds op het semiofficieel statuut 

dat de piraten eerst hadden verworven via clanleiders om de kusten van Somalië te beveiligen tegen de 

illegale visserij en het illegaal dumpen van afval (Weir, 2009, p. 19). Anderzijds zagen de 

militieleiders al snel het lucratieve aspect in en namen ze het idee over. Buitenlandse vissersloepen 

werden bedreigd tot wanneer ze een zogenaamde licentie kochten uitgereikt door  de militieleider 

(Africa Economic Development Institute, 2009, p. 5; Menkhaus, 2009a, p. 22). Dit alles kan een 

verklaring zijn waarom piraterij voor de kusten zich laat ontwikkelde na de val van het regime in 

1991, de afpersing van buitenlandse vistrawlers vormde namelijk een belangrijke bron van inkomsten 

voor de clanoudsten en militieleiders. Deze wilden hun extra inkomen niet verliezen en traden tegen 

piraterij op (Weir, 2009, p. 19). Het narratief van een „Somalische kustwacht‟ wijst tevens op een 

verwevenheid van piraterij met  de lokale overheid en politie, enerzijds uit financiële voordelen maar 

ook uit clanloyaliteit. Zonder enige vorm van officiële bescherming zouden piraten het veel moeilijker 

hebben om efficiënt te opereren.  

 

2.2.4 Positie en status van Somalische piraten in de gemeenschap 

 

“Piracy, in general, is not parasitical, […], but it is, rather, complementary to the economical 

community it exists within. The Somali piracy situation is no different. There is no part of the 

Somali economy that is being hurt by piracy activities; rather, it provides the society with an 

economic injection.”  (Sörensen, 2008, p. 24) 

 

Piraterij werd in het begin, en in vele gevallen nu nog steeds, getolereerd en verantwoord als een 

legale reactie op het plunderen van hun maritieme rijkdommen (ICG, 2009, p. 11). Piraten worden 



25 
 

aanzien als lokale helden die rijkdom binnen brengen. Ze beschikken over macht, hebben veel geld, 

bouwen de grootste huizen en trouwen met de mooiste meisjes (Hesse, 2010, p. 80; Onga, 2009, p. 

120). International Crisis Group (2009, p. 11) komt tot besluit dat: “This glorification of piracy is a 

function of a sense of victimhood and national humiliation made acute by the prolonged trauma of 

statelessness and anarchy that appears to leave the country fair game for foreigners.”  

 

Niet enkel de Somalische piraten zelf profiteren van hun activiteiten, ze zijn afhankelijk van een aantal 

verschillende personen en deze individuen krijgen eveneens hun financieel aandeel uiteindelijk. Rijke 

lokale zakenlui voorzien het nodige kapitaal voor investeringen in het benodigde materiaal zoals 

schepen en wapens. Deze zogenaamde investeerders rijven dan uiteindelijk ook het grootste aandeel 

van de winst binnen. Wanneer schepen gekaapt worden moeten de gevangen bewaakt worden, dit zijn 

meestal niet dezelfde piraten die deel hebben genomen aan de kaping maar andere leden van de 

piratengroep. Tevens moet de gevangengenomen bemanning voorzien worden van eten wat leidde tot 

het ontstaan van kleine eethuizen die zorgden voor de voedselbevoorrading. Daarnaast is er nog de 

onderhandelaar die negotieert over het losgeld die zijn rechtmatig aandeel van de buit opeist. Een 

groot deel van het geld gaat tevens naar het omkopen van lokale ambtenaren, clanoudsten en 

militiegroepen van warlords om een oogje toe te knijpen en voor een minimale bescherming te zorgen. 

Naast de basisvoorzieningen is ook het noodzakelijke vertier aanwezig, prostituees trekken massaal 

naar de piratenhavens om hun kost te verdienen. Het aanwezige geld zorgt voor een boom in de bouw 

wat voor meer werkgelegenheid zorgt. Tevens zijn er ook netwerken aanwezig om het ontvangen geld 

wit te wassen (Hesse 2010, p. 80; Pham, 2010, p. 334; Said, 2010, p. 318). Piratengroepen hebben dus 

ook een op land gebaseerd crimineel netwerk nodig. Daarom is het belangrijk piraterij te beschouwen 

als een op zee als zowel een op land gebaseerde criminele activiteit. Hoe meer succes de piraten 

hebben, des te meer organisatie er vereist is waardoor er steeds meer personen betrokken worden wat 

leidt tot de ontwikkeling van piraterij als een zeer georganiseerde „industrie‟ (AIV, 2010, p. 17, 

[nadruk in origineel]). 

 

De algemene benaming burcad badeed, zeerovers, die aan de Somalische piraten wordt gegeven wijst 

op een veroordeling van de activiteiten. Tevens is het belangrijk erop te wijzen dat de islam piraterij 

veroordeelt. Piraterij wordt bestempeld onder de islamitische godsdienst als haram, anti-islamitisch. 

Toch blijft piraterij dankzij de enorme economische winsten erg aantrekkelijk (ICG, 2009, p. 11). 
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Hoofdstuk 3. Theoretisch kader 

 

 

3.1 Institutioneel liberalisme 

 

Om de samenwerking van staten onder de Europese Unie, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en 

de Verenigde Naties beter te duiden maak ik gebruik van het kader van het institutioneel liberalisme. 

In het institutioneel liberalisme staan instituties, regimes en organisaties centraal als kenmerk dat het 

mogelijk maakt voor staten de obstakels van de anarchistische samenleving te overkomen en samen te 

werken in plaats van te wedijveren met elkaar (Little, 2008, p. 299). Regimes en organisaties, die 

allebei als een typevariant van een institutie kunnen worden beschouwd verschillen van elkaar in het 

feit dat regimes geen (re)actievermogen heeft, terwijl internationale organisaties hebben de 

mogelijkheid om, binnen bepaalde lijnen, te reageren op gebeurtenissen (Keohane in Hasenclever, 

Mayer & Rittberger, 1997, pp. 10-11). Internationale organisaties bezitten een eigen 

rechtspersoonlijkheid en vallen onder het internationaal recht. Voorbeelden van globale internationale 

organisaties zijn bijvoorbeeld de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie. De Afrikaanse 

Unie, Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie zijn voorbeelden van regionale 

internationale organisaties. Een regime wordt eenvoudig beschreven als een set van regels in een 

specifiek gebied. Naast instituties en regimes worden de concepten staatssoevereiniteit en 

machtsevenwicht vaak nog als een belangrijk onderdeel beschouwd. Organisaties en regimes gaan 

vaak samen maar er bestaan tevens regimes zonder een verantwoordelijke officiële organisatie 

(Hasenclever et al. , 1997, p. 10; Jackson & Sorensen, 2007, p. 108). 

 

Het institutioneel liberalisme stelt dat instituties en regimes de samenwerking tussen verschillende 

staten vergemakkelijken. Internationale organisaties regelen en bevorderen de samenwerking tussen 

staten in een anarchistische wereld. Deze organisaties en regimes promoten samenwerking en vormen 

een middel om aan de onderlinge en vaak destructieve competitiviteit die eigen is aan een 

anarchistische samenleving te ontsnappen (Jackson & Sorensen, 2007, p. 108).  

 

Keohane wordt zowel als een vormgever van het interdependentie liberalisme als van het institutioneel 

(neo)liberalisme omschreven. Het interdependentie liberalisme gaat uit van de steeds complexer 

wordende wereld en het gevolg dat men meer en meer afhankelijk van elkaar wordt. Complexere 

interdependentie gaat samen met het proces van modernisering. De modernisering heeft gezorgd voor 

een grotere verscheidenheid van arbeid in de internationale economie met een hieraan samenhangende 

toenemende interdependentie tussen staten en een stijgend niveau van transnationale relaties. Deze 

wederzijdse afhankelijkheid tussen staten zou conflicten tussen staten reduceren en ontmoedigen 
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(Jackson & Sorensen, 2007, p. 106). Deze optimistische visie leidt evenwel niet tot een 

ontegensprekelijk geloof in het vervangen van de slechte anarchistische wereld vol conflicten door een 

nieuwe vredevolle wereld waar samenwerking centraal staat en de conflicten vanzelf verdwijnen door 

verregaande samenwerkingsverbanden (Keohane en Nye, 2001, p. 9). 

 

Interdependentie is niet gelijk aan afhankelijkheid noch aan verbondenheid. Keohane en Nye maken 

een duidelijk onderscheid tussen afhankelijkheid en interdependentie en ontleden interdependentie op 

deze manier: 

 

“… dependence means a state of being determined or significantly affected by external forces. 

Interdependence, most simply defined, means mutual dependence. Interdependence in world 

politics refers to situations characterized by reciprocal effects among countries or among 

actors in different countries. These effects result from international transactions - flows of 

money, goods, people, and messages across international boundaries.”  

 (Keohane & Nye, 2001, p. 7, [nadruk in origineel]) 

 

Keohane en Nye zijn de grondleggers van de complexe interdependentietheorie. Internationale relaties 

bestaan niet enkel meer uit staten maar er zijn internationale verbanden ontstaan op diverse en 

verscheidene niveaus. Er is tevens sprake van transnationale relaties tussen individuen en groepen 

buiten de staat. Complexe interdependentie zorgt voor een gemoedelijke en 

samenwerkingsbevorderende sfeer inzake relaties tussen staten onderling. Individuen gaan tevens 

samen verschillende doelstellingen nastreven buiten de controle van de staat om. Een gevolg hiervan 

is het stijgende belang van internationale organisaties. Staten gaan verschillende doelstellingen 

vertegenwoordigen. De complexe interdependentie zorgt ervoor dat staten gaan samenwerken in een 

institutioneel kader (Jackson& Sorensen, 2007, p. 106). Het belang van instituties en regimes groeit in 

een wereld gekenmerkt door een steeds verregaandere complexe interdependentie. Instituties  helpen 

mee de internationale agenda te bepalen en profileren zich vaak als een katalysator voor 

coalitievorming (Keohane & Nye, 2001, p. 30). 

 

Het is tevens belangrijk er op te wijzen dat interdependentie zich niet geheel vertaald in situaties van 

gelijke wederzijdse afhankelijkheid. De afhankelijkheid van elkaar is niet evenredig verdeeld tussen de 

actoren. Asymmetrie kenmerkt interdependente relaties, en vertaalt zich in bronnen van invloed en 

macht in de onderlinge betrekkingen. Het voordeel is dat meer afhankelijke actoren de interdependente 

relatie kunnen gebruiken om meer inbreng te leveren (Keohane & Nye, 2001, p. 9). 
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De meest gehanteerde en aanvaarde definitie van een regime luidt als volgt “sets of implicit or explicit 

principles, norms, rules and decision-making procedures around which actors‟ expectations converge 

in a given area of international relations.”  (Krasner, 1983, p. 2) 

 

De uitgangspunten of beginselen zijn ondermeer een sterk geloof in oorzaak, gevolg en 

rechtvaardigheid. Deze beginselen worden opgesteld in het technische raamwerk van een regime, of 

mogelijk in een organisatie, en vat samen hoe de wereld werkt volgens de visie van de ondertekenden. 

Normen wordt hier omschreven als het verwachte gedragspatroon dat vorm geeft aan de rechten en 

plichten van de ondertekenden. Uitgangspunten en normen vormen het essentieel kenmerk van een 

regime, als deze veranderen, verandert de elementaire basis van het regime. Regels zijn specifieker als 

normen, het zijn specifieke voorschriften en/of een verbod op bepaalde handelingen. 

Beslissingsnemende procedures regelen onder meer de werking van de organisatie (Krasner, 1983, p. 

2; Little, 2008, p. 300).   

 

Deze definiëring van regimes zorgde vaak voor verwarring omdat de aspecten zoals beginselen, 

normen, uitgangspunten, regels en procedures elkaar kunnen overlappen in de realiteit (Young in 

Hasenclever, Mayer & Rittberger, 1997, pp. 11-12). Daarom greep Keohane de gelegenheid aan om 

klaarheid te scheppen met een nieuwe omschrijving: “Regimes are institutions with explicit rules, 

agreed upon by governments, that pertain to particular sets of issues in international relations.” (in 

Hasenclever, Mayer & Rittberger, 1997, p. 12). 

 

Regimes worden meestal gepercipieerd als interveniërende variabelen tussen enerzijds elementaire 

causale factoren en als de hier uit voortvloeiende gevolgen en gedragingen anderzijds (Krasner, 1983, 

p. 1). Of zoals Keohane en Nye het stellen: “International regimes are intermediate factors between 

the power structure of an international system and the political and economic bargaining that takes 

place with it. The structure of the system (the distribution of power resources among states) 

profoundly affects the nature of the regime (the more or less loose set of formal and informal norms, 

rules, and procedures relevant to the system).” (Keohane en Nye, 2001, p. 18). De belangrijkste vraag 

die hier meestal wordt uit afgeleid is of regimes enige invloed hebben en wel degelijk verschil maken. 

Hierover zijn de meningen verdeeld.
18

 Een regime kan op zijn beurt het politieke en  beslissingsproces 

in het systeem beïnvloeden om zo de asymmetrie in de interdependente relatie af te zwakken. Tevens 

kan een regime, ondanks dat het opgericht is in een bepaalde machtstructuur,  na verloop van tijd een 

eigen leven gaan leiden dat soms in tegenspraak is met de oorspronkelijke machtsstructuur (Keohane 

                                                           
18

 De meeste institutionele liberalen zien regimes als een overtuigend en noodzakelijk element van het 

internationaal systeem. Regimes en gedragingen zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden. De visie die hier 

tegenover staat meent dat regime een misleidend concept is dat verkeerd wordt gepercipieerd. Er wordt over 

economische en politieke verbanden en motieven gekeken of ze worden zelfs genegeerd (Krasner, 1983, p. 2). 
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en Nye, 2001, p. 18, 127). Keohane en Nye zijn dus overtuigd dat regimes een verschil kunnen maken 

in het reilen en zeilen van de wereld. 

 

Er zijn verschillende beweegredenen terug te vinden voor het vormen van een regime. De motieven 

kunnen gebaseerd zijn op gemeenschappelijke belangen, egoïstisch zelfbelang, politieke macht, 

normen en uitgangspunten, uit gewoonte of traditie en vanuit kennis. Politieke macht kan gevoed 

worden in het teken van een gedeeld gemeenschappelijk belang of eerder door eigen nationale 

belangen (Hasenclever, Mayer, Rittberger, 1997, pp. 1-3; Krasner, 1983, p. 13). Het ontstaan van een 

regime kan ook te verklaren zijn door het samenvloeien van gelijklopende belangen van verschillende 

staten met betrekking tot een specifiek gebied waar een individuele actie van een enkele staat minder 

resultaat zou teweeg brengen en staten daarom opteren voor een verregaande samenwerking om hun 

belangen na te streven. Een institutie of een regime regelt dan de samenwerking tussen verschillende 

staten bij het aanpakken van collectieve problemen of bij het nastreven van gezamenlijke 

doelstellingen (Cronin, 2003, p. 8). 

 

Belangrijk is dat interdependentie, door het creëren van instituties en regimes, niet beperkt wordt tot 

een situatie die wederzijdse voordelen geeft. Keohane en Nye (2001, p. 8) wijzen erop dat 

interdependente relaties altijd met kosten gepaard gaan omdat interdependentie inherent een beperking 

legt op de autonomie van een actor. Het is tevens onmogelijk om op voorhand te kunnen bepalen of in 

de aangegane interdependente relatie de voordelen de nadelen zullen overstijgen. 

 

 

3.2 Praktische invulling 

 

In het voorgaande gedeelte heb ik het theoretisch kader geschetst en vervolgens zal ik de meer 

praktische kant van dit kader toelichten om mijn keuze voor de toepassing van het institutioneel 

liberalisme te verduidelijken.  

 

“The maritime realm is an ideal environment for regime construction as the high seas represent 

the archetypal notion of anarchy, where no higher authority exists.” (Chaikin, 2005 p. 124).  

 

De volle of open zee is res communis, open tot het gebruik van iedere staat dit beperkt tot 

vredelievende doelen. Staten genieten tevens van de vrijheden en rijkdommen die de volle zee biedt, 

zoals vrije doorvaart, visserij, wetenschappelijk onderzoek, etc. De open zee is het deel van de oceaan 

dat buiten de territoriale zee en de exclusieve economische zone van een staat valt. Op de volle zee 

geldt het internationaal recht. Inzake jurisdictie over de schepen op volle zee geldt de jurisdictie van de 
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vlaggenstaat, de staatsnationaliteit waar het desbetreffende schip onder vaart. Op deze jurisdictie 

gelden wel enkele uitzonderingen en beperkingen zoals: 

 

- Cases of piracy (HSC Art. 145; LOS Art. 100); 

- Cases of unauthorized sound and television broadcasting (LOS Art. 109); 

- Cases of „hot pursuit‟ from the territorial sea or contiguous zone (HSC Art. 23; LOS Art. 

111); 

- Cases in respect of certain pollution matters (LOS Art. 221); 

- As a residual right in cases of collisions on the high seas (HSC Art. 11; LOS Art. 97); 

- Under the „right of visit‟ in cases of ships of unknown nationality (HSC Art 22.; LOS Art. 

110); and 

- Where treaty provides otherwise.  

(Dixon, 2007, pp. 231-232) 

 

De reglementering van de internationale wateren  werd vastgelegd in de Verdragen van Genève inzake 

de territoriale zee en de aansluitende zone, inzake het continentaal plat, inzake de volle zee en inzake  

de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de volle zee opgemaakt te 1958. De 

opvolger, het Internationaal Zeerechtverdrag onder de Verenigde Naties, United Nations Convention 

on law of the Seas (UNCLOS)
19

, van 1982, omvat de meeste maar niet alle wetten van de Verdragen 

van Genève.  

 

In artikel 100
20

 van het Internationaal Zeerechtverdrag wordt de verplichting tot coöperatie in de 

repressie van piraterij verwoord, het artikel stelt dat alle staten moeten samenwerken in de hoogste 

mate in de repressie van piraterij op volle zee net als in elke andere plaats die buiten de jurisdictie van 

een staat valt (UNCLOS, Art. 100). Inzake het heroveren van een gegijzeld schip door piraten stelt het 

Internationaal Zeerecht dat 

 

“Op de volle zee, of in enig ander gebied dat buiten de jurisdictie van een staat valt, mag 

eender welke staat een piratenschip, of een schip dat geënterd werd door piraten en onder de 

controle van piraten bevindt, desbetreffend vaartuig confisqueren, en tevens de personen 

                                                           
19

  De landen die het VN-Zeerechtenverdrag ondertekend hebben voor 15 november 2010 is te raadplegen op: 

http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Natio

ns%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea  

Opvallende afwezige is de VS die het verdrag nog niet heeft ondertekend maar de meeste regels implementeert 

en accepteert (Chaikin, 2005, p. 124). 
20

 UNCLOS Art. 100: Duty to cooperate in the repression of piracy 

“All States shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any 

other place outside the jurisdiction of any State” 

http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea
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arresteren en de eigendommen aan boord in beslag nemen. De gerechten van de staat die de 

inbeslagneming heeft uitgeoefend zijn in het recht te beslissen over het treffen van sancties en 

kunnen tevens de maatregelen bepalen die genomen worden met betrekking tot de schepen of de 

eigendommen, subject tot de rechten van derde partijen handelend te goeder trouw.” 

(UNCLOS, Art. 105). 

 

Het heroveren van een gekaapt schip door piraten wordt even verder meer gespecificeerd: 

 

“Een inbeslagneming wegens piraterij mag enkel uitgevoerd worden door oorlogsschepen of 

militaire vliegtuigen, of door andere schepen of vliegtuigen die duidelijk aangegeven en 

identificeerbaar zijn in dienst van de overheid en die tevens daartoe gemachtigd zijn.” 

(UNCLOS, Art. 107).  

 

Een schip wordt als een piratenschip beschouwd volgens UNCLOS artikel 103 anneer het de 

bedoeling is van de personen die in controle zijn van het schip het schip te gebruiken voor een daad 

beschreven in artikel 101
21

. Hetzelfde geldt wanneer het schip gebruikt is geweest voor het uitvoeren 

van zo‟n daad zolang het onder controle blijft van de personen die zich schuldig bevinden aan die 

daad.”  

 

Het International Maritime Organization (IMO) met de Convention for the Suppression of Unlawful 

Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA
22

 Convention) wil er tevens voor zorgen dat alle 

nodige actie ondernomen wordt tegen maritieme misdaden. Het beweegt de ondertekenaars van het 

verdrag ertoe om alle criminelen uit te leveren en/of te vervolgen. Ondanks dat piraterij niet 

afzonderlijk vermeld staat in de SUA Conventie, is het toch mogelijk om piraten te veroordelen onder 

de SUA Conventie aangezien het valt onder Artikel 3 “… seizes or exercises control over a ship by 

force or threat thereof or any other form of intimidation…” (SUA, 1988). De SUA Conventie laat, in 

tegenstelling tot UNCLOS, wel toe dat piraten worden overgedragen aan een derde staat indien dit 

meer kans op een eerlijk proces biedt (AIV, 2010, p. 42). 

                                                           
21

 UNCLOS Art. 101: Definition of Piracy 

Piracy consists of any of the following acts: 

(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or 

the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed: 

(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or 

aircraft; 

(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State; 

(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making 

it a pirate ship or aircraft; 

(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b). 
22

 De SUA Conventie is ontworpen als een counterterrorism initiatief en daarmee menen sommigen dat deze 

conventie niet geschikt is voor het bestrijden van piraterij (AIV, 2010, p. 26). 
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Bryant (2009, 4 april) en Silva (2010, p. 575) wijzen op hiaten in UNCLOS. Het internationaal 

zeerecht stelt voorop dat staten zelf verantwoordelijk zijn voor piratenaanvallen in de territoriale 

wateren waar hun jurisdictie geldt. Staten worden verondersteld hun territoriale wateren zelf te 

monitoren en tegen misdaden die in dit gebied plaatsvinden op te treden
23

. Bryant en Silva stellen dat 

het internationaal zeerecht geen rekening heeft gehouden met gefaalde staten of staten die niet over de 

capaciteit en middelen beschikken om piraterij aan te pakken. Deze nalatigheid wordt duidelijk in 

Somalië waar de overheid niet bij machte is dit probleem effectief aan te pakken.  

 

Een regime, de United Nations Convention on the Law of the Sea van 1982, bepaalt dus voornamelijk 

de regelgeving en wetten betreffende de oceaan. Instellingen zoals de VN met het International 

Maritime Organization en het International Maritime Bureau van het International Chambre of 

Commerce kijken toe op de naleving van deze wetgeving. Piraterij wordt geplaatst en beoordeeld 

onder deze wetten en hieruit voorkomend zijn instituties de meest aangewezen actor om voor een 

oplossing te zorgen.  

 

Keohane (in Hasenclever, Mayer en Rittberger, 1997, p. 30) stelt dat internationale regimes en 

instituties afhankelijk zijn van een situationele voorwaarde, met name dat staten gemeenschappelijke 

belangen moeten  delen die ze enkel kunnen realiseren via samenwerking. Men schat dat er zo‟n 300 

schepen nodig zijn om piraten daadwerkelijk af te schrikken en aanvallen te verhinderen in de Golf 

van Aden en nog eens dubbel zo veel marineschepen in de Indische Oceaan (Middleton in Nato 

Review, 2009, 30 oktober). Het is duidelijk dat er hier dus meerdere staten actief moeten zijn om het 

probleem effectief aan te pakken. Coördinatie tussen staten is vereist, wanneer er geen onderlinge 

afspraken, regels en informatie voorhanden zou zijn zou de counter-piracy operatie ook niet effectief 

uitgevoerd kunnen worden, het zou tevens gevaarlijk zijn om verschillende gewapende militaire vloten 

zonder onderlinge communicatie te laten opereren.  

 

 

 

                                                           
23

 Indonesië en Maleisië hebben door dit artikel, dat staten zelf verantwoordelijk acht voor de beveiliging van 

hun territoriale wateren, andere staten ter hulp geroepen voor (financiële) steun van o.a. de lokale kustwacht 

om de Straat van Malakka en de Straat van Singapore te helpen beveiligen op basis van UNCLOS artikel nr. 34 

(AIV, 2010, p. 40). 

Article 34. Legal status of waters forming straits used for international navigation  

  1. The regime of passage through straits used for international navigation established in this Part shall not in 

other respects affect the legal status of the waters forming such straits or the exercise by the States bordering 

the straits of their sovereignty or jurisdiction over such waters and their air space, bed and subsoil.  

  2. The sovereignty or jurisdiction of the States bordering the straits is exercised subject to this Part and to 

other rules of international law.  (UNCLOS, art. 34) 
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3.3 Succesvol voorbeeld in zuidoost-Azië 

 

Dat het institutioneel liberalisme relevant is voor mijn onderzoek valt tevens af te leiden uit het succes 

van de regionale initiatieven in het terugdringen van piraterij in Zuidoost-Azië. In 2004 ging een 

trilaterale patrouille-eenheid, Malaysia-Singapore-Indonesia Malacca Straits Coordinated Patrols 

(MALSINDO) van start met Indonesië, Maleisië en Singapore (Jakarta Post, 2004, 20 juli).  

In 2004 volgde het Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 

against Ships in Asia (ReCAAP) dat op 4 september 2006 van kracht werd. ReCAAP is een regionaal 

akkoord om de multilaterale samenwerking voor het bestrijden van piraterij in de Straat van Malakka 

beter te organiseren. Het ReCAAP Information Sharing Center (ReCAAP ISC) werd als 

coördinatiecentrum opgericht op 29 november 2006 om de regionale samenwerking te begeleiden. 

Vanaf 30 januari 2007 wordt het ReCAAP ISC tevens officieel erkend als een internationale 

organisatie (Recaap, n.d.). 

Centraal in ReCAAP staat informatie-uitwisseling en samenwerking om de capaciteit van de regionale 

staten te verhogen in de strijd tegen piraterij. Momenteel zijn er veertien regionale staten partij van 

ReCAAP waaronder Bangladesh, Brunei, Cambodja, China, India, Japan, Laos, Myanmar, Filippijnen, 

Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam en Zuid-Korea. Maar ook drie Europese landen maken deel 

uit van ReCAAP waaronder Denemarken, Nederland en Noorwegen (ReCAAP, n.d.). Opvallend is dat 

Indonesië en Maleisië, met hun natuurlijke grens aan de Straat van Malakka, geen ondertekenden zijn 

van het ReCAAP akkoord. De voornaamste verklaring is dat de twee staten bevreesd waren voor een 

aantasting van hun soevereiniteit (AIV, 2010, p. 39).  

De officiële taakomschrijving van ReCAAP luidt als volgt: 

 serve as a platform for information exchange with the ReCAAP Focal Points via the 

Information Network System (IFN); facilitate communications and information exchange 

among participating governments to improve incident response by member countries; 

analyse and prove accurate statistics of the piracy and armed robbery incidents to foster 

better understanding of the situation in Asia; 

 facilitate capacity building efforts that help improve the capability of member countries in 

combating piracy and armed robbery in the region; and  

 cooperate with organisations and like-minded parties on joint exercises, information 

sharing, capacity building programme, or other forms of cooperation, as appropriate, and 

agree upon among the Contracting Parties.  

(ReCAAP, n.d.) 
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Vanaf 2004 zijn de patrouilles onder MALSINDO van start gegaan en in 2006 is het ReCAAP ICS in 

werking getreden en uit de cijfers valt af te lezen dat het aantal piraterij-incidenten sindsdien sterk 

gedaald is, slechts twee aanvallen in 2010 werden door het IMB Piracy Reporting Center (2011a, pp. 

5-6) opgetekend in de Straat van Malakka. De opgedreven patrouilles en regionale samenwerking zijn 

uiteraard niet de enige oorzaak voor de daling van het aantal piraterij incidenten, de economische groei 

die de Aziatische kenmerken hebben voor betere leefomstandigheden en meer werk gelegenheid 

gezorgd (AIV, 2010, p. 11;WODC Justitiële verkenningen, 2009, p. 5). Het is zeer belangrijk dat de 

economische vooruitgang van de regio ook als een stimulansfactor wordt beschouwd aangezien de 

aanwezigheid van een maritieme vloot als repressiemiddel enkel een korte termijnoplossing dient en 

geen duurzame oplossing voor het probleem zorgt.  

 

 

Tabel nr. 1: gerapporteerde pogingen en geslaagde aanvallen van piraten in Zuidoost-Azië gedurende 

de periode 2000-2010 

Locatie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Indonesië 122 98 112 125 95 79 50 43 28 15 40 

Maleisië 21 19 15 5 9 3 10 9 10 16 9 

Singapore 5 6 3 2 8 7 5 3 6 9 3 

Straat van Malakka 73 19 18 28 37 12 11 7 2 2 2 

Totaal 221 142 148 160 149 101 76 62 46 42 54 

(cijfers uit IMB PRC, 2011a, pp. 5-6; AIV, 2010, p. 11) 
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Hoofdstuk 4. Internationale gemeenschap 

 

 

Het sterk stijgende aantal piraterij-incidenten vanaf 2005 rond de Hoorn van Afrika trok de aandacht 

van de internationale gemeenschap. Sinds 2008 zijn er verschillende marinevloten onder internationale 

instituties actief in de regio om een veilige doorvaart in de Golf van Aden te verzekeren. Gemiddeld 

zijn er zo‟n dertig marineschepen aanwezig om de schepen te beschermen tegen aanvallen van piraten 

die vanuit Somalië opereren. Om een gewaarborgde veiligheid te garanderen in de Golf van Aden 

alleen zijn er minstens een driehonderdtal schepen nodig (Middleton in Nato Review, 2009, 30 

oktober). Dit toont al de omvang van het probleem aangezien de reikwijdte van de Somalische piraten 

steeds groter wordt. Er zijn zelfs aanvallen  door Somalische piraten gerapporteerd tot duizend zeemijl 

verwijderd van de kusten van Somalië en Kenia (AIV, 2010, p. 16; IMB PRC, 2010, 21 april).  

 

 

4.1 Verenigde Naties en het International Maritime Organization  

 

4.1.1 International Maritime Organization  

 

De Verenigde Naties werken voornamelijk via de Veiligheidsraad voor het opleggen van resoluties 

inzake piraterij en via het International Maritime Organization. Het IMO werd opgericht in 1948 in 

Geneve
24

. De voornaamste doelstelling van IMO is het ontwikkelen en opvolgen van een regulatoir 

kader voor de scheepvaart. Tot het domein van IMO behoren veiligheid, milieukwesties, legale 

aangelegenheden, technische samenwerking, maritieme veiligheid en de efficiëntie van scheepvaart 

(IMO, 2009).  

 

In 1985 eiste piraterij voor het eerst de aandacht van het International Maritime Organization op met 

de kaping van het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro. Daaropvolgend vaardigde het IMO een 

resolutie en een richtlijnen
25

 uit in 1986 waarop in 1988 het Verdrag tot bestrijding van 

wederrechterlijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart of kortweg, de SUA
26

 

conventie (IMO, 2009). De SUA conventie is opgesteld met als voornaamste objectief ervoor te 

zorgen dat de nodige vereiste actie wordt ondernomen tegen het kapen van schepen, tegen geweld 

tegen personen aanwezig op schepen en tegen de intentie om schepen te beschadigen of te vernietigen 

                                                           
24

 De oorspronkelijke benaming van IMO was het Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 

(IMCO) tot 1982. Het IMCO werd van kracht in 1958 (IMO, n.d.b). 
25

 Measures to prevent unlawful acts against passengers and crew on board ships beschikbaar op  

http://www5.imo.org/SharePoint/blastDataOnly.asp/data_id=3827/msccirc443measurestoprevent.pdf.  
26

 Convention on the suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation Te raadplegen op 

http://www.admiraltylawguide.com/conven/suppression1988.html  

http://www5.imo.org/SharePoint/blastDataOnly.asp/data_id=3827/msccirc443measurestoprevent.pdf
http://www.admiraltylawguide.com/conven/suppression1988.html
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(IMO, 2009). Murphy (2008, p. 166) wijst erop dat volgens de SUA conventie preventieve actie niet 

gerechtvaardigd is, mede daardoor is de conventie buiten enkele gevallen nog nooit van toepassing 

geweest, wat volgens hem een grote tekortkoming aantoont.  

 

Vanaf 1998 werkt het International Maritime Organization aan de ontwikkeling van een anti-piracy 

project. De eerste fase bestond uit het raadplegen van landen in risicovolle gebieden en het opzetten 

van regionale seminaries en workshops. Daarop volgde een aantal evaluaties en proefprojecten in 

verschillende regio‟s. IMO wil de nood aan en het belang van regionale samenwerking tussen staten 

benadrukken in de strijd tegen piraterij. Hiervoor verwijst IMO naar het succesvolle voorbeeld in het 

bestrijden van piraterij door ReCAAP in de Straat van Malakka. Momenteel houdt IMO zich 

voornamelijk bezig met de kern van het veiligheidsprobleem voor de kusten van Somalië en de Golf 

van Aden, de tweede hoofdbezorgdheid gaat uit naar de Golf van Guinee waar de roekeloze 

gewelddadigheid van de, hoofdzakelijk Nigeriaanse, piraten toeneemt (IMO, n.d.b; Kraska en Wilson, 

2009c, p. 268).  

 

Om de antipiraterijmaatregelen bij te staan publiceert het International Maritime Organization 

maandelijks een rapport, daarnaast heeft IMO nog een soort van handleiding
27

 gepubliceerd voor 

betrokken overheden en scheepsoperatoren inzake het bestrijden van piraterij. Voor de 

informatiecentra zijn er tevens verscheidene richtlijnen
28

 beschikbaar van het IMO, gaande van een 

mogelijke aanval, vals alarm en wat te doen na een aanval. In 2001 vaardigde  de Algmene 

Vergadering van het IMO resolutie A.922(22)
29

 uit, Code of Practice for the Investigation of the 

Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships en resolutie A.923(22)
30

, Measures to prevent the 

registration of phantom ships. Piraterij en gewapende overvallen worden tot de Maritime Safety 

                                                           
27

 Respectievelijk: Recommendations to Governments for preventing and suppressing piracy and armed robbery 

against ships, MSC.1/Circ.1333. Te raadplegen op 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D25884/1333.pdf en Guidance to shipowners and 

ship operators, shipmasters and crews on preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against 

ships, MSC.1/Circ.1334.  Te raadplegen op 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D25885/1334.pdf 
28

 Onder meer: Directives for Maritime Rescue Co-ordination Centres (MRCCs) on Acts of Violence against 

Ships, MSC/Circ.1073. Te raadplegen op 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id=7430/1073.pdf; Guidance on Provision of Ship 

Security Alert Systems, MSC/Circ.1072. Te raadplegen op 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id=7496/1072.pdf; False security alerts and 

distress/security double alerts, MSC/Circ.1109/Rev.1. Te raadplegen op 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id=10887/1109-Rev-1.pdf en Guidance on the message 

priority and the testing of ship security alert systems, MSC/Circ.1155. Te raadplegen op 

http://rise.odessa.ua/texts/MSC_Circ1155e.php3 . 
29

 Te raadplegen op: http://rise.odessa.ua/texts/A922_22e.php3  
30

 Te raadplegen op: 

http://www.imo.org/OurWork/Security/docs/Piracy%20and%20armed%20robbery/A.923.pdf  

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D25884/1333.pdf
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D25885/1334.pdf
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id=7430/1073.pdf
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id=7496/1072.pdf
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id=10887/1109-Rev-1.pdf
http://rise.odessa.ua/texts/MSC_Circ1155e.php3
http://rise.odessa.ua/texts/A922_22e.php3
http://www.imo.org/OurWork/Security/docs/Piracy%20and%20armed%20robbery/A.923.pdf
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Committee (MSC) zowel als tot het Facilitation Committee ondergebracht
31

 (IMO, n.d.b; Kraska en 

Wilson, 2009c, p. 268). 

 

Djibouti Code of Conduct 

Het belang dat het International Maritime Organization hecht aan regionale samenwerking valt 

duidelijk af te leiden uit de Djibouti Code of Conduct. Op 26 januari 2009 bewoog het IMO de Oost-

Afrikaanse staten tot een bijkomst met als onderwerp „de repressie van piraterij en gewapende 

overvallen tegen schepen in de West-Indische Oceaan en de Golf van Aden‟. Het akkoord
32

 dat hieruit 

voortvloeide werd op 29 januari 2009 ondertekend door Djibouti, Ethiopië, Jemen, Kenia, 

Madagaskar, Malediven, Seychellen, Somalië en Tanzania. Nadien volgden ook Comoren, Egypte, 

Eritrea, Jordanië, Mauritius, Oman, Saudi-Arabië en Soedan (IMO, 2009, 29 januari).  

 

Het akkoord over de repressie van piraterij en gewapende overvallen tegen schepen in de West-

Indische Oceaan en de Golf van Aden erkent de grootschaligheid van het probleem en de 

ondertekende landen verklaren zich ertoe bereid om samen te werken tot het uiterste op een manier dat 

gepast is binnen het kader van het internationaal recht, de resoluties van de VN Veiligheidsraad 

opvolgend en binnen de bevoegdheid van het IMO. Het akkoord verbindt hen ertoe waardevolle 

informatie te delen en te rapporteren via een systeem van nationale centra en informatiecentra
33

; het 

uitvoeren van gezamenlijke operaties om de Golf van Aden en de West-Indische Oceaan te beveiligen; 

het ontmantelen van verdachte schepen; het verzekeren van het feit dat personen die schuldig zijn 

bevonden in het uitoefenen van of in de poging tot daden van piraterij worden gevangengenomen en 

vervolgd; het voorzien van zorg, verzorging en repatriëring van de bemanning en passagiers die 

betrokken waren bij de aanval door piraten. De landen verklaren zich tevens bereid om hun nationale 

wetgeving, indien nodig, aan te passen om de jurisdictiebevoegdheid en de vervolging van piraten 

efficiënter aan te pakken. Het IMO richtte als financiële ondersteuning voor de implementatie en 

capaciteitsopbouw van de Djibouti Code een kredietfonds op, het IMO Djibouti Code of Conduct 

Trust Fund (IMO, 2009, 29 januari). 

 

 

 

 

                                                           
31

 De belangrijkste domeinen van het IMO hebben hun eigen commissie, de vijf commissies zijn; Maritime 

Safety Committee; Marine Environment Protection Committee; Legal Committee; Technical Co-operation 

Committee en het Facilitation Committee (IMO, n.d.b).  
32

 Het akkoord is echter niet wettelijk bindend (Kraska & Wilson, 2009a, p. 5). 
33

  Voorbeelden hiervan zijn het Regional Maritime Rescue Coordination Centre in Mombasa, Kenia, het Rescue 

Coordination Sub-Centre in Dar es Salaam, Tanzania en een toekomstig regionaal maritiem informatiecenter in 

Sana‟a, Jemen (IMO, 2009, 29 januari). 
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4.1.2 VN Veiligheidsraad 

 

De VN Veiligheidsraad vestigde reeds in 2007 de aandacht op de problematiek van piraterij en 

gewapende overvallen
34

 voor de kusten van Somalië. In resolutie 1772 werd voor het eerst de 

bezorgdheid geuit over dit fenomeen (VN Veiligheidsraad, 2007, 20 augustus). De VN 

Veiligheidsraad werd zich bewust van deze problematiek toen ook de World Food Programme 

schepen die humanitaire hulp vervoerden het doelwit werden van de Somalische piraten. In resolutie 

1801 maande de VN Veiligheidsraad (2008, 20 februari) de lidstaten die met militaire vloten of 

vliegtuigen aanwezig waren nabij de kusten van Somalië waakzaamheid aan voor de Somalische 

piraten en spoorde hen aan om indien nodig actie te ondernemen om de commerciële scheepvaart en in 

het bijzonder de WFP schepen te beschermen overeenkomstig met het internationaal recht. In de 

opvolgende resolutie 1814 herbevestigde de VN Veiligheidsraad (2008, 15 mei) de nood aan een 

militair konvooi voor het veiligstellen van de levering van noodzakelijke humanitaire hulp bestemd 

voor Somalië door de WFP schepen. Vanaf november 2007 verzorgden verschillende landen, 

waaronder Canada, Denemarken, Frankrijk en Nederland, de militaire begeleiding van de WFP 

schepen. Vervolgens werden deze taken overgenomen en georganiseerd door de NAVO en de 

Europese Unie. Sinds de militaire escorte van de World Food Programme schepen eind 2007 is er 

geen enkel WFP schip door Somalische piraten aangevallen (MSCHOA, n.d). 

 

In 2008 met resolutie 1816 gaf de VN Veiligheidsraad (2008, 2 juni) het eerste signaal in de strijd 

tegen piraterij voor de kusten van Somalië. Formeel werd aangegeven dat piratenaanvallen, naast een 

bedreiging voor de levering van humanitaire hulpverlening, ook een gevaar betekenden voor de 

veiligheid van de internationale scheepvaart. De resolutie spoorde staten aan hun maritieme krachten 

te verhogen en te coördineren om piraten af te schrikken, met aandrang werd er verzocht via het IMO 

en met andere relevante (regionale) organisaties samen te werken. Er werd tevens herbevestigd dat het 

Internationaal Zeerecht de regels omvat om piraterij te bestrijden. Resolutie 1816 gaf staten die samen 

werkten met de Transitional Federal Government in Somalië gedurende een periode van zes maanden, 

met de mogelijkheid tot verlenging, het recht om hun activiteiten voortzetten in de territoriale wateren 

van Somalië om piraterij te bestrijden handelend binnen de normen van het Internationaal Zeerecht. 

Deze resolutie vroeg tevens aan staten waarvan slachtoffers en/of misdadigers de nationaliteit bezitten 

om werk te maken van de vervolging van de verantwoordelijken voor de piratenaanvallen. 
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 De VN Veiligheidsraad maakt een onderscheid tussen piraterij en gewapende overvallen conform de 

definiëring volgens UNCLOS. Omdat piraterij en gewapende aanvallen om hetzelfde vergrijp gaat, zal ik hier 

telkens de term piraterij gebruiken om naar beiden te verwijzen. 
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Vaak ontsprongen piraten de dans door over de twaalf zeemijl lijn van de territoriale zee
35

 van Somalië 

te vluchten waardoor de militaire schepen hun achtervolging moesten afblazen. De toegangsverlening  

tot de territoriale wateren van Somalië door derden is een belangrijke uitzondering op het 

Internationaal Zeerecht. Het kan een inbreuk betekenen van de soevereiniteit van de Somalische staat 

maar wijst hier voornamelijk op het feit dat Somalië niet bij machte is de problematiek zelf efficiënt 

aan te pakken. Volgens Pham (2010, p. 331) heeft tot bij het publiceren van zijn artikel, 2010, geen 

enkele staat gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en wordt de verantwoordelijkheid voor de strijd 

tegen piraterij hoofdzakelijk afschoven op het FTG die niet bij machte is deze problematiek aan te 

pakken, of zoals de resolutie het zelf verwoordt “… the primary role of the TFG in the fight against 

piracy and armed robbery at sea” (Pham, 2010, p. 331).  

 

Ondanks dat de VN Veiligheidsraad met resolutie 1816 in 2008 aan zijn lidstaten vraagt de 

gevangengenomen piraten te vervolgen voor de misdaden die hij heeft gepleegd blijkt dat anno 2011 

nog niet veel piraten voor het gerecht zijn verschenen (Pham, 2010, 30 april)
36

. Het valt tevens af te 

leiden uit de opvolgende resoluties waar de VN Veiligheidsraad aandacht blijft vestigen op de 

problematiek van de vervolging van piraterij en blijft hameren op het belang ervan. De VN hecht 

belang aan de regionale initiatieven voor de vervolging van piraten omdat dit een grotere impact 

teweegbrengt. Deze initiatieven worden begeleid door het VN-bureau voor drugs en criminaliteit 

(UNODC).  

 

Chatham House (2009, pp. 7-9) en het AIV (2010, pp. 42-43) hebben drie verklaringen voor de 

problematiek van de vervolging van piraten. De eerste verklaring is dat vele staten piraterij nog niet als 

een misdrijf hebben geclassificeerd in hun nationale wetgeving. Dit bemoeilijkt natuurlijk de 

rechtsgeldigheid van de vervolging van gevangengenomen piraten. De tweede reden is de complexiteit 

inzake jurisdictie. Vaak zijn er meerdere jurisdictiemogelijkheden, elke partij die in aanraking komt 

met piraterij mag de piraten berechten volgens UNCLOS. Zowel de vlaggenstaat van het schip, als de 

staten waartoe de bemanning, passagiers, piraten, scheepseigenaar en eigenaar van de cargo behoren,  

kunnen de jurisdictie opeisen. Een laatste oorzaak is de onwil van staten om piraten te vervolgen. Een 

gerechtelijk onderzoek op afstand is complex en gaat met hoge kosten gepaard. Er is de moeilijkheid 

om bewijsmateriaal te leveren wanneer piraten niet in flagrante delicto,  op heterdaad, betrapt zijn. 

Tevens zijn vele Westerse staten bezorgd over de mogelijkheid dat piraten asiel
37

 aanvragen wanneer 

ze hun straf in een Westers land hebben uitgezeten.  

                                                           
35

 UNCLOS bepaalt dat staten recht hebben tot 12 zeemijl territoriale zee en 200 zeemijl exclusieve economische 

zone vanaf hun kusten (VN, n.d.). 
36

 Pham (2010, 30 april) zegt dat 60% van de gevangengenomen piraten tussen augustus 2008 en December 2009 

werden vrijgelaten zonder enige strafmaat. 
37

 Ze kunnen dit bijvoorbeeld vragen op basis voor de vrees op een doodstraf door extreem Islamitische 

groeperingen bij terugkeer naar het land van oorsprong (Hansen, 2009, p. 46). 
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Met de uitvaardiging van resolutie 1838 vestigde de VN Veiligheidsraad (2008, 7 oktober) de 

aandacht op de schaalvergroting van het gebied waarin de Somalische piraten opereren en drong aan 

op een grotere waakzaamheid vanwege aanwijzingen dat de piraten over meer gesofisticeerd materiaal 

beschikken. Er werd ook benadrukt dat de duurzame oplossing om piraterij uit te schakelen niet enkel 

op militair niveau ligt. Het creëren van vrede en stabiliteit, het versterken van de Somalische staat en 

het zorgen voor economische en sociale ontwikkeling met aandacht voor the rule of law zijn zo enkele 

voorwaarden om piraterij uit te roeien. Tevens werd beklemtoont dat piraterij de desastreuze situatie in 

Somalië verergert en een bedreiging vormt voor de internationale vrede en stabiliteit in de regio.  

 

Onder resolutie 1844 worden sancties opgelegd aan individuen en organisaties die het vredesproces in 

Somalië ondermijnen. De VN Veiligheidsraad (2008, 20 november) uitte de vrees dat piraten mogelijk 

de opgelegde embargo‟s breken door onder andere Somalische rebellen te financieren. Hieruit werd er 

besloten dat  piraten mee bijdragen tot de instabiliteit van Somalië en mee gesanctioneerd worden voor 

het hinderen van de vooruitgang van het vredesproces. Lidstaten moeten vernoemde personen en 

entiteiten
38

 toegang tot het grondgebied weigeren, hen de aankoop van wapens verhinderen, en de 

financiële middelen bevriezen. 

 

De toestemming die het TFG gaf aan derden om de Somalische territoriale wateren te betreden om 

piraten af te schrikken in resolutie 1816 (VN Veiligheidsraad, 2008, 2 juni) werd met resolutie 1846 

verlengd voor een periode van een jaar. Tevens wees de VN Veiligheidsraad (2008, 2 december) in 

deze resolutie op het gevaar dat de steeds hogere losgelden die uitbetaald worden aan Somalische 

piraten mogelijk meerdere individuen aantrekt om hun toevlucht te zoeken in de piraterij. Het werd de 

VN Veiligheidsraad (2008, 2 juni) ook duidelijk dat, ondanks het aanraden om piraten te vervolgen in 

resolutie 1816, dit nog niet veel gevolg had gekend. Daarom maakte de VN Veiligheidsraad lidstaten 

attent op hun plicht in de vervolging van piraten na ondertekening van de Convention for the 

suppresion of unlawful acts against the safety of maritime navigation (SUA Convention) van 1988. De 

SUA conventie biedt een raamwerk voor de jurisdictie over misdaden gepleegd of het vermoeden 

ervan om een schip te kapen of het bedreigen van dit voorgenoemde feit.  

 

Met resolutie 1851 worden de mogelijkheden voor de internationale gemeenschap in de strijd tegen 

piraterij uitgebreid. In samenwerking met het Transitional Federal Government krijgen aanwezige 

staten de toelating om alle middelen te gebruiken op zee en op land (AIV, 2010, p. 37). 

 

“… [S]tates and regional organizations cooperating in the fight against piracy and armed 

robbery at sea off the coast of Somalia for which advance notification has been provided by the 
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 De lijst van opgegeven individuen en entiteiten die onderworpen zijn aan deze sancties op 24 september 2010 

kan geraadpleegd worden op http://www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list.pdf  

http://www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list.pdf
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TFG to the Secretary-General may undertake all necessary measures that are appropriate in 

Somalia, for the purpose of suppressing acts of piracy and armed robbery at sea… “ (VN VR, 

2008, 16 december) 

 

Resolutie 1851 gaat verder in op de problematiek van de jurisdictie over en het aanklagen van 

Somalische piraten. De VN Veiligheidsraad (2008, 16 december) verzocht lidstaten die aanwezig zijn 

voor de kusten van Somalië om samen te werken met landen die open staan voor de in hechtenis 

neming van gevangengenomen piraten. Om de vervolging van piraten te vergemakkelijken kan men 

een shiprider aan boord te nemen, deze persoon heeft een wetgevende machtiging gekregen van het 

land dat gewillig is om piraten in hechtenis te nemen en voor het gerecht te brengen. De VN 

Veiligheidsraad benadrukte tevens het belang en noodzakelijkheid van een gecoördineerde aanpak en 

het oprichten van een centraal coördinatiecentrum om de gezamenlijke strijd tegen piraterij te 

bespoedigen. De VN Veiligheidsraad kaartte in deze resolutie ook het probleem aan van de 

onderrapportering van piraterij-incidenten
39

 en vroeg met aandrang schepen na een aanvaring met 

piraten de eerstvolgende veilige haven binnen te varen en het incident te rapporteren.  

 

Met betrekking tot resoluties 1816 en 1846 verleende het Transitional Federal Government de 

internationale gemeenschap toegang tot zijn territoriale wateren in de strijd tegen piraterij, deze 

toestemming werd met een periode van twaalf maanden verlengd in resolutie 1897 (VN 

Veiligheidsraad, 2009, 30 november). In deze resolutie werd tevens de nadruk gelegd op local 

ownership en vroeg de VN Veiligheidsraad aan aanwezige lidstaten en organisaties om de opleiding 

van lokale kustwachten te ondersteunen. In resolutie 1918 kaartte de VN Veiligheidsraad (2010, 27 

april) eveneens het probleem aan van de nalatigheid van de vervolging van gevangengenomen of van 

piraterij verdachte piraten.  

 

In voorgaande resoluties verwees de VN Veiligheidsraad naar het recht van Somalië betreffende zijn 

offshore natuurlijke rijkdommen maar nieuw in resolutie 1950 is dat ze de aandacht vestigt op het 

belang voor Somalië in de preventie van illegale visserij en illegale dumping van afval voor zijn 

kusten. Staten en organisaties worden aangespoord om technische assistentie te verlenen voor de 

opbouw van de lokale capaciteit om de maritieme zone veilig te stellen. De VN Veiligheidsraad (2010, 

23 november) waarschuwt voor de operationele groei van Somalische piraten die de gevarenzone 

vergroot tot in de West-Indische Oceaan. Tevens werd nogmaals een vernieuwing bekomen van de 

toestemming van het Transitional Federal Government in Mogadishu voor twaalf maanden aan derden 
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 De onderraportering van piratenaanvallen is deels te wijten aan een gebrek van vertrouwen in de lokale 

autoriteiten, de kostelijke vertraging die het zou oplopen, de vrees dat de verzekering opgetrokken zal worden 

en het feit dat sommige centra, zoals het IMB PRC, enkel incidenten op koopvaardijschepen weergeven (AIV, 

2010, p. 24; Bruyneel, 2009, p. 42; De Wijk et al., 2010, p. 40). 
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voor het betreden van zijn internationale wateren in de strijd tegen piraterij. Tevens uitte de VN 

Veiligheidsraad zijn bezorgdheid over de groeiende betrokkenheid van kinderen in piraterij rond de 

Hoorn van Afrika. 

 

4.1.3 Antipiraterijprogramma van het VN-bureau voor drugs en criminaliteit 

 

De Verenigde Naties besteedt niet enkel aandacht aan de repressie van piratenaanvallen maar wil 

tevens aan een duurzame oplossing werken. Het VN-bureau voor drugs en criminaliteit heeft een 

counter-piracy programme for East Africa opgericht waarbij het voornamelijk focust op het installeren 

van law and order in Somalië wat het bureau als voornaamste lange termijn oplossing beschouwt. 

Samen met de Europese Commissie lanceerde het bureau een programma om de regionale capaciteit 

inzake justitie te verhogen met betrekking tot een eerlijk en humaan verloop van de berechting van 

piraten. Het programma steunt financieel de regionale staten die een akkoord hebben gesloten over de 

transfer van gevangengenomen piraten om deze te vervolgen. Tevens heeft men aandacht voor de 

humane omstandigheden en financiert het mee het opwaarderen van bestaande en de bouw van nieuwe 

gevangenissen. Het uiteindelijk doel van het programma is gevangengenomen piraten in Somalië zelf 

te berechten zodat men het idee van straffeloosheid inzake deze materie tegengaat (UNODC, 2010, 

juli). 

  

 

4.2 Europese Unie 

 

De Europese Unie is aanwezig in de Golf van Aden in functie van het Common Security and Defence 

Policy
40

 van de EU. Naast een militaire operatie EUNAVFOR gericht tegen piraterij is de Europese 

Unie nog op andere vlakken aanwezig.  

 

 The EU favours a comprehensive approach, linking security with development, rule of law and 

respect for human rights, gender related aspects and international humanitarian law. The EU 

will give priority to activities that promote peace and recovery for the Somali people. EU efforts 

will be closely coordinated with all relevant international actors. The EU stresses the important 

role played by the International Contact Group on Somalia under the leadership of the UN 

Secretary General's Special Representative for Somalia, Augustine Mahiga (EU, 2011, 7 april). 

 

                                                           
40

 The European Union's Common Security and Defence Policy (CSDP) includes the gradual framing of a 

common defence policy which might in time lead to a common defence. The CSDP allows the Union to develop 

its civilian and military capacities for crisis management and conflict prevention at international level, thus 

helping to maintain peace and international security, in accordance with the United Nations Charter. The 

CSDP includes a strong conflict prevention component (EU, 2011, 8 april).  
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De Europese Unie opteert voor een allesomvattende benadering
41

 in verband met de situatie in 

Somalië, dat houdt in dat men aandacht heeft voor het politieke, het veiligheids- en het 

ontwikkelingsaspect. Het primaire objectief van de EU inzake Somalië is te voldoen aan de 

prioriteitsnoden van de inwoners en het land te stabiliseren (EU, 2011, 7 april). In dit kader heeft de 

EU ook de verantwoordelijkheid en het engagement opgenomen om Somalische veiligheidstroepen te 

trainen. Om bij te dragen tot de versterking van het TFG en de instituties is de EU military mission to 

contribute to the training of the Somali Security Forces (EUTM Somalia) opgericht in de 

ondersteuning van VN Veiligheidsresolutie 1872 (EU, 2011, 8 april). De EU hecht tevens belang aan 

het ondersteunen van AMISOM. Naast de politieke en militaire bijdrage tot de stabilisering van 

Somalië verliest de EU de humanitaire situatie niet uit het oog. De EU en zijn lidstaten besteden zo‟n 

215, 4 miljoen euro aan ontwikkelingssamenwerking via het European Development Fund voor de 

periode 2008-2013 in alle regio‟s van Somalië, ook in Puntland en Somaliland. Het geld wordt aan 

zo‟n tachtig projecten uitbesteed in de sectoren governance, educatie en rurale ontwikkeling (EU, 

2011, 7 april). 

  

Op 15 september 2008 werd het European Union Military Coordination of Action against Piracy in 

Somalia (EU NAVCO) in het leven geroepen onder VN Veiligheidsraadresolutie 1816 ter 

ondersteuning van het TFG in de strijd tegen piraterij voor de kusten van Somalië. Een Europese 

coördinatiecel werd opgericht om de bestaande acties van EU lidstaten in de strijd tegen piraterij in de 

Golf van Aden bij te staan. Tevens begeleidt de Europese coördinatiecel de escortes van de WFP 

schepen. De Europese coördinatiecel tracht een communicatie focal point te zijn in samenwerking met 

de andere aanwezige organisaties zoals de Afrikaanse Unie, International Maritime Organization, 

Verenigde Naties en de organisatie van de schipeigenaars (EU, 2008, 19 september). Verdere militaire 

aanwezigheid in de Golf van Aden onder CSDP kwam ook ter sprake wat uiteindelijk leidde tot 

EUNAVFOR Somalia. 

 

4.2.1 Operatie Atalanta 

 

Op 8 december 2008 lanceerde de Europese Unie de allereerste maritieme operatie onder de EU vlag. 

De militaire operatie EUNAVFOR Somalia of operatie Atalanta werd opgericht ter ondersteuning van 

de VN Veiligheidsraadresoluties
42

. De operatie heeft als opdracht bescherming te bieden aan de 

schepen onder het World Food Programme
43

 die voedselhulp vervoeren voor noodlijdenden in 

Somalië, daarnaast hebben ze de taak gekregen om mogelijke doelwitten van piraten langs de kust van 
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 The comprehensive European Union approach to the situation in Somalia 
42

 VN Veiligheidsraadresoluties 1814, 1816, 1638, 1846 en 1897.  
43

 Operatie Atalanta heeft in de periode 8/12/2008-03/04/2011 104 schepen van WFP geëscorteerd wat 

overeenkomt met de levering van zo‟n 500 000 ton voedselhulp. Daarnaast heeft operatie EUNAVFOR ook 90 

schepen van AMISOM begeleid (EU, 2011, 14 april, p. 2). 
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Somalië te beschermen door piraten af te schrikken en kapingen te voorkomen (EU, 2011, 14 april, p. 

1). Officieel houdt de missie van operatie Atalanta in: 

 

•  provide protection to vessels chartered by the WFP, including by means of the presence on 

board those vessels of armed units of the operation, in particular when cruising in Somali 

territorial waters; 

•  provide protection to merchant vessels cruising in the areas where it is deployed; 

•  keep watch over areas off the Somali coast, including Somalia's territorial waters, in which 

there are dangers to maritime activities, in particular to maritime traffic; 

•    take the necessary measures, including the use of force, to deter, prevent and intervene in  

order to bring to an end acts of piracy and armed robbery which may be committed in the 

areas where it is present.  (EU, 2008, 10 november, pp. 3-4) 

 

Het mandaat voor operatie Atalanta werd gegeven in december 2008 en bereikte zijn volledige 

operationele capaciteit in februari 2009. Het eerste mandaat liep een jaar maar werd herhaaldelijk 

verlengd en loopt momenteel nog tot 12 december 2012.  Meer dan twintig schepen en meer dan 1800 

militairen worden ingezet, tevens staan er een aantal helikopters en vliegtuigen beschikbaar voor de 

operatie EUNAVFOR. Op dit moment nemen de lidstaten België, Duitsland, Estland, Frankrijk, 

Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zweden deel aan de missie. Tevens maken 

Kroatië,  Montenegro, Noorwegen en Oekraïne als niet-lidstaten van de Europese Unie deel uit van de 

operatie Atalanta (EU, 2011,14 april, p. 2).  

 

Wanneer onder operatie Atalanta personen in hechtenis worden genomen die schuldig bevonden zijn 

aan piraterij of die er van verdacht worden betrokken te zijn met piraterij kunnen vervolgd worden 

door elke lidstaat van de Europese Unie zoals het UNCLOS verdrag bepaalt maar kunnen ook 

uitgeleverd worden aan Kenia en de Seychellen. De EU heeft een akkoord voor de transfer van 

gevangengenomen piraten door operatie EUNAVFOR met Kenia
44

 afgesloten op 6 maart 2009.  De 

EU heeft tevens sinds 30 oktober 2009 een gelijkaardig akkoord met de Seychellen
45

 dat gearresteerde 

piraten door operatie Atalanta aan de Seychellen overdraagt. (EU, 2009, 6 maart;  2011,14 april). Ook 

Puntland en Somaliland hebben zich bereid verklaard om piraten te vervolgen. De internationale 

gemeenschap reageert hier wat terughoudend op vanwege de twijfelachtigheid aan het voldoen van de 

internationale standaarden. Onder andere de capaciteit van de rechtbanken is minimaal en men is 

bezorgd over de eerlijkheid en transparantie van een proces en de humanitaire omstandigheden van de 

gevangenissen (Chatham House, 2009, p. 9; UNODC, 2010, juli). 
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 Kenia heeft al vijftig piraten berecht (UNODC, 2011). 
45

 De Seychellen vervolgden al 31 piraten waarvan er 22 effectief veroordeeld zijn (UNODC, 2011). 
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4.2.2 Maritime Security Center- Horn of Africa 

 

Om de doortocht van de commerciële scheepvaart door het risicovolle gebied optimaal te begeleiden 

worden de schepen gevraagd zich te registreren op de website van het Maritime Security Center- Horn 

of Africa (www.mschoa.eu). Het coördinatiecentrum van MSC-HOA voorziet 24u/24u toezicht op de 

transit van schepen door de Golf van Aden en biedt de schepen door de interactieve website de laatste 

antipiraterij richtlijnen en nieuws over piraterij-incidenten aan. De richtlijnen voor schepen die het 

risicogebied doorkruisen kunnen geraadpleegd worden in de Best Management Practices: Piracy off 

the Coast of Somalia and the Arabian Sea Area
46

 dat al toe is aan zijn derde geüpdate versie. Sinds 1 

februari 2009 is er de Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC)
47

 een soort 

veiligheidsgang waar langs marineschepen patrouilleren voor een optimale veilige doorvaart. Tevens 

hebben schepen de mogelijkheid om zich aan te melden om ‟s nachts in konvooi het risicovolle gebied 

te doorkruisen. Dit heeft zo zijn voordelen gezien ‟s nachts sowieso al een verlaagd risico is op een 

piratenaanval, een groep voor meer bescherming zorgt en dat de ontplooide oorlogsschepen de kans 

krijgen om het te doorkruisen gebied eerst te controleren. Kwetsbare schepen die niet in staat zijn om 

zich in konvooi te verplaatsten kunnen tevens een escorte aanvragen waarbij ze zich in kleinere 

groepen en/of in kortere afstanden verplaatsen, dit valt onder de benaming supported transit  

(MSCHOA, n.d.).  

 

 

4.3 Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

 

In oktober 2008 werd de eerste maritieme antipiraterij operatie in de Hoorn van Afrika door de Noord-

Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) gelanceerd. Operation Allied Provider werd tevens 

opgericht onder de VN resoluties en op specifieke aanvraag van huidig VN secretaris-generaal Ban 

Ki-Moon om VN voedselhulptransporten te beveiligen (NATO, 2010, 15 maart). Naast het 

voornaamste doel, de schepen van het World Food Porgramme te beschermen en te begeleiden op hun 

doortocht in de risicovolle regio, had Operation Allied Provider de opdracht te patrouilleren in de 

regio om piraten af te schrikken. Enkele maanden later, in december, werden de verantwoordelijkheid 

voor het beveiligen van de WFP schepen overgedragen aan de Europese Unie (NATO, 2010, 15 maart; 

Ploch, et al., 2009, p. 20).  

 

De opvolgende NAVO missie, Operation Allied Protector, had als missie piraten af te schrikken en 

aanvallen te onderbreken en voorkomen. Deze opdracht werd opgevolgd door de huidige missie, 
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 Te raadplegen op: http://www.mschoa.org/bmp3/Documents/BMP3%20Final_low.pdf  
47

 Voor een weergave van de IRTC zie bijlage 2 

http://www.mschoa.eu/
http://www.mschoa.org/bmp3/Documents/BMP3%20Final_low.pdf
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Operation Ocean Shield. De taakomschrijving van 2009 stelt de verantwoordelijkheid van de NAVO 

inzake het afweren van piraten. Piraterij vormt een bedreiging voor vitale handelsroutes en 

economische belangen in de Golf van Aden als zowel voor de levering van humanitaire hulp aan 

Somalië. Het mandaat omvat eerder een voortzetting van de vorige operaties maar introduceert ook 

een nieuw element in het bestrijden van piraterij. De NAVO is bereid, aan regionale staten die om 

ondersteuning vragen, staten bij te staan in het ontwikkelen van een eigen capaciteit in de strijd tegen 

de piraten. De vloot die de NAVO ter beschikking heeft bestaat uit schepen van verschillende 

partnerlanden, zo maakte onder andere al schepen van Amerikaanse, Canadese, Deense, Duitse, 

Nederlandse, Noorse, Portugese en Spaanse nationaliteit deel uit van Operation Ocean Shield (NATO, 

2010, 15 maart). 

 

 

4.4 Combined Task Force 150, 151, 152
48

 

 

De Verenigde Staten nemen de leiding op zich over de deelnemende oorlogsschepen in de Combined 

Maritime Forces dat zijn basis heeft in Bahrein. Onder meer Australië, Canada, Denemarken, 

Duitsland, Frankrijk, Italië, Pakistan, Turkije en het Verenigd Koninkrijk maken deel uit van deze 

militaire operatie. Samen patrouilleren deze marineschepen meer dan 2,5 miljoen km² vanuit de 

doelstelling een veilige maritieme omgeving te creëren. De taakomschrijving is niet enkel op piraten 

gericht maar bevat tevens de opdracht om mensensmokkel, drugs- en wapenhandel te verijdelen en 

tevens het terrorisme te bestrijden. Combined Task Force 151 is sinds januari 2009 actief en is in 

tegenstelling tot CTF 150 en CTF 152 specifiek gericht op het voorkomen van piratenaanvallen (U.S. 

Naval Forces Central Command, n.d.a; n.d.b; n.d.c). 

 

 

4.5 Contact Group on Piracy off the coast of Somalia 

 

De Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) werd opgericht op 14 januari 2009 in 

overeenstemming met VN Veiligheidsraad resolutie 1851. Het moet dienen als een internationaal 

coördinatiemechanisme dat het epicentrum moet worden voor alle initiatieven uitgaand van staten, 

regionale en internationale organisaties
49

 in de strijd tegen piraterij rond de Hoorn van Afrika. Er werd 
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 Wegens moeilijkheden om aan officiële informatie te geraken over CTF-1151 is de uiteenzetting hierover 

beknopt. 
49

 Er maken 64 staten deel uit van de Contact Group on Piracy off the Coast off Somalia en ook de Afrikaanse 

Unie, Arabische Liga, Europese Unie, Interpol, International Maritime Organization, NAVO, Verenigde Naties 

zijn vertegenwoordigd. Tevens nemen BIMCO en INTERTANKO deel als representatieve waarnemers voor 

de maritieme industriële groepen (CGPCS, 2009, 14 januari; Ploch et. al, 2010). 
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een Counter-Piracy Coordination Center opgestart om de samenwerking en het verzamelen van 

gegevens te faciliteren (CGPCS, 2009, 14 januari). 

 

De contactgroep behoudt haar band met de Verenigde Naties waar ze onder andere regelmatig 

bijeenkomen en aan wie ze verantwoording moeten afleggen. Ban Ki-Moon, de secretaris-generaal 

van de VN richtte tevens een kredietfonds op, Trust Fund to Support the Initiatives of States to 

Counter Piracy off the Coast of Somalia
50

, om het project financieel te steunen (UNODC, 2011).  

 

De Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (2009, 14 januari) wil zich focussen op zes 

domeinen: het verbeteren en het op punt stellen van operationele en informationele steun aan 

antipiraterijmissies, een contrapiraterij coördinatiemechanisme oprichten, de justitiële samenwerking 

en capaciteit versterken, de waakzaamheid en verdediging van de zeevaart verhogen, het aanzetten tot 

betere publieke en diplomatieke informatiepogingen, en het volgen van financiële geldstromen
51

 

gerelateerd aan piraterij.  

 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn er vier werkgroepen
52

 opgezet die elk een specifiek 

domein vertegenwoordigen in de strijd tegen de Somalische piraten; 

 

 1. militaire en operationele coördinatie, het verzamelen en delen van informatie, het opbouwen 

   van de capaciteit van de regionale staten; 

 2. juridische aangelegenheden: het arresteren, vervolgen en gevangennemen van piraten dat kan  

  terugvallen op het Counter-piracy programme van het VN-bureau voor drugs en  

  criminaliteit; 

 3. zelfverdediging
53

 tegen piraten in de scheepvaart zelf; en 

 4. verspreiden van publieke informatie in Somalië en de regio. (CGPCS, 2009, 14 januari) 

4.6 Shared Awareness and De-confliction
54
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 Meer uitleg over het kredietfonds kan u vinden op: http://www.unodc.org/easternafrica/en/piracy/trust-

fund.html  
51

 Het volgen van financiële geldstromen gerelateerd aan piraterij blijkt een moeilijke opgave te zijn omdat 

Somalische piraten niet volgens officiële instanties zoals banken werken en het geld voornamelijk terechtkomt 

in de informele sector (AIV, 2010, p. 65).  
52

 Er vinden besprekingen plaats over de oprichting van een vijfde werkgroep die zich bezighoudt met de 

financiële geldstromen die voortvloeien uit piraterij (CGPCS, 2009, 14 januari). 
53

 Sommigen pleiten voor een betere verdediging tegen piraten op het schip zelf door het bewapen van de 

bemanning of het aannemen van Private Security Companies. Velen zijn tegen dit voorstel, waaronder het ICC 

IMB, omdat dit niet de taakbeschrijving behoort van de bemanning en tevens de stelling volgt dat geweld meer 

geweld uitlokt (Kraska & Wilson, 2009c). 
54

 Wegens moeilijkheden om aan accurate informatie te geraken over Shared Awareness and De-confliction is de 

beschrijving van SHADE onvolledig. 

http://www.unodc.org/easternafrica/en/piracy/trust-fund.html
http://www.unodc.org/easternafrica/en/piracy/trust-fund.html
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Shared Awareness and De-confliction (SHADE) werd opgericht in December 2008 om de initiatieven 

van verschillende staten en organisaties te coördineren. Initieel was het de bedoeling om met SHADE 

een keer per maand in Bahrein te vergaderen maar ondertussen vindt er om de acht weken een 

vergadering plaats. Naast een gezamenlijke informatievergadering heeft SHADE ook een militair 

communicatiesysteem MERCURY ingesteld zodat alle deelnemende landen continue met elkaar in 

verbinding staan. De deelnemende staten zijn onder meer; Australië, Bahrein, China, Denemarken, 

Duitsland, Egypte, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Italië, Japan, Jemen, Jordanië, Nederland, 

Oekraïne, Pakistan, Rusland, Seychellen, Singapore, Spanje, Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Korea. 

De organisaties Combined Maritime Forces, Europese Unie en de Noord-Atlantische 

Verdragsorganisatie wisselen met elkaar het voorzitterschap van de vergaderingen af. Naast deze 

voorgaande organisaties maken ook INTERPOL en het Oil Companies International Maritime Forum 

(OCIMF) deel uit van SHADE (Defencetalk, 2009, 29 mei; EUNAVFOR, 2009, 1 oktober). 

 

 

4.6 Individuele acties  

 

Niet alle staten nemen deel aan een van de multilaterale operaties, sommige opereren op zichzelf in de 

beveiliging van de overzeese handel in het risicogebied. Onder meer China, India, Japan, Maleisië, 

Rusland, Pakistan, Saudi-Arabië, Singapore, Thailand en Zuid-Korea zijn tevens met militaire vloten 

aanwezig in de Golf van Aden en de Indische Oceaan zonder enige coöperatie initiatieven van 

organisaties. Sommige van bovenstaande landen nemen wel deel aan de vergadering van Shared 

Awareness and De-Confliction waarin informatie-uitwisseling centraal staat om de verschillende 

initiatieven te coördineren.  

 

Vaak wordt er verweten dat staten die zonder een overkoepelde organisatie opereren enkel aan hun 

eigen vloot bescherming bieden. China, India en Iranworden ervan beticht dat ze voornamelijk hun 

eigen schepen door een militaire escorte beveiligen (AIV, 2010, p. 40: Hansen 2009, p. 45). 

Ondertussen staat China sinds januari 2010 één van zijn fregatten af om in coördinatie met de andere 

coalities de IRTC te beveiligen (Ploch, et. al, 2010).  

 

Met de snelle stijging van piraterij voor de kusten van Somalië en in de Golf van Guinee moet de 

Afrikaanse Unie wel reageren. Tot nu toe heeft het enkel een Common African Defence and Security 

Policy
55

 maar een maritieme veiligheidsonderdeel zit hier nog niet in verwerkt. Het optreden zou 

gebaseerd moeten zijn op twee pijlers, economische ontwikkeling en maritieme veiligheid wanneer het 
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 Centraal- en West-Afrika hebben in tegenstelling tot de Oost-Afrikaanse regio wel een intergouvernementele  

instelling die marine en maritieme samenwerking coördineert. Het Maritme Organization of West and Central 

Africa (MOWCA) bestaat al sinds 1975, meer uitleg kan je vinden op de website http://www.mowca.org/.  

http://www.mowca.org/
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efficiënt wil reageren op de groeiende problematiek van piraterij ( AIV, 2010, p. 38). De Djibouti 

Code of Conduct is het voornaamste regionale initiatief tegen de piraterij rond de Hoorn van Afrika 

ondanks IMO de initiatiefnemer was, maar daarnaast proberen de regionale staten nog een steentje bij 

te dragen. Djibouti stelt zo zijn militaire basissen ter beschikking voor de vloten van de internationale 

gemeenschap (Hansen, 2009, p. 46). Kenia heeft een akkoord met China en de EU voor de transfer en 

berechting van piraten. Tevens verklaren de Malediven, Mauritius, Puntland, Somaliland en Tanzania 

zich bereid om piraten te berechten in hun land, het UNODC met het Counter-Piracy Programme staat 

deze staten bij om de justitiële capaciteit in deze staten verder te ontwikkelen (Pham, 2010, p. 331; 

UNODC, 2011). De nationale kustwacht van Jemen helpt tevens in de strijd tegen piraterij (Hansen, 

2009, p. 45). De Seychellen, naast het akkoord dat ze met de EU hebben afgesloten voor de transfer en 

berechting van piraten door operatie ATALANTA, is tevens actief in de strijd tegen piraten met zijn 

nationale kustwacht (Hansen, 2009, p. 46). 

 

De ontplooiing van oorlogsschepen is een repressiemiddel en een noodoplossing. De duurzame 

oplossing bevindt zich evenwel niet op zee maar op land, in het stabiliseren en heropbouwen van 

Somalië zelf. Kraska en Wilson (2009b, p. 56) vragen met aandrang dat de gezamenlijke actie zich 

ook uitbreidt naar overleg met overheden, de private industrie en zich, naast het militaire, tevens richt 

op politieke, financiële en rechterlijke ondersteuning.   
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Hoofdstuk 5. Drijfveren van de internationale gemeenschap 

 

 

Het voornaamste aandachtspunt van deze thesis gaat uit naar de respons van internationale 

gemeenschap op de problematiek van piraterij. Waarom wordt er voornamelijk geconcentreerd op 

Somalië terwijl er tevens piraterij in de Golf van Guinee, de Straat van Malakka en de Caraïben 

voorkomt? Welke belangen heeft de internationale gemeenschap specifiek in het terugdringen van 

piraterij in de golf van Aden en wat zijn hun motieven?  

 

 

5.1 Feiten 

 

De meest voor de handliggende reden waarom de internationale gemeenschap zich voornamelijk 

focust op piraterij rond de Hoorn van Afrika kan onder meer afgeleid worden van het feit dat piraterij 

voor de kusten van Somalië de laatste jaren expansief toeneemt en momenteel de meeste gevallen van 

piraterij tevens in deze wateren plaatsvindt
56

. 

 

Vanaf 2005 waarschuwde het IMB PRC (2005, 20 juni) voor de opkomst van Somalische piraten. Dat 

jaar eisten de Somalische piraten de tweede plaats op als gevaarlijkste risicogebied naast Indonesië 

met een aandeel van 35 incidenten tegenover 276 wereldwijd. In 2004 waren ze slechts 

verantwoordelijk voor 2 van de 329 rapporteringen. In 2006 kwamen er bij het IMB PRC (2007, 22 

januari; 31 oktober) in totaal 239 meldingen binnen van piratenaanvallen. Er werden 22 incidenten 

gerapporteerd met betrekking tot Somalische piraten waarvan 5 schepen effectief werden gekaapt. 

Door de repressieve aanpak onder het bewind van de Islamic Courts Union waren de Somalische 

piraten dat jaar relatief rustig. Wereldwijd kreeg het IMB PRC in 2007 (2008, 8 januari) 263 

meldingen binnen van piraterij-incidenten. De Somalische piraten waren verantwoordelijk voor 31 van 

die incidenten waarvan er 154 opvarenden van 11 schepen gegijzeld werden gehouden voor losgeld. In 

2008 werd er wereldwijd 293 piraterij-incidenten doorgegeven aan het IMB PRC (2009, 16 januari) 

waarvan er 49 schepen effectief werden kaapt. Van de 293 rapporteringen waren er 111 van schepen 

die in aanvaring waren gekomen met piraten van Somalische afkomst, dit is een stijging van bijna 

200% tegenover 2007. Van de 111 aangiften werden er 42 schepen effectief gekaapt door Somalische 

piraten. Het IMB PRC (2010, 14 januari) ontving in 2009 410 aangiftes van piraterij-incidenten, 218 

aanvallen werden gepleegd door piraten van Somalische herkomst. Van de 410 incidenten wereldwijd 

werden er 49 schepen met 1052 zeelui daadwerkelijk gegijzeld. De Somalische piraten namen tevens 
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 Een map van de locatie van de aanvallen door Somalische piraten is te vinden in bijlage 2. 
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het grootste aandeel voor hun rekening, ze gijzelden 47 schepen en 867 bemanningsleden voor losgeld 

dat jaar. 

 

Het aantal incidenten van piraterij is in 2010
57

 met 10% gestegen tegenover 2009, in totaal heeft het 

IMB PRC 445 aanvallen in 2010 opgetekend. Afrika blijft ook dit jaar het hoogste risicogebied voor 

piraterij, voornamelijk door piraten van Nigeriaanse en Somalische afkomst. De Somalische piraten 

zijn in 2010 voor iets minder dan de helft van het aantal piratenaanvallen verantwoordelijk, 219 van de 

445 incidenten werden aan Somalische piraten toegeschreven. In 2009 eisten zij nog meer dan de helft 

van de incidenten op, 218 van de 410 gevallen. Zuidoost-Azië blijft het tweede risicogebied, waar het 

aantal incidenten sinds 2006 een dalende trend in zet, met uitzondering van het aantal incidenten voor 

de kusten van Indonesië waar een opmerkelijke stijging plaatsvond, van 15 gevallen in 2009 naar 40 

incidenten het laatste jaar. Ook de Zuid-Chinese Zee kende dit jaar een verdubbeling van het aantal 

piraterij incidenten, van 13 in 2009 naar 31 aanvallen in 2010 (IMB PRC, 2011a, pp. 5-6). 

 

Tabel nr. 2: gerapporteerde pogingen en geslaagde aanvallen door Somalische piraten in vergelijking 

met de rest van de piraterij-incidenten gedurende de periode 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Somalische piraten 22 51 111 218 219 

Andere piraten 217 212 182 192 226 

Totaal 239 263 293 410 445 

(cijfers uit IMB PRC, 2011a, pp. 5-6) 

 

In 2010 heeft het IMB PRC 219 aangiftes ontvangen die toe te schrijven zijn aan Somalische piraten. 

Door de toepassing van de Best Management Practices, de patrouilles van marineschepen en het 

opzetten van de IRTC is het aantal piraterij-incidenten het laatste jaar met de helft gedaald in de Golf 

van Aden, met 53 aanvallen in 2010 tegenover 117 in 2009 maar de piraten hebben zich verplaatst 

naar gebieden waar er geen controle mogelijk is. De Somalische piraten bekomen een steeds grotere 

reikwijdte en vormen aldus een bedreiging voor een uitgestrekter gebied wat de mogelijkheden van de 

internationale gemeenschap bemoeilijkt. Er werden incidenten opgetekend voor de kusten van India 

tot helemaal zuidwaarts voor de kusten van Mozambique. In 2010 werden er 49 schepen gekaapt wat 

neerkomt op de gijzeling van 1016 bemanningsleden waarvan er 13 gewond zijn geraakt en waaronder 

8 doden zijn gevallen. Een nieuwe bezorgdheid is dat Somalische piraten steeds vaker gebruikmaken 

van gekaapte vissertrawlers en koopvaardijschepen om nieuwe aanvallen uit te voeren waardoor ze 

minder snel opvallen en later worden gedetecteerd wat hun slaagkansen aanzienlijk verhoogt. Nu ze 
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 Een tabel van het aantal piratenaanvallen per locatie is toegevoegd in bijlage 3. 
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deze schepen ter beschikking hebben kennen de Somalische piraten een ongelimiteerde capaciteit en 

capabiliteit (IMB PRC, 2011a, pp. 19, 23).  

 

Tabel nr. 3: gerapporteerde pogingen en geslaagde aanvallen door Somalische piraten gerangschikt op 

locatie gedurende de periode 2006-2010  

Locatie 2006 2007 2008 2009 2010 

Somalië  10 31 19 80 139 

Rode Zee 0 0 0 15 25 

Oman 0 3 0 4 0 

Golf van Aden 10 13 92 117 53 

Arabische Zee 2 4 0 1 2 

Indische Oceaan 0 0 0 1 0 

Totaal 22 51 111 218 219 

  (cijfers uit IMB PRC, 2011a, pp. 5-6) 

 

Ook in het eerste kwartaal van 2011 blijkt dat Somalische piraten zich niet laten afschrikken door de 

ontplooiing van oorlogsschepen van de internationale gemeenschap. Het aantal  incidenten dat werd 

opgetekend in de maanden januari-maart is dit jaar het hoogste aantal sinds de eerste metingen van het 

IMB PRC in 1991. Van de 142 aangiften van piraterij-incidenten in de maanden januari, februari en 

maart 2011 aan het IMB PRC tonen de Somalische piraten met een aandeel van 97 gevallen het 

zwaartepunt. Somalische piraten kaapten 15 van de 18 schepen wereldwijd in de eerste drie maanden 

van dit jaar. Opmerkelijk is de ontzettend hoge stijging van het aantal gevallen voor de kusten van 

Somalië tegenover de vorige jaren, in 2011 bedraagt dit bijna het dubbele van de som van alle vorige 

jaren (IMB PRC, 2011b, pp. 19-23). Opvallend is ook de stijging van het aantal gewelddaden 

tegenover de gegijzelde bemanning, 7 bemanningsleden zijn dit jaar al omgekomen en 34 werden 

verwond door Somalische piraten (IMB PRC, 2011, 14 april). Volgens de laatste berichtgevingen van 

het IMB PRC houden de Somalische piraten op dit moment, 26 schepen en 518 bemanningsleden vast 

voor de kusten van Somalië (IMB PRC, 2011, 28 april). 

 

Tabel nr. 4: gerapporteerde pogingen en geslaagde aanvallen door Somalische piraten gerangschikt op 

locatie in de maanden januari-maart 2006-2011  

Locatie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Somalië  5 2 1 20 18 85 

Rode Zee 0 0 0 0 3 2 

Golf van Aden 7 3 50 41 12 10 

Arabische Zee 0 0 0 0 2 0 

Indische Oceaan 0 0 0 1 0 0 

Totaal 12 5 51 61 35 97 

(cijfers uit IMB PRC, 2011b, p. 5) 
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5.2 Economische belangen 

 

Somalische piraten verstoren de doorgang van de commerciële scheepvaart rond de Hoorn van Afrika. 

De Hoorn van Afrika is door zijn strategische locatie zowel voor de internationale zeehandel als voor 

de internationale veiligheid van een niet te onderschatten belang. De Golf van Aden vormt een van de 

belangrijkste verkeersaders voor de overzeese handel, het verbindt de Indische Oceaan met de Rode 

Zee en het Suezkanaal. Het verkeer bestaat voornamelijk uit commerciële vrachtschepen afkomstig uit 

Azië en met Europa als bestemming en omgekeerd (Ploch et al., 2009, pp. 10-13). Meer dan 90% van 

de internationale handel wordt vervoerd over zee (IMO, n.d.a). Jaarlijks varen er gemiddeld zo‟n 

30.000 schepen door de Golf van Aden. Wanneer je mee rekening houdt met de expanderende 

reikwijdte van de Somalische piraten zijn er jaarlijks zo‟n 60.000 schepen een mogelijk doelwit nu ze 

ook in de West-Indische oceaan opereren.  

 

Vanwege het hoge risico op een aanval van Somalische piraten in de Golf van Aden wijken sommige 

koopvaardijschepen uit en maken de lange omtocht rond Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika
58

. Deze 

omtocht gaat gepaard met extra kosten voor verschillende actoren. Staten in Oost-Afrika, zoals 

bijvoorbeeld Djibouti en Kenia, verliezen een belangrijke inkomensbron uit de aanmerende schepen in 

de havens en ook Egypte loopt inkomsten mis afkomstig van de tarieven die het land aanrekent voor 

een doorvaart in het Suezkanaal (IEGPSC, 2008, p. 31; Ploch et al., 2009, p. 12). De rederijen moeten 

opdraaien voor de extra kosten die met de lange duur, tot dertig dagen, gepaard gaan. De extra weken 

die de lange omtocht rond Kaap de Goede Hoop inhoudt leidt tot vertragingen van de levertijd, het 

uitbetalen van meer loon voor de bemanning en bijkomende kosten voor het olieverbruik (Anyu & 

Moki, 2009, p. 115; Biegon, 2009;  Middleton, 2008, p. 9; Ploch et al., 2009, p. 12).  

 

De extra kosten die gepaard gaan met de langere omtocht rond de Kaap de Goede Hoop of de 

torenhoge bedragen die aangerekend worden door verzekeringsmaatschappijen zullen tevens aan de 

consument doorgerekend worden. De reis rond Kaap de Goede Hoop zal tevens wereldwijd de 

oliekosten in de hoogte drijven en gevolgen hebben voor de globale economie in het algemeen 

(Middleton, 2008, p.9). Tevens wordt met de gijzeling van de Saudische olietanker MV Sirius Star 

duidelijk dat Somalische piraten een bedreiging vormen voor de globale energiebevoorrading (Ploch et 

al, 2009, p.11). Er wordt geschat dat er zo‟n 7 tot 11% van de wereldwijde energietransport door het 

Suezkanaal passeert. Het Europees continent is voor ongeveer 30% afhankelijk van de invoer via de 

route door de Golf van Aden (Reuters, 2009, 15 april).  
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 De rederij AP Moller-Maersk heeft enkele schepen die een te lage boordgang of een te lage snelheid hebben 

waardoor ze geen deel uit kunnen maken van een militaire escorte de opdracht gegeven om de route rond Kaap 

de Goede Hoorn te verkiezen in plaats van de traditionele route via de Golf van Aden (Maersk, n.d.) 
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Wanneer schepen toch de traditionele route verkiezen langs de Golf van Aden en het Suezkanaal 

komen er ook vaak kosten bij voor de beveiliging van bemanning en schip. De rederijen worden 

tevens extra aangerekend voor hun verzekering wanneer ze de korte en snelle maar gevaarlijke route 

nemen. Sommige verzekeringsmaatschappijen rekenen voor de route via de Golf van Aden  dezelfde 

sommen aan als in oorlogsrisicovol gebied. Naast piraten zijn de verzekeringsmaatschappijen zoals 

Hart Security
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 de enige winnaars in deze onhoudbare en kostelijke situatie (Anyu & Moki, 2009, p. 

115; Biegon, 2009; Bogen, 2010). Wanneer een schip toch gekaapt wordt er gemiddeld $5, 4 miljoen 

losgeld uitbetaald (De Roo, 2011, 14 mei). Het recordbedrag dat ooit werd uitbetaald aan Somalische 

piraten bedroeg $9,5 miljoen (Lloyd, 2010, 8 november). 

 

Het is tevens niet zo zeker dat piraterij de oorzaak is van een daling in de maritieme trafiek. Als we 

kijken naar het Nederlands voorbeeld
60

 dan zou zo‟n 250 tot 300 minder doorvaarten plaatsvinden in 

de Golf van Aden vanwege het risico op piratenaanvallen. De Koninklijke Vereniging van de 

Nederlandse Rederijen (in AIV, 2010, pp. 22-23) verklaart de daling van de maritieme trafiek doordat 

scheepseigenaars de omweg nemen via Kaap de Goede Hoop of zelfs cargo dat rond de Hoorn van 

Afrika verscheept moet worden weigeren. Het AIV (2010, pp. 22-23) wijst erop dat men niet moet 

vergeten dat de Somalische piraterij de kop opstak net voor de wereldwijde financiële economische 

crisis en dat de crisis ook een reden is voor de daling van het scheepvaartverkeer. 

 

Niet te onderschatten is het dure kostenplaatje voor de ontplooiing van de maritieme vloten. Deze 

opstelling van militaire schepen voor de beveiliging van de overzeese handel via de Golf van Aden is 

aanzienlijk hoog en niet voor een lange periode houdbaar. Amirell (2009, p. 29) en Menkhaus (2009, 

p. 24) stellen dat ondanks de hoge bedragen die aan losgeld worden uitgegeven de kosten voor de inzet 

van oorlogsschepen in de Golf van Aden hoger ligt dan de som van de uitbetaalde losgelden per jaar. 

Het wijst ons op het feit dat dit enkel een repressiemiddel is en niet de ultieme duurzame oplossing.  

 

Ondanks de opsomming van al deze extra kosten die gepaard gaan met het zich verdedigen tegen of 

met het ontwijken van Somalische piraten is het bedrag maar een klein aandeel van de wereldwijde 

zeehandel (Ploch et al, 2009, p.12). Van alle schepen
61

 wereldwijd komen slechts 0,01% tot 0,02% in 

aanraking met piraten. Als er rekening gehouden wordt met de problematiek van het onderrapporteren, 

wat soms geschat wordt op 50%, zijn er nog steeds slechts 0,02% tot 0,04% van de schepen die in 

aanraking komen met piraten (Bruyneel, 2009, p. 44). De maritieme handel is goed voor het 

ontzaghebbend hoge bedrag van zeven triljoen dollar. De verlieslatende kosten die piraterij 
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 Al haal ik hier enkel het Nederlands voorbeeld aan, ik denk dat we er toch een algemeen besluit uit kunnen 

trekken dat men tevens rekening moet houden met de financiële economische crisis voor een daling van het 

overzeese transport en handel vanaf 2008. 
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 Enkel schepen boven de 100 bruto tonnage. 

http://www.hartsecurity.com/
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veroorzaakt wordt geschat op zo‟n  $1 tot $16 miljard per jaar, dit komt overeen met slechts 0,01% tot 

maximum 0,25% van de totale waarde van de overzeese handel (Anderson et al., 2010, p. 42; Gilpin, 

2009, p. 12).  

 

 

5.3 Humanitaire redenen 

 

Menkhaus (2009a, p. 24) stelt dat vanuit een strikt economisch perspectief de internationale 

gemeenschap beter af is om de Somalische piraten te laten gedijen en de losgelden te blijven betalen. 

Hij voegt er meteen aan toe dat de Somalische piraterij niet enkel schadelijk is voor de internationale 

handel maar dat de internationale gemeenschap tevens een verantwoordelijkheid draagt om de 

Somalische bevolking die zich in een uitzichtloze burgeroorlog en catastrofale humanitaire situatie 

bevinden niet aan hun lot over te laten. Zo‟n 3,25 miljoen Somaliërs worden met hongersnood 

bedreigd. Dit wil zeggen dat ongeveer 70% van de geschatte 9,8 miljoen inwoners van Somalië 

afhankelijk is van voedselhulp door onder andere de aanhoudende droogte, maar vooral ook door de 

instabiele conflictueuze situatie in het binnenland. Somalië kan slechts aan 40% van de voedselvraag 

voldoen door lokale productie maar slaagt er meestal in om slechts 30% van de basisbehoeften te 

bedekken waardoor het voor 70% afhankelijk is van voedselimport (Bruton, 2010, p. 18; WFP, 2010, 

januari 5). 

 

Het doel van het World Food Programme is 2,5 miljoen noodlijdenden in Somalië te bereiken, in 2009 

konden zo‟n 3.204.920 mensen genieten van de ondersteuning. Het eerste obstakel dat 

voedselleveringen ondervinden zijn piraten. Somalische piraten vallen eender welk schip aan, 

plezierjachtjes en cruiseschepen als zowel schepen van de Verenigde Naties
62

 die humanitaire hulp en 

voedsel vervoeren worden aangevallen (Adow, 2008; Middleton, 2008). Negentig procent van de 

voedselhulp bestemd voor Somalië wordt geïmporteerd over zee. Sinds november 2007 krijgen de 

WFP schepen die humanitaire hulp transporteren maritieme begeleiding die voedselleveringen aan 

Somalië aanzienlijk verbeterden. Al geraakt de voedselhulp nu onder militaire begeleiding tot in 

Somalië, het bereikt niet altijd de personen in nood (WFP, n.d.; 2008, september 25). In 2010 moest 

het WFP de voedselbevoorrading voor een onbepaalde tijd schrappen in zuidelijk Somalië door de 

stijgende onveiligheid, bedreigingen en aanvallen van gewapende rebellengroepen. Het WFP kan ook 

niet steeds tegemoet blijven komen aan de onredelijke eisen van de rebellen in de regio (Bruton, 2010, 

p. 18; WFP, 2010, januari 5). 
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 In 2007 vonden er 31 geregistreerde aanvallen door Somalische piraten plaats, 3 daarvan waren tegen WFP 

schepen (WFP, 2008, februari 2). 
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Zal de onveilige situatie de humanitaire hulpvoorziening voor Somalië in de toekomst niet nog meer 

onder druk zetten? De kosten die gepaard gaan met de nodige militaire escorte voor een veilige 

voedsellevering kunnen misschien  het aantal leveringen verminderen om zo het kostenplaatje kleiner 

te maken.  

 

Naast het in gevaar brengen van de humanitaire hulpverlening schaadt piraterij ook de algemene 

voedselvoorziening door stijgende voedselprijzen. Daarnaast heeft piraterij ook impact op de 

algemene levensstandaard door het verlies van inkomsten uit de overzeese handel en havengelden. In 

het algemeen draagt piraterij bij tot meer armoede in Somalië (Anyu & Moki, 2009, p. 111; 

Menkhaus, 2009a, p. 24). Piraterij is tevens ongunstig voor de stabiliteit van het land, de verschillende 

piratengroepen en verschillende clans vechten soms onderlinge conflicten uit (Anyu & Moki, 2009, p. 

111). 

 

Een andere bezorgdheid van de internationale gemeenschap voor de gevolgen op de al desolate 

humanitaire situatie in Somalië is de winst van piraterij die terecht komt in de zakken van clanleiders 

die doorgaans betrokken zijn in onderlinge conflicten met andere clans. De inkomsten van piraterij 

financiert op deze wijze de al meer dan twintig jaar durende oorlog in Somalië (Middleton, 2008, p. 

9). Middleton (2008, p. 9) stelt dat “het uitroeien van piraterij zal niet het einde betekenen voor de 

aanslepende burgeroorlog in Somalië maar het zou al een stap in de goede richting betekenen door de 

inkomsten voor oorlogsvoering te onderbreken.”  

 

 

5.4 Milieubezorgdheden 

 

Het veroveren van een schip houdt tevens gevolgen in voor de ecologische omgeving (Anyu & Moki, 

2009, p. 115; Middleton, 2008, p.9). Tot nu toe is men gespaard gebleven van een grote milieuramp 

De gewelddadige aanval op de Japanse olietanker NYK VLCC Takayama veroorzaakte een gat in de 

tank van het schip waardoor kleine hoeveelheden olie in zee lekte (NYK group 2008, 22 april). Dit 

voorbeeld is maar een kleine aanduiding van de grote omvang dat zo‟n milieuramp zou kunnen 

hebben.  

 

Er wordt ook gewezen op het mogelijke gevaar van het stuurloos worden van een olietanker in handen 

van de (onervaren) piraten dat op de klippen zou varen en breken, de omvang van de milieuschade zou 

niet te overzien zijn. Zo‟n stuurloos gevaarte zou op zich ook een gevaar kunnen betekenen voor de 

scheepvaart (Middleton, 2008, p. 9). 
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De piraten die de Sirius Star vasthielden voor losgeld dreigden tevens olie in zee te lekken als men niet 

snel in ging op de eisen van de piraten (Nordland, 2009). Een geïnterviewde piraat, Indhabur Shamun, 

rechtvaardigt het dreigement: “Those holding the Sirius Star and this MV Faina I'm aboard now, we 

are the same group. And we know the risk of spilling the oil shipment. But when evil is the only 

solution, you do evil. That is why we are doing piracy. I know it is evil, but it is a solution.” (geciteerd 

in: Nordland, 2009) 

 

 

5.5 Global security threat 

 

Er is de bezorgdheid van de internationale gemeenschap, met als een niet verwonderlijke koploper de 

Verenigde Staten, over de veronderstelling dat Somalische piraten als een pion voor al Qaeda kunnen 

worden ingezet. Er bestaat een grote vrees voor een mogelijke relatie tussen Somalische piraten en al 

Shabaab. Al Shabaab wordt beschouwd als een Somalische islamitische terroristische organisatie die 

in verband met al Qaeda wordt gebracht (Anyu & Moki, 2009; Middleton, 2008, “The most dangerous 

seas at the world”, 2008). Zo staat al Shabaab op de beruchte lijst
63

 van extremistische terroristische 

groeperingen van de Verenigde Staten (U.S. Department of  State, 2010, 24 november). Volgens 

Murphy (2007, p. 23) hebben de aanslagen van 9/11 er veel toe bijgedragen om piraterij en terrorisme 

met dezelfde bezorgdheid te beschouwen. De verhouding tussen piraterij en (maritiem) terrorisme en 

de vermoedelijke banden tussen de Somalische piraten en al Shabaab komt in hoofdstuk 6 aan bod. 

 

Een andere bezorgdheid van de international gemeenschap is het copycateffect dat de Somalische 

piraten mogelijk hebben. In Zuidoost-Azië, dat vroeger ook al veel piraterij kende, worden nu meer en 

meer technieken van de Somalische piraten toegepast. Ook in Latijns-Amerika is er sprake van een 

stijging van piraterij en gewapende overvallen naar voorbeeld van de Somalische piraten (Anderson et 

al., 2010, pp. 40-41). Tevens bestaat de vrees dat Jemen betrokken geraakt in het conflict, het verliest 

steeds meer zijn greep op het zuiden en kuststreken, wat een ideale conditie vormt om een 

partnerschap aan te gaan met de Somalische piraten (ICG, 2009, p. 12). Somalische piraten kunnen 

gebruik maken van Jemenitische havens wanneer ze zich willen bevoorraden of toevlucht zoeken. 

Tevens opereren volgens sommige bronnen Somalische piraten al vanuit Jemen, voornamelijk voor 

smokkelwaar, en er bestaan overigens netwerken van mensenhandel tussen Somalische en 

Jemenitische mensensmokkelaars (“Piracy Attacks”, 2009; “The most dangerous seas at the World”, 

2008). Vaak wordt er vergeten dat Somalische piraten naast piraterij ook verwikkeld zijn in andere 

criminele activiteiten zoals mensenhandel, drugssmokkel en wapenhandel (Chaikin, 2005, p. 122; UN 

Monitoring Group on Somalia, 2008, 20 november). 
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 De lijst is te consulteren op http://www.state.gov/s/ct/rls/other/des/123085.htm  

http://www.state.gov/s/ct/rls/other/des/123085.htm
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5.6 Geopolitieke en geostrategische motieven 

 

Volgens Hemmer, Kamerling, van der Putten en van Ginkel (2009, p. 94) draait de fundamentele 

geopolitieke interesse in de Indische Oceaan om de opkomst van China en de reacties van andere 

mogendheden in het veiligstellen van hun belangen. Verscheidene naties concurreren met elkaar om 

hun regionale invloed uit te breiden. De Indische Oceaan, van belang voor de overzeese handel en 

energietransport, is, in tegenstelling tot de Atlantische Oceaan, nog niet „verdeeld‟ en staten proberen 

hun aanwezigheid op te eisen. Men kan ook spreken van een hedendaagse versie van de scramble for 

Africa met betrekking tot grondstoffen en energiezekerheid.  

 

De Verenigde Staten willen de groeiende invloed van de opkomende Aziatische landen in de Indische 

Oceaan indammen (Mahnkopf, 2010, p. 77). Daarnaast meent Hansen (2009, p. 44) dat het 

voornaamste motief voor de aanwezigheid van de VS de strijd tegen het radicale islamisme vormt in 

plaats van het bestrijden van piraten. De EU wil tevens met operatie Atalanta aantonen dat het kan 

wegen in de veiligheidspolitiek (Hansen, 2009, p. 44) en dat de EU zelfstandig kan opereren zonder de 

NAVO (Mahnkopf, 2010, pp. 77-78).Voor China is de aanwezigheid van de Chinese vloot een bewijs 

dat het een ontwikkelende maritieme grootmacht is waarmee het Westen rekening mee moet houden. 

De interesse die India toont in het bestrijden van de Somalische piraten uit handelsbelangen is tevens 

te plaatsen in het counteren van China‟s invloed in de Indische Oceaan en op het Afrikaans continent 

(Oruitemeka & Vines, 2008, p. 11-12). 

 

Hemmer et al. (2009, p. 95) en het AIV (2010, p. 41) menen echter ook dat de problematiek van 

piraterij en de ontplooiing van oorlogsschepen een gelegenheid biedt om nieuwe vormen van 

multilaterale samenwerking  in het maritieme domein te bespreken en aan te gaan. 

 

 

5.7 Internationale en regionale implicaties 

 

 “Beyond the immediate threat to crews, property, and ships, maritime piracy endangers sea 

lines of communication, interferes with freedom of navigation and the free flow of commerce, 

and undermines regional stability. Piracy also is corrosive to political and social development 

in Africa, interrupting capital formation and economic development, abetting corruption, and 

empowering private armies. Left unchecked, the cumulative effect of piracy eventually can 

lead to the decline of vibrant commercial centers.”  (Kraska en Wilson, 2008, p. 43) 

 

Hierboven hebben we de belangrijkste motieven aangehaald die de internationale gemeenschap 

bewegen in een gezamenlijke reactie tegen de Somalische piraten, hieronder wil ik voor de 
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duidelijkheid de implicaties weergeven die piraterij rond de Hoorn van Afrika heeft of zal kennen in 

de toekomst.  

 

Op internationaal niveau zijn de gevolgen voornamelijk economisch getint. De stijgende onveiligheid 

zet de internationale handel onder druk wat zich uit in hogere kostprijzen. Op lange termijn zou dit 

ook te voelen zijn in de kostprijs voor energie wegens het hoger verbruik wanneer de schepen de 

veilige maar langere route via de Kaap de Goede Hoop nemen en ook wegens de verrekening van de 

stijgende risicopremies van de verzekeringen. Deze prijsstijging zou dus voelbaar zijn voor zowel de 

reders als voor consumenten wereldwijd (Middleton, 2008, p. 9; Ploch et al., 2009, p. 13). De 

International Expert Group on Piracy off the Somali Coast (2008, p. 34) uit zijn ongerustheid dat de 

regionale instabiliteit die mede wordt versterkt door piraterij zich in de nabije toekomst verder zou 

kunnen verspreiden naar het Midden Oosten door het stijgend aantal migranten die uit humanitaire 

noodzaak migreren en waardoor criminele netwerken een groter bereik kennen.   

 

De International Expert Group on Piracy off the Somali Coast (2008, p. 31-33) geeft aan dat de 

gevolgen die piraterij heeft voor de Oost-Afrikaanse regio niet gering zijn. Een direct gevolg dat nu al 

duidelijk is het onderbreken van onontbeerlijke humanitaire hulp aan landen die hiervan voor een 

groot deel afhankelijk zijn zoals; Eritrea, Ethiopië, Jemen en Soedan. Piraterij tast tevens de regionale 

handel aan, bijvoorbeeld tussen Eritrea en Kenia, door de stijgende kosten en onveiligheid. Dit 

betekent een terugval in de regionale handel dat kan leiden tot een neerwaartse economische spiraal. 

Tevens kan dit verdere implicaties kennen voor de politieke stabiliteit van de regio. Er bestaat ook de 

vrees dat de lucratieve winsten van de piraten anderen aanzetten tot piraterij en dat het fenomeen zich 

gaat uitbreiden over de gehele regio en daarmee de regionale stabiliteit uitholt. Het gevaar van een 

milieuramp zou ook catastrofaal zijn voor de kuststaten waar de bevolking zijn voedselvoorziening en 

inkomsten haalt uit de rijkdom die de zee biedt. 

 

Piraterij heeft impact op Somalië in termen van armoede, voedselvoorziening, inflatie, conflict en 

verlies van inkomen (Anyu & Moki, 2009, p. 111). De verspreiding van de dollar in de Somalische 

economie doordat het losgeld in dollar wordt uitbetaald zorgt voor een stijgende muntinflatie wat de 

Somalische shilling onder druk zet. Tevens is de economie van Somalië sterk handelsgericht en 

piraterij zorgt ervoor dat er aanzienlijke gestegen kosten
64

 zijn wanneer men toch nog overweegt 

handel te voeren met Somalië want de meeste Somalische havens zijn een „no-go area‟ geworden. Het 

bestempelen van Somalië als „no-go area‟ zorgt voor een verlies van inkomsten uit potentiële 

investeerders, maar ook uit een verlies van haventaksen en douanetaksen (Hesse, 2010, p. 80; 
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 De extra kosten zijn boven al grotendeels aangehaald, de gestegen kostprijs is te wijten aan een hogere 

verzekering, hogere lonen om de bemanning er van te overtuigen het risicogebied te betreden, uitgiften aan 

veiligheidsmaatregelen, etc. 
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IEGPSC, 2008, p. 29). De International Expert Group on Piracy off the Somali Coast (2008, pp. 29-

33) waarschuwt voor de gevolgen die een groeiende piraterij-enterprise kent. Het crimineel netwerk 

zal naast piraterij zich uitbreiden naar mensensmokkel, wapenhandel, drugshandel, witwassen en 

terrorisme
65

. De opmars van illegale economische activiteiten zal een verdere desintegratie van de 

Somalische staat inhouden. Deze verdere afzwakking van de staat zal de stabiliteit niet ten goede 

komen en het vredesproces ondermijnen. De stijgende instabiliteit zet tevens de al desolate 

humanitaire situatie onder druk omdat door de groeiende onveiligheid de humanitaire hulpverlening 

wordt bemoeilijkt.  
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 Chaikin (2005) en de UN Monitoring Group on Somalia (2008, 20 november) stellen dat Somalische piraten al 

verwikkeld zijn in andere criminele activiteiten zoals mensenhandel, drugssmokkel en wapenhandel. 
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Hoofdstuk 6. Piraterij als global security threat 

 

 

6.1 Piraterij en maritiem terrorisme 

 

Are pirates a species of terrorist? In short, yes. The same definition of pirates as hostis humani 

generis could also be applied to international organized terrorism. Both crimes involve bands of 

brigands that divorce themselves from their nation-states and form extraterritorial enclaves; 

both aim at civilians; both involve acts of homicide and destruction, as the United Nations 

Convention on the High Seas stipulates, “for private ends.”     

 (Burgess, 2008, 5 december [nadruk in origneel]) 

 

Sommige onderzoekers menen dat piraterij en maritiem terrorisme twee begrippen zijn die dicht bij 

elkaar liggen en enkel van elkaar worden onderscheiden in hun definiëring (Burgess, 2008, 5 

december; Ong, 2005, p. 53). Het onderzoeksinstituut Chatham House (2009) en Ong (2005, p. 53) 

stellen dat er enkele voordelen zouden zijn wanneer men piraterij en maritiem terrorisme gelijk stelt 

aan elkaar. Door piraterij aan terrorisme te koppelen zou er veel meer aandacht worden besteed aan 

deze problematiek waardoor er automatisch meer initiatieven van de internationale gemeenschap 

zouden uitgaan. Burgess (2008, 5 december) gaat er vanuit dat wanneer piraterij en maritiem 

terrorisme aan elkaar worden gelinkt de jurisdictie en vervolging van piraterij zou worden 

vergemakkelijkt doordat piraten bijgevolg berecht kunnen worden voor het Internationaal Strafhof en 

er geen verwarring en onenigheid meer zou zijn over wie de piraten kan en wil vervolgen
66

.   

 

Chalk (2008, p. 31), Kraska en Wilson (2008, p. 48) samen met Young en Valencia (in Ong, 2005, p. 

58) zijn het niet eens met de stelling dat piraterij en maritiem terrorisme beter onder een noemer 

geplaatst worden, zij stellen dat de doeleinden van piraterij en terrorisme grondig van elkaar 

verschillen De motivatie voor piraterij is hebzucht, piraten worden gedreven door een zo groot 

mogelijke winstmarge en het vergaren van rijkdom. Politieke of religieuze ideologie is daarentegen de 

drijfveer van het maritiem terrorisme, met het aanvallen of gijzelen van schepen willen ze de aandacht 

van de internationale gemeenschap trekken en hen wijzen op het veronderstelde onrecht dat hen wordt 

aangedaan. Zowel bij piraterij als maritiem terrorisme komt er geweld bij te pas maar bij piraterij is dit 

enkel bijkomstig en een noodzakelijk middel om hun doel te bemachtigen terwijl bij maritiem 
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 Onder UNCLOS staat dat elke staat de jurisdictie heeft om piraten te berechten maar theorie en praktijk staan 

hier haaks tegenover elkaar. Staten zijn nogal weigerachtig in de vervolging van gevangengenomen piraten 

(AIV, 2010, pp. 42-43; Chatham House, 2009, pp. 7-9). Daarom stelt Burgess (2008, 5 december) dat het 

gelijkstellen van piraterij aan terrorisme deze problemen uit de weg ruimen door piraten te laten te berechten 

voor het Internationaal Strafhof.  
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terrorisme geweld op de eerste plaats staat om aandacht op te eisen en er meestal ook slachtoffers 

vallen (Anyu & Moki, 2009, p. 116). Onder andere Dillon (2005, p. 155) en Murphy (2008, p. 166) 

blijven erbij dat het van cruciaal belang is dat piraterij en maritiem terrorisme niet aan elkaar gelijk 

worden gesteld ondanks dat beiden onder de noemer van een universele misdaad tegen de mensheid 

vallen. Een onderscheid maken tussen de verschillende misdrijven op zee maakt het ook makkelijker 

om een onderscheid te maken in de bestrijding hiervan. Maritiem terrorisme, piraterij of gewapende 

overvallen vragen een ander beleid.  

 

Het debat over de invulling van piraterij en maritiem terrorisme woedt hoofdzakelijk in Zuidoost-Azië 

maar deze lijn kan in het algemeen doorgetrokken worden naar de problematiek van piraterij rond 

Hoorn van Afrika. Er kan gesteld worden dat piraterij voor de kusten van Somalië ook gevoelig is aan 

een politieke invulling. Somalische piraten menen dat het terugvallen op piraterij het enige middel is 

om hun manier van leven, in een traditionele vissersgemeenschap, veilig te stellen. Piraterij is de 

laatste uitweg op overleven. Hun daden verantwoorden zij aan het feit dat men al jarenlang van de 

wetteloosheid die in Somalië heerst profiteert en illegaal voor de kusten van Somalië de wateren 

leegvist en dat er tevens illegaal, onder andere nucleair, afval wordt geloosd. Het visbestand, hun 

voornaamste bron van inkomen, is daardoor drastisch achteruit gegaan en men kan niet meer 

terugvallen op de traditionele manier van overleven (Biegon, 2009; ICG, 2009; Kemp, 2009; Ploch et 

al., 2009). De internationale gemeenschap grijpt niet in en laat de Somaliërs aan hun lot over. Piraterij, 

zoals hier voorgesteld, kan dan tevens gezien worden als een wanhoopsdaad. Piraterij als een cry of 

despair, om de aandacht te vestigen op deze problematiek die de kustbewoners van Somalië treft en 

waar zij hulpeloos tegenover staan.  

 

 

6.2 Staatsfalen, piraterij en terrorisme 

 

De meesten leggen de oorzaak voor de aanwezigheid van piraterij in het staatsfalen van Somalië. 

Sinds het vallen van het socialistisch regime van Siad Barre in 1991 wordt Somalië geclassificeerd 

onder de staatloze staten.  Ondertussen vormt het vroegere Somalië al geen geheel meer, onder andere 

Somaliland en Puntland hebben zich afgescheurd en streven naar onafhankelijkheid (ICG, 2011).  

 

Staatsfalen gaat gepaard met geringe staatscontrole, weinig tot geen sociale en publieke voorzieningen 

en alomtegenwoordige armoede. Er bestaan verschillende meningen over het verband en het mogelijke 

gevaar van gefaalde staten en terrorisme. Staten waarin staatsfalen en armoede hand in hand gaan 

zouden mogelijke bolwerken vormen voor terrorisme (Kraxberger, 2005, p. 55). Rotberg (2002) 

koppelt extreme gevallen van staatsfalen ook toe aan gewapend conflict en als mogelijke broedplaats 

voor terrorisme. Somalië staat al drie jaar onafgebroken op de nummer één in de indexlijst van 
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gefaalde staten
67

 (Foreign Policy, 2010). De Verenigde Staten menen dat gefaalde staten een 

uitstekende uitvalsbasis voor terroristische groeperingen vormen gezien de geringe staatscontrole. 

Vooral Afrikaanse staten met een wanbestuur; etnische, culturele of religieuze spanningen; zwakke 

economie, en poreuze grenzen zijn vatbaar als een broeihaard voor extremistische groeperingen (CIA, 

2000, december). Daarnaast is de VS ook bezorgd dat door de Amerikaanse aanwezigheid in Irak en 

Afghanistan al Qaeda leden zouden vluchten naar Oost-Afrika (Davis, 2009, p. 129). In Somalië zijn 

er ook verschillende trainingskampen en de stateloosheid biedt op de vlucht slaande islamitische 

terroristen een veilige thuishaven aan (Pham, 2010, p. 325). 

 

Onderzoekers halen aan dat de chaotische wanorde veroorzaakt door het staatsfalen en de gevolgen 

hiervan piraterij heeft aangemoedigd. Sörenson (2008, p. 20) meent echter dat de relatieve stabiliteit, 

met name in Puntland, er net toe bijdraagt dat piraterij er kan bloeien. Piraten hebben een minimum 

aan logistieke voorwaarden nodig om hun activiteiten tot een goed eind te brengen, voornamelijk 

communicatie is belangrijk voor het onderhandelen van het losgeld. Hastings (2009) maakt een 

onderscheid tussen gefaalde staten en zwakke staten en trekt hieruit conclusies over de vorm van 

piraterij die er voortkomt. In zwakke staten hebben piraten de mogelijkheid om het gekaapte schip en 

cargo te verkopen door de aanwezigheid van netwerken, infrastructuur en andere logistieke 

benodigdheden, in gefaalde staten ontbreken deze voorwaarden waardoor piraten enkel kunnen 

terugvallen op het eisen van losgeld. “Conversely, failed states may be havens for criminals and 

terrorists, but the evidence here suggests that they are not havens for particularly sophisticated 

criminals and terrorists” (Hastings, 2009, p. 222). 

 

De aanwezigheid van de extremistische islamitische terreurorganisatie al Shabaab in Somalië kan als 

een bevestiging beschouwd worden van de stelling dat gefaalde staten een geschikte thuishaven 

vormen voor terroristische organisaties vanwege de afwezigheid van controle. Al Shabaab heeft 

controle over zuidelijk Somalië en belegert non stop het TFG regime in Mogadishu. Zonder de 

aanwezigheid van de troepen onder AMISOM zou de hoofdstad al lang in handen gevallen zijn van al 

Shabaab (ICG, 2011, p. 17).  

 

Volgens onder andere Pham (2010, p. 328) en Adam (2004, p. 275) biedt islam een alternatief aan dat 

traditionele clanstructuren en conflicten overstijgt en aldus een bindmiddel vormt voor de Somalische 

bevolking. Islamitische rechtbanken maakten hun opgang na de val van Siad Barre en boden in de 

chaos een vorm van stabiliteit en orde. Met milities naast hun zijde voor de uitvoering van hun macht 

vormden de Islamitische rechtbanken kleine lokale overheden (Rollins, 2011, p. 24). In 2006 

regeerden een netwerk van islamitische rechtbanken, de Islamic Courts Union, voor zes maanden 
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 Lijst van gefaalde staten te raadplegen op:  

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_rankings    

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_rankings
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Somalië. Hun invloed en macht strekten ver uit en ze regeerden efficiënt met sharia als wet en shura
68

 

als raad. Piraterij en andere criminele uitwassen werden aangepakt en berecht onder de sharia. Hun 

korte maar krachtdadige regeringsperiode wordt bestempeld als een van de meest stabiele periodes in 

Somalië sinds 1991 (Roque, 2009, p. 2). 

 

6.2.1 Al shabaab 

 

Harakat al Shabaab al Mujahideen wordt gerekend tot een islamitische terroristische groepering die 

banden onderhoudt met al Qaeda. Al Shabaab werd door de Verenigde Staten op de befaamde lijst
69

 

van extremistische terroristische groeperingen geplaatst (U.S. Department of  State, 24 november 

2010). De topleiding van Al Shabaab bestaat uit vroegere leden van de islamitische rechtbanken en Al 

Ittihad Al Islamiya
70

, AIAI of al Ittihad,  waarvan enkele veteranen die mee in Afghanistan gevochten 

hebben. De jongere generatie was het niet meer eens met de ideologie en doctrine van al Ittihad en 

besliste een nieuwe, politieke, beweging op te richten. Al Shabaab wordt verondersteld door zijn 

ideologie, de islam, de traditionele clanstructuren en dus ook de clanmilities te overstijgen (Ploch et 

al., 2010, p. 4; Rollins, 2011, p. 25). Academici menen dat islam als bindmiddel wel een mogelijke 

alternatieve invulling kan zijn voor identiteit maar meent dat al Shabaab zijn milities ook grotendeels 

samenstelt volgens clan (ICG, 2011, p. 22). Al Shabaab mengt islam met nationalisme en streeft 

tevens naar een pan-Somalië, het wil alle Somaliërs, ook buiten de grenzen van Somalië, verenigen 

onder het islamitisch kalifaat. Al Shabaab werd pas echt actief na de inval van de Ethiopische troepen 

om het bewind van de Islamic Courts Union in december 2006 ten val te brengen. Al Shabaab 

verwierf daarmee een brede basis als een verzetsbeweging door de buitenlandse invasie te 

veroordelen. De Verenigde Staten werden eveneens mee geviseerd voor hun steun aan het militair 

offensief van Ethiopië (Bruton, 2010, p. 8; Ploch et al., 2010, pp. 4-9; Rollins, 2011, p. 26). 

 

Al Shabaab heeft zich op het internationaal toneel geplaatst met de aanslagen in Kampala, Oeganda, 

op 11 juli 2010 tijdens de uitzending van een rugbymatch waarbij ongeveer tachtig doden vielen, 

waaronder een Amerikaan. Dit was de eerste aanslag van al Shabaab buiten Somalië en wijst op de 

expanderende capaciteit van de extremistische groepering. Al Shabaab is voornamelijk actief in 

Somalië en zijn hoofdzakelijk objectief is de Westers gesteunde en internationaal erkende Transitional 

Federal Government in Mogadishu ten val te brengen. Al Shabaab dreigt ermee Westerse doelwitten te 

viseren maar ook Oeganda en Burundi worden als doelwit beschouwd vanwege hun aanwezigheid in 

Somalië voor de levering van manschappen aan AMISOM, de missie van de Afrikaanse Unie (Ploch 

et al., 2010, p. 1). 
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Al Shabaab wordt tot een extremistische islamitische groepering gerekend onder meer vanwege hun 

transnationale ambities, ze streven een islamitische staat na in de Hoorn van Afrika en kunnen rekenen 

op steun van de Somalische diaspora
71

 in Europa, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten (Pham, 

2010, p. 325, Ploch et al., 2010, p. 1; Roque, 2009, p.2). Een tiental Somalische jongeren met de 

Amerikaanse nationaliteit uit de staten Alabama, Californië, Minnesota werden in 2010 gearresteerd 

vanwege hun fundamentalistische ideeën en financiering van Al Shabaab (Rollins, 2011, p. 26). In 

Minneapolis verdwenen er plotseling een tiental jongeren die vermoedelijk naar Somalië waren 

teruggekeerd en aangetrokken werden door al Shabaab. Een door al Shabaab getrainde 

zelfmoordterrorist bleek achteraf een van die „vermiste‟ jongeren te zijn (Menkhaus, 2009b, p. 11). 

Tevens zijn de vermoedelijke wederzijdse coöperatieven met al Qaeda en de vertakking AQAP
72

 in 

Jemen niet bevorderlijk voor hun imago en heeft geleid tot een vernieuwde aandacht van de 

internationale gemeenschap inzake extremisme en radicalisme in Oost-Afrika (Ploch et al., 2010, pp. 

9-10). Stevenson (2010, p. 29) meent dat, ondanks de synergetische politieke en operationele 

verwantschap, al Shabaab zich niet volledig onder al Qaeda heeft geplaatst. Ook Bruton (2010, p. 16) 

is niet overtuigd van een bestaande eenheid tussen al Shabaab en al Qaeda. Ondanks dat al Shabaab 

zich heeft opgeworpen als bondgenoot van al Qaeda deelt al Shabaab geen gelijke objectieven. Al 

Qaeda wenst een globale jihad, de hele wereld onder het islamitisch kalifaat te plaatsen. Al Shabaab is 

meer gefocust op Somalië zelf, met uitbreiding naar de regio Oost-Afrika. 

 

 

6.3 Somalische piraten en al Shabaab 

 

Sommige onderzoekers proberen één lijn te trekken tussen piraterij en terrorisme (Burgess, 2008, 5 

december; Ong, 2005). Er bestaat echter geen eenduidigheid omtrent het begrip terrorisme maar in de 

talrijke definiëringen zijn wel consistente elementen in terug te vinden. Hierbij is het tevens 

interessant specifiek te kijken naar de Amerikaanse invulling van deze concepten gezien zij de global 

war on terror hebben gelanceerd. Wanneer je verscheidene definities van terrorisme naast elkaar legt is 

het mogelijk af te leiden dat terrorisme, in de meest gangbare definities, draait om geweld, of de 

dreiging van geweld, om specifieke doeleinden te bereiken die al dan niet politiek of ideologisch 

geladen zijn. Belangrijk hierbij is dat er geen sprake is van „doelloos geweld‟, maar dat de meeste 

terroristische groeperingen wel degelijk een doel geformuleerd hebben voor ze tot actie overgaan. 

Deze acties zijn meestal gericht tegen symbolische doelwitten en de slachtoffers die hierbij vallen zijn 

vaak onschuldige en onfortuinlijke bijstaanders. Het hoofdzakelijk uitgangspunt is angst te installeren 

onder de bevolking en een gevoel te creëren van latent gevaar. Hiermee hopen ze de desbetreffende 
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overheid te overtuigen of te intimideren. De met voorbedachte rade, eerder symbolische, 

wanhoopsdaad wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door subnationale groepen. Er bestaat grote onenigheid 

over de invulling van de begrippen. De betekenis ligt tevens niet vast, ze wordt aangepast, vernauwd 

door machthebbers wanneer het hun uitkomt. Het heeft te maken met politieke willekeur in een 

machtspel die de wereld omstrengelt (Pauwels, 2009, p. 18). 

 

In deze uiteenzetting werd al aangehaald dat Somalische piraten tevens over een politiek motief 

beschikken. Piraterij als een overlevingswijze en als vorm van protest tegen het illegaal leegvissen en 

de illegale afvaldumping door de internationale gemeenschap die profiteerde van het gebrek aan 

controle. In het prille begin gold het beschermen van het visbestand en hun traditionele manier van 

leven als motief voor de piraten. (Biegon, 2009; ICG, 2009; Middleton, 2008; Ploch et al, 2009).  

 

Anyu en Moki (2009, p. 116) menen dat ondanks piraterij en (maritiem) terrorisme twee verschillende 

fenomenen zijn deze opdeling op termijn misschien niet meer houdbaar is voor de situatie in Somalië. 

De rijkdom die Somalische piraten vergaren met hun activiteiten beklemtonen het lucratieve succes 

van piraterij en zou kunnen betekenen dat terroristen misschien dreigen over te schakelen naar een 

andere bron van inkomsten wanneer de internationale gemeenschap niet op tijd ingrijpt (Anyu en 

Moki, 2009, p. 16; Menkhaus, 2009a, p. 24; Samantar, 2010, 18 augustus).  

 

Er bestaat tevens veel discussie over het feit of er al dan niet sprake is van een band tussen Somalische 

piraten en de Somalische terroristische groepering al Shabaab. Beide groeperingen hebben om 

verscheidene redenen een ongelimiteerde toegang tot de zee nodig en dit maakt dat ze potentieel 

toegang zoeken tot elkaar (IEGPSC, 2008, p. 20).  

 

Een verontrusting is dat het losgeld dat piraten verkrijgen ook doorvloeit naar al Shabaab (Kraska & 

Wilson, 2009b, p. 58; Wallis, 2008, 24 augustus). Dit omdat piraten een procent aan al Shabaab 

moeten „afbetalen‟ om hun activiteiten te mogen verder zetten en als vergoeding ter bescherming van 

hun operaties (IEGPSC, 2008, p. 21; Shinn, 2009, 27 april). Leighton (2010, p. 3) vreest dat het geld 

dat al Shabaab van de piraten ontvangt het conflict in Somalië mee financiert maar ook de jihad die al 

Shabaab over Oost-Afrika heeft afgeroepen.  

 

Er zijn ook beweringen dat al Shabaab piraten traint in gevechtstechnieken en dat de piraten op hun 

beurt al Shabaab leden iets bijleren over schepen (IEGPSC, 2008, pp. 20-21; Leighton, 2010, pp. 2-3). 

Moller (2009) erkent de vrees dat terroristische organisaties misschien piraten gaan inhuren voor het 

uitvoeren van terroristische aanslagen. De vrees bestaat dat wanneer al Shabaab de tactieken van 

piraten overnemen ze specifieke schepen omwille van hun nationaliteit of cargo zullen viseren 
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(IEGPSC, 2008, p. 21).  Er zijn tevens geruchten dat piraten al Shabaab assistentie verlenen in de 

wapensmokkel tussen Somalië en Jemen (ITAC, 2006; Shinn, 2009).  

 

Sörensen (2008, p. 33) stelt dat Somalische piraten de activiteiten van al Shabaab verstoren doordat ze 

eender welk schip kapen. Al Shabaab is afhankelijk van clandestiene smokkelwaar, voornamelijk 

wapens, over zee en hun bevoorrading kan in gedrang komen wanneer de Somalische piraten net een 

schip kaapt dat hun smokkelwaar vervoert. Hij stelt echter ook dat piraterij al Shabaab op ideeën kan 

brengen als bijkomstige inkomensbron.  

 

Leighton (2010, p. 4) zegt dan weer dat er niet snel sprake zal zijn van een nauwer verband tussen de 

Somalische piraten en al Shabaab omdat dit nadelig zou zijn voor de piraten. Een connectie met de 

extremistische islamitische groepering zou nog meer aandacht trekken van de internationale 

gemeenschap en slecht zijn voor hun business. Leighton stelt dat piraten piraterij als een 

businessmodel beschouwen en denken in termen van kosten en baten. Vanaf er een ideologische 

motivering achter piraterij zit zou het uitreiken van losgeld misschien een halt worden toegeroepen en 

dat is iets wat de piraten ten alle kosten willen vermijden. Tevens zou het uitbetalen van losgeld in 

gedrang komen wanneer er een reële link tussen al Shabaab en de piraten wordt bewezen omdat het 

uitbetalen van losgeld niet wettelijk is indien dit geld in handen van terroristische organisaties kan 

komen (Chatham House, 2009, p. 15). 

 

Feffer (2009, 21 april) meent dat het nooit tot een standvastige alliantie zal komen tussen al Shabaab 

en de piraten omdat de motieven anders zijn. Piraten gaan voor geld, voor de winst. Al Shabaab heeft 

ideologische en religieuze motieven. Ondanks dat piraten zich soms ook opwerpen als moslimstrijders 

ter verdediging van de territoriale wateren (Londen, 2009, 20 april) zijn de piraten niet 

fundamentalistisch ingesteld. Leighton (2010, p. 5) en de International Expert Group on Piracy off the 

Somali Coast (2008, p. 21) menen tevens dat het nooit tot een standvastige alliantie tussen de 

Somalische piraten en al Shabaab kan komen vanwege de verschillende clanaffiliaties en de rivaliteit 

die tussen de verschillende clans bestaan, de piraten uit het noordoosten van Somalië hebben geen 

band met de islamitische militia uit het Zuiden. 

 

Menkhaus (2009a, pp. 24-25) meent dat al Shabaab piraterij niet als een (politiek) middel zal 

gebruiken. Hij stelt dat al Shabaab naar alle waarschijnlijkheid het voorbeeld zal volgen van de 

Islamic Courts Union en piraterij zal verbieden. Een van de beweegreden is om geloofwaardigheid van 

de internationale gemeenschap af te dingen. Al erkent Menkhaus dat de hoge bedragen die verbonden 

zijn met het gevraagde losgeld door de piraten wel zeer aanlokkelijk zal blijven. Sauvageot (2009, p. 

263) sluit zich hierbij aan en meent dat de islamisten hun controle zullen uitbreiden en daarmee ook 

piraterij verbieden als anti-islam. Ook Feffer (2008) volgt hierin en stelt dat al Shabaab reeds heeft 
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verkondigd dat piraterij een belediging en schending van de islam is. Dat islam en piraterij niet altijd 

hand in hand gaan bevestigt het voorbeeld van de havenstad Harardhere. In mei 2010 bemachtigde de 

Hizbul Islam
73

 militie de havenstad waardoor de piraten op de vlucht sloegen (Leighton, 2010, p.2) 

 

Pham (2008, 23 september) stelt dat er toch voldoende bewijs gevonden is dat een deel van de 

piraterij-inkomsten naar al Shabaab vloeit. Hij zegt er wel bij dat de connectie tussen de Somalische 

piraten en al Shabaab nog in een beginfase zit maar vreest intensievere betrekkingen die in de 

toekomst kunnen uitmonden in een ware maritieme economische oorlogsvoering. Menkhaus (2009a, 

p. 24) heeft nog een ander doemscenario in gedachte wanneer de piraten gecontroleerd zouden worden 

door terroristen. Hij uit de vrees dat terroristen de gekaapte schepen kunnen aanwenden in een 

terroristische aanval en dit door een veroverd schip in een haven tot ontploffing te brengen, maar hij 

stelt hier zijn mening direct bij aangezien er nog geen reële bezorgdheid is voor dit risico in de nabije 

toekomst.  

 

Gettleman (2010) zegt dat al Shabaab zijn eigen ideologische uitgangspunten verloochend heeft en 

overstag is gegaan voor de inkomsten die piraten aanbrengen. Het bewijs dat hij hiervoor aanvoert is 

het feit dat piraten gebruik kunnen maken van havens die in handen zijn van al Shabaab en dit niet 

mogelijk zou zijn zonder hun toestemming. Ross en Ben-David hebben (2009) tevens uit deze 

vaststelling dezelfde conclusies getrokken. 

 

Stevenson (2010, p. 30) meent dat er inderdaad zichtbare linken zijn tussen de Somalische piraten en 

al Shabaab maar dat deze connecties louter strategisch zijn in verband met kennis, wapens en training 

en er geen sprake is van een politieke of ideologische overeenstemming. 

 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat er een gegronde vrees bestaat betreffende de 

internationale veiligheid en regionale stabiliteit, mocht het tot een reële alliantie komen tussen de 

Somalische piraten en al Shabaab. Momenteel zijn er nog geen concrete aanwijzingen van een 

standvastige relatie tussen beide groepen al is er sprake van oppervlakkige contacten en wederzijdse 

beïnvloeding.  

 

                                                           
73

 Hizbul Islam militie maakt deel uit van al Shabaab. 



69 
 

Conclusie 

 

 

Het sterk stijgende aantal piraterij-incidenten voor de kusten van Somalië vanaf 2005 trok de aandacht 

van de internationale gemeenschap. Sinds 2008 zijn er verschillende internationale maritieme vloten 

actief in de regio om een veilige doorvaart in de Golf van Aden te verzekeren. Gemiddeld zijn er zo‟n 

dertig marineschepen aanwezig om de schepen te beschermen tegen aanvallen van piraten die vanuit 

Somalië opereren. Om een optimale veiligheid te garanderen in de Golf van Aden alleen zijn er al 

minstens een driehonderdtal schepen nodig (Middleton in Nato Review, 2009, 30 oktober). Dit toont 

de omvang van het probleem aangezien de focus van de activiteiten steeds verschuift en de reikwijdte 

van de Somalische piraten blijft groeien. Er werden zelfs rapporten opgetekend van aanvallen door 

Somalische piraten tot op duizend zeemijl afstand van de kusten van Somalië en Kenia (AIV, 2010, p. 

16; IMB PRC, 2010, 21 april).  

 

De repressie van de piratenaanvallen vereist een gemeenschappelijk internationaal ingrijpen. Dit 

omdat Somalië niet bij machte is het probleem zelf aan te pakken gezien de politieke en humanitaire 

crisis die het land in zijn greep houdt. Tevens zijn de regionale staten niet in staat het escalerende 

probleem efficiënt aan te pakken, ook zij hebben een gebrek aan een getrainde en efficiënte kustwacht. 

Daarnaast is een internationaal ingrijpen gepast omdat de oceaan, volle zee, niet onder de jurisdictie 

valt van een enkele staat of staten en het feit dat maritieme piraterij wordt geclassificeerd als een 

universele misdaad onder het internationaal recht (Dixon, 2007, p. 232; Kraska & Wilson, 2009b, pp. 

58-63).   

 

Het succes van de regionale initiatieven in Zuidoost-Azië met onder andere MALSINDO en Regional 

Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia in het 

terugdringen van piratenaanvallen wijst tevens op het belang en nut van regionale samenwerking. In 

2004 ging het gezamenlijke patrouilleren onder MALSINDO van start en in 2006 werd het 

coördinatiecentrum ReCAAP ISC opgericht en het aantal piraterij-incidenten is sterk verminderd, met 

een terugval van ongeveer 1/3 van het aantal incidenten. In 2004 werd er door het IMB PRC 149 

piraterij-incidenten opgetekend tegenover slecht 54 gevallen in 2010 (AIV, 2010, p. 11; IMB PRC, 

2011, pp. 5-6). 

 

De militaire operatie EUNAVFOR, beter gekend als operatie Atalanta, is de eerste maritieme operatie 

onder de vlag van de Europese Unie. EUNAVFOR werd opgezet onder het Europees Veiligheids- en 

Defensiebeleid als ondersteuning van de VN Veiligheidsraad Resoluties 1814 (2008), 1816 (2008), 

1838 (2008), 1846 (2008) and 1897 (2009) (EU, 2008, 19 september; 10 november). Het actieterrein 
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van de Verenigde Naties is hoofdzakelijk tweeledig, de VN Veiligheidsraad stelt verschillende 

resoluties voor die de internationale gemeenschap oproept tot actie en waarbij de resoluties een 

ondersteuning en richtlijn bieden voor de militaire initiatieven gericht tegen de Somalische piraten. 

Daarnaast is de VN actief via de International Maritime Organization (IMO), het orgaan die het reilen 

en zeilen van de scheepvaart wereldwijd regelt. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is tevens 

actief voor de kusten van Somalië, het richtte in oktober 2008 Operation Allied Provider op om de 

voedselbevoorrading van het World Food Programme aan Oost-Afrika veilig te stellen (NATO, 2010, 

15 maart). Naast deze gekende internationale organisaties opereren verschillende staten zonder een 

overkoepelende organisatie. Enkele staten, onder andere Turkije, Maleisië, Taiwan en Zuid-Korea, 

opereren in de Golf van Aden voor het beveiligen van hun handelsschepen. Om al deze militaire 

activiteiten beter op elkaar af te stemmen is er gekozen voor een gezamenlijke strategische aanpak van 

piraterij. SHADE, Shared Awareness and De-confliction, is een militaire samenwerking tussen de 

coalities en onder andere China, India, Japan en Rusland (Kraska & Wilson, 2009b, pp. 59-62; Ploch 

et al., 2009, p. 20). Ondanks de inzet en ontplooiing van deze oorlogsschepen blijven de aanvallen 

onverwijld doorgaan (Anyu & Moki, 2009, p. 109). 

 

Amirell (2009, pp. 24-25) stelt de doeltreffendheid van de aanwezige maritieme vloten van de 

internationale gemeenschap in vraag. Hij meent dat er zelfs gesteld kan worden dat na een vergelijking 

van de cijfers uit de IMB PRC rapporten 2008 en 2009, de activiteiten van Somalische piraten 

geëscaleerd zijn en dat piraten tevens gewelddadiger optreden nu de internationale gemeenschap 

piraterij met geweld beantwoordt. Er kan inderdaad geconcludeerd worden dat de internationale 

gemeenschap nog maar weinig aandacht heeft besteed aan de grieven van de Somalische 

vissersgemeenschap en het beschermen van de territoriale wateren van Somalië waar buitenlandse 

boten illegaal vissen en afval dumpen. Wat trouwens de allereerste drijfveer voor de Somalische 

piraten vormde (Leonard & Samatar, 2010, p. 5). 

 

De duurzame oplossing voor piraterij wordt vaak gelinkt aan het verbeteren van én een einde maken 

aan de erbarmelijke en uitzichtloze economische en humanitaire situatie van Somalië. De 

basisoorzaken van piraterij worden gezocht in de aspecten die samen gaan met een gefaalde staat; 

armoede, werkloosheid door het verdwijnen van maritieme en pastorale bronnen, gewijzigde 

klimaatproblemen, en een gespannen instabiele politieke situatie. Een dringend ingrijpen van de 

internationale gemeenschap wordt hier als het voornaamste antwoord vooropgesteld (Chatham House, 

2009; ICG, 2009; Kraska & Wilson, 2008, pp. 64-65; Ploch et al., 2009, p. 16; Silva, 2010, p. 577).  

 

Met het uitschrijven van deze verhandeling kan ik mijn hoofdvraag, de motieven van de internationale 

gemeenschap in een gezamenlijke strijd tegen piraten rond de Hoorn van Afrika, beantwoorden. De 

meest voor de handliggende reden waarom de internationale gemeenschap zich voornamelijk focust op 
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piraterij in de Golf van Aden kan onder meer afgeleid worden van het feit dat piraterij voor de kusten 

van Somalië de laatste jaren expansief toeneemt en momenteel de meeste gevallen van piraterij tevens 

in die wateren plaatsvinden.  

 

De gemeenschappelijke belangen in het veiligstellen van deze cruciale verkeersader liggen kan ruw 

geschetst in twee drijfveren worden verdeeld, enerzijds is piraterij handelsverstorend, dus het motief is 

voornamelijk gericht op het beletten van verlies lijden, en anderzijds speelt het veiligheidsaspect mee. 

Het veiligheidsaspect heeft meerdere dimensies.  

 

Het duidelijkste veiligheidsaspect is misschien de bedreiging voor de wereldhandel, en de bezorgdheid 

over de veiligheid van de bemanning van de koopvaardijschepen. Regionale veiligheid is ook van 

belang, piraterij vormt een bedreiging voor de al desolate humanitaire situatie in Somalië. Piraterij 

infiltreert in de Somalische maatschappij en het kan een verdere desintegratie van de staatstructuren 

inhouden. Er bestaat ook de vrees dat de lucratieve winsten van piraten anderen aanzetten tot piraterij 

en dat het fenomeen zich gaat uitbreiden over de gehele regio en daarmee de kwetsbare regionale 

stabiliteit uitholt. Men vreest ook dat piraterij omvangrijke milieugevolgen kan hebben. Het kapen van 

een schip verloopt niet altijd geweldloos, wat als een tanker wordt aangevallen en begint te lekken of 

wanneer een gekaapt schip de klippen op vaart, het zou een milieuramp van desastreuze omvang tot 

gevolg kunnen hebben. Piraterij als een global security threat, het vermoeden dat de 

fundamentalistische islamitische organisatie al Shabaab, van wie er verondersteld wordt aan al Qaeda 

gelinkt te zijn, banden heeft met de Somalische piraten in Puntland. Men vreest dat de connectie 

tussen al Shabaab en de piraten, al Shabaab versterkt door de financiering met de omvangrijke 

sommen van het losgeld dat Somalische piraten vragen voor de gekaapte schepen.  

 

Er is veel discussie mogelijk over de banden tussen de Somalische piraten en de terroristische 

organisatie al Shabaab. Er zijn aanwijzingen dat er overeenkomsten zijn inzake training en geldelijke 

aspecten maar de contacten zijn niet verregaand om zich er fundamentele zorgen over te maken. De 

aandacht die uitgaat naar een eventuele extra dimensie van piraterij, als mogelijke terroristische 

dreiging, verhoogt de aandacht die uitgaat van de internationale gemeenschap voor deze problematiek. 

 

Er bestaan veel pro- en contra-argumenten over het samenvoegen van piraterij en maritiem terrorisme 

onder een noemer. Het overtuigendste pro-argument is de extra aandacht, en daarmee ook de toename 

van beschikbare middelen, wanneer piraterij gelijkgesteld wordt aan terrorisme. Het voornaamste 

tegenargument is dat beide misdrijven een zeer verschillend motief hebben en een ander beleid vragen 

waardoor de aanpak minder efficiënt zou verlopen wanneer men beiden aan elkaar gelijkstelt.  
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Mocht het tot een reële alliantie komen tussen de Somalische piraten en al Shabaab is er een gegronde 

vrees voor de regionale veiligheid en stabiliteit. Momenteel zijn er nog geen concrete aanwijzingen 

van een standvastige relatie tussen beide groepen en bestaat er veel twijfel of die er ooit zal komen. 

 

Anderzijds is het misschien ook niet onbelangrijk te vermelden dat geostrategische en geopolitieke 

motieven meespelen in de strijd tegen Somalische piraten. De Verenigde Staten, Europese Unie en 

China wedijveren om hun belangen in de Indische Oceaan en op het Afrikaans continent veilig te 

stellen. De Indische Oceaan is van onmisbaar belang voor de overzeese handel en voor de 

energiebevoorrading.  
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Bijlage 1: Landkaart Somalië 

 

 
Bron: UN Department of Peacekeeping  

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/somalia.pdf  
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Bijlage 2:  
 

Total attacks Gulf of Aden, southern Red Sea, Arabian Sea, east coast Africa and Indian Ocean 

  = Actual Attack = Attempted Attack = Suspicious vessel 

 
Bron: IMB PRC (2011a). Piracy and Armed Robbery against Ships: Annual Report 2010, p. 102. 

 

Weergave Internationally Recommended Transit Corridor 

 
Bron: http://www.maritimesecurity.com/images/MSCHOA%20IRTC.jpg  

http://www.maritimesecurity.com/images/MSCHOA%20IRTC.jpg
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Bijlage 3: 

 

   Bron: IMB PRC (2011a). Piracy and armed robbery, Annual Report 2010: pp. 5-6. 


