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Abstract 
Doel:   Een stand van zaken maken van piraterij in Zuidoost-Azië. Binnen dit 

thema ging de focus naar de economische impact van piraterij op rederijen die deze 

risicogebieden bevaren. Eerst wordt nagegaan wat de verscheidene kosten zijn waarmee 

rederijen, als gevolg van piraterij, geconfronteerd worden. Vervolgens wordt de economische 

impact van piraterij bepaald op de lange en korte termijn strategieën van rederijen.  

Methodologie:  Als basis werd een uitgebreide literatuurstudie gemaakt. Ten eerste 

wordt het begrip piraterij toegelicht, vervolgens wordt er verder toegespitst op Zuidoost-Azië. 

Finaal wordt de economische impact bepaald. Dit alles werd gerealiseerd aan de hand van twee 

diepte-interviews en drie interviews via e-mail.  

Bevindingen:  Na de succesvolle bestrijding van piraterij in Zuidoost-Azië tot en met 

2009 door gecoördineerde samenwerking van de kuststaten, is deze piraterij terug aan een 

opmars bezig. Het aantal incidenten in de regio is terug gestegen, al blijft de intensiteit van de 

aanvallen aan de lage kant. Bovendien is men op zoek naar cash en andere persoonlijke 

bezittingen, in de literatuur wordt dit omschreven als petty theft. Wanneer men nu de 

economische impact van piraterij gaat bepalen, valt meteen op dat de economische invloed van 

piraterij in Zuidoost-Azië veel kleiner is dan haar Afrikaanse tegenhangers (Oost- en West-

Afrika). De rederijen gaan steeds een kosten-baten analyse uitvoeren waarbij de afweging moet 

gemaakt worden tussen investeringen om zich te beschermen en de potentiële risico’s. De 

kosten voor rederijen zijn vooral verhoogd brandstofgebruik, verhoogde premies voor de 

bemanning en verhoogde verzekeringspremies. Armed guards worden in Zuidoost-Azië niet 

gebruikt. De humane kost en ecologische kost blijven wel een grote rol spelen. Als piraterij blijft 

stijgen in de toekomst, zal dit een grote impact hebben op de strategie van rederijen. Bovendien 

kan piraterij ook een invloed hebben op de markt van rederijen. Kleinere sub-standard rederijen 

kunnen door zich niet te beschermen een echte prijsbreker worden en scheeftrekkingen in de 

markt veroorzaken.  

Onderzoekslimitatie: De eerste beperking van dit onderzoek is het gebrek aan kwantitatieve 

gegevens. Er werd enkel gebruik gemaakt van kwalitatieve gegevens, gegeneerd door 

interviews. Bovendien was het aantal interviews beperkt tot vijf. De bevraagde rederijen zijn te 

kwalificeren als high-standard rederijen. Het is wenselijk om ook de zogenaamde sub-standard 

rederijen te bevragen.   

Kernwoorden:  Piraterij, Zuidoost-Azië, rederijen, economische impact, zeestraten.   
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Motivatie 
Eind september werd ons gevraagd een thema voor de masterproef te kiezen. Daar ik nog niet 

veel affiniteit had met de maritieme wereld, ben ik maar in de actualiteit gedoken. Het volgen 

van de maritieme trends was voor mij een echte verrijking. Ook op de sociale media volgde ik 

verscheidene nieuwssites die realtime informatie over het maritiem gebeuren de wereld 

instuurden. Bij een post van OCEANUSLive op Twitter zag ik de publicatie van het Quarterly 

Report van de ReCAAP. Dat handelde over de actuele situatie van piraterij in Azië. Een paar 

dagen later viel mijn oog op een tweet van OCEANUSLive: “#Piracy: OS Tug crew taken hostage, 

tied up 3hrs during armed pirates robbery off Malaysia 23 Sep”1. Toen kwam ik tot het besef dat 

piraterij nog steeds een actuele dreiging vormt voor de wereldeconomie. Piraterij op zich is een 

te ruim begrip en moest dus verder gespecificeerd worden. Allereerst wou ik werken rond de 

economische impact, gezien mijn economische vooropleiding. Al vlug kwam ik tot het besef dat 

ik de impact op rederijen wou onderzoeken, dit omdat ik in de toekomst een job in deze sector 

ambieer. Finaal moest ik nog een regio kiezen. Tegenwoordig komt vooral piraterij in West- en 

Oost-Afrika in de media, maar bij het lezen van een artikel van “The Diplomat” kwam ik tot de 

vaststelling dat piraterij in Zuidoost-Azië terug in aantal toeneemt.2 Vandaar dat ik uiteindelijk 

tot de onderzoeksvraag: “De economische effecten van piraterij in Zuidoost-Azië” kwam.  

Na wat opzoekingswerk kon ik ook meteen besluiten dat deze vraag heel relevant was. Ten 

eerste is piraterij in Zuidoost-Azië een actueel fenomeen. Ten tweede kon er worden vastgesteld 

dat in de literatuur vooral de economische gevolgen van piraterij in de Golf van Aden en de 

West-Indische Zee werden onderzocht. Het thema “de economische gevolgen van piraterij in 

Zuidoost-Azië” werd naar mijn mening nog te weinig onderzocht. Deze masterproef heeft als 

doel om deze leemte in de huidige literatuur op te lossen.  

                                                           
1
 Zie “OS Tug crew taken hostage”, OceanusLive.org, 25 september 2013, 

https://twitter.com/OCEANUSLive/status/382787791869841409. (geraadpleegd op 18 maart 2014). 
2
 Zie “Pirates of the Southeast Asian Seas”, The Diplomat, 23 juli 2013, 

http://thediplomat.com/2013/07/pirates-of-the-southeast-asian-seas/ (geraadpleegd op 18 maart 2014). 

https://twitter.com/OCEANUSLive/status/382787791869841409
http://thediplomat.com/2013/07/pirates-of-the-southeast-asian-seas/
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Inleiding 
De wereld bestaat uit ongeveer zeventig procent water, vandaar dat maritiem transport zeer 

belangrijk is en naar de toekomst enkel aan belang zal winnen. De oceanen worden door vele 

individuen gebruikt, maar door niemand volledig gecontroleerd.3 Vandaar dat criminaliteit niet 

uit te sluiten valt.  

Deze masterproef handelt specifiek over Zuidoost-Azië. Laatstgenoemde regio wordt in de 

literatuur vaak omschreven als:  

“The region in which the lands divides but the sea unites.” 

Men kan dit linken aan de geografie in de regio. Het is opgebouwd uit vele eilandjes gesplitst 

door zeestraten.4 Als men de achterliggende gedachte hierrond gaat onderzoeken, komt men tot 

het besluit dat deze veel verder gaat dan de geografie. Voor Zuidoost-Azië is het maritieme 

aspect zeer belangrijk. Deze dragen actief bij tot de stabiliteit, veiligheid en economisch welzijn 

van de regio. Vandaar dat men zegt dat de zee de staten verenigt.5 Binnen de regio zijn de Sea 

Lines of Communication (SLOC) zeer belangrijk. Dit zijn de routes die zorgen voor de maritieme 

connectiviteit tussen de verschillende landen en zijn bijgevolg levensbelangrijk voor zowel lokale 

als regionale handel en idem dito voor de economische groei. Vandaar dat maritieme veiligheid 

in deze regio hoog op de beleidsagenda staat.6 Zoals Mephistopheles zei in Goethes werk: “War, 

Trade and Piracy allow, as three in one, no seperation”7. Deze kunnen dus niet los van elkaar 

gezien worden. Door de globalisering van de laatste jaren wordt handel nu nog meer op 

wereldwijde schaal gezien. Thomas Friedman zegt dat naar de toekomst toe de wereld steeds 

platter wordt. Door de verbeterde technologie, zal handel zich nog meer op wereldschaal 

afspelen.8 Hieruit kan men onder voorbehoud besluiten dat ook piraterij steeds meer op een 

globale wijze zal worden benaderd. Door de economische potentie is piraterij de laatste jaren 

terug aan het stijgen. Wanneer er meer schepen varen door bepaalde zones, zijn er dus meer 

                                                           
3
 Zie G.D. GABEL, "Smoother Seas Ahead: The Draft Guidelines as an International Solution to Modern-Day 

Piracy". Tulane Law Review 2007, 1433 - 1466. 
4
 Zie BIJLAGE IV. 

5
 Zie. N. HUNG SON, “ASEAN-Japan Strategic Partnership in Southeast Asia: Maritime Security and 

Cooperation”. ASEAN-Japan Strategic Partnership in Southeast Asia, 2012, 214 – 227. 
6
 Zie. N. HUNG SON, “ASEAN-Japan Strategic Partnership in Southeast Asia: Maritime Security and 

Cooperation”. ASEAN-Japan Strategic Partnership in Southeast Asia, 2012, 214 – 227. 
7
 Zie. J. KLEINEN en M. OSSEWEIJER, Pirates, Ports and Coasts in Asia: Historical and Contemporary 

Perspectives, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2010, p 3.  
8
 Zie T. FRIEDMAN, The world is flat: a brief history of the twenty-first century, Farrar, Straus and Giroux, 

New York. 2005, 9; A. K. SULLIVAN, “Piracy in the Horn of Africa and its effects on the global supply chain”, 
Journal of Transportation Security, 2010, 231-243. 
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doelwitten voor de piraten. William McNeill omschrijft piraten als “macroparasieten”. Groepen 

mensen die voordeel halen uit de aanwezigheid en inspanning van anderen, waarbij ze niets in 

ruil geven.9 Bij parasitaire piraterij floreert de piraterij wanneer ook de handel dit doet.  Verder 

is het belangrijk om de aandacht van de maatschappij te vestigen op het probleem die piraterij 

vormt. Het woord piraat is afkomstig van het Griekse woord peirates, wat staat voor avonturier 

die een schip aanvalt.10 Tegenwoordig hebben mensen nog al te vaak een te romantisch beeld 

van piraterij. Mannen op schepen met zwaarden en bemanning die gedwongen wordt om van 

de plank te lopen. Dronken piraten met een houten been die leven op rum. Deze visie is sinds 

lange tijd niet meer geldig. Tegenwoordig gebeurt het allemaal veel professioneler. Het zijn 

georganiseerde groepen met gesofisticeerde wapens.11 Men komt aangevaren in de 

zogenaamde skiffs (kleine bootjes) en tracht op een gewelddadige manier aan boord te komen 

om bezittingen te stelen en het schip eventueel te kapen.12 Er zijn echter ook parallellen te 

merken tussen de oude vorm van piraterij en de meer moderne varianten. Ze hebben beiden 

een lust voor ongebreidelde welvaart. Ook vertonen beide varianten een eerder donkere kant, 

waar men geweld niet schuwt.  

Samen met de maritieme misdaden die politiek en terroristisch geïnspireerd zijn, vormt piraterij 

een grote dreiging voor de stabiliteit van handel over de hele wereld.13 Na de Territoriale Zee en 

Exclusieve Economische Zone bevindt zich de Volle Zee. Het idee van open zee werd omschreven 

door Hugo de Groot als de Mare Liberum. Hij beschouwde de zee als res communis, waarmee hij 

suggereert dat de zee niet voor toe-eigening vatbaar is. Dit concept wordt heden ten dage nog 

gevolgd, weliswaar niet meer in zijn volle betekenis. Toch vormt piraterij een ware bedreiging 

voor de Mare Liberum.14 Tegenwoordig wordt het zeegaand verkeer nog steeds veel minder 

gecontroleerd dan het luchtverkeer. Hierin moet echt verandering komen, wil men de 

scheepvaart blijven stimuleren als het transportmiddel voor cargo bij uitstek.15 

                                                           
9
 Zie W. H. McNEILL, inadequacies are my own responsibility. The Human Condition: An Ecological and 

Historical View, New York, HarperCollins Publishers, 1980, 6-8;  J. L. ANDERSON,  “Piracy and World 
History: An Economic Perspective on Maritime Predation”,  Journal of World History, 1995, 175-199. 
10

 Zie D. JOHNSON en M. VALENCIA, Piracy in Southeast Asia: Status, Issues, and Responses. Singapore,  
Institute of Southeast Asian Studies, 2005, 10.  
11

 Zie H. B. BENDALL, “Cost of piracy: A comparative voyage approach”, Maritime Economics & Logistics, 
2010, 178–195. 
12

 Zie ICC International Maritime Bureau, Piracy and Armed Robbery Against Ships: annual report 2013, 
London, 2014.   
13

 Zie J. KING, “The security of merchant shipping”, Marine Policy, 2005, 235 – 245. 
14

 Zie D. JOHNSON en M. VALENCIA. Piracy in Southeast Asia: Status, Issues, and Responses. Singapore, 
Institute of Southeast Asian Studies, 2005, 11. 
15

 Zie. G. LUFT en A. KORIN, “Terrorism goes to Sea”, Foreign Affairs, 2004, 61 – 66.  
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Piraterij heeft reeds een rijke geschiedenis, maar tegenwoordig floreert modern piracy als nooit 

tevoren.16 Vandaag de dag worden wereldwijd conferenties gehouden over het probleem, 

bijvoorbeeld International Conference on Piracy at Sea.17 Vanuit verschillende fronten werden 

acties opgezet om piraterij te bestrijden. Internationale acties ontstaan op initiatief van de NATO 

(North Atlantic Treaty Organization). Ook zijn er regionale samenwerkingen binnen de Europese 

Unie (EU NAVFOR, European Union Naval Force Somalia) en in Zuidoost-Azië (ReCAAP, Regional 

Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia). 

Niettegenstaande de bestrijding succesvol lijkt, moet men toch waakzaam blijven. Wanneer men 

de intensiteit zou afbouwen, bestaat de vrees dat piraterij terug een serieuze opmars 

doormaakt.  

1.1 Opbouw 
Om piraterij grondig te kunnen schetsen, moeten alle aspecten apart toegelicht worden. Dit 

wordt gedaan aan de hand van een extensieve literatuurstudie.  Eerst zal dieper ingegaan 

worden op piraterij. Het ontstaan en de evolutie tot de huidige vormen van piraterij. Ook wordt 

er een juridisch kader geschetst om duidelijk af te bakenen wat onder piraterij kan 

gekwalificeerd worden. Het laatste onderdeel van het eerste deel gaat over de internationale 

kijk op piraterij en de maatregelen die genomen worden om het te bestrijden.  

Het tweede onderdeel gaat specifiek over de piraterij in Zuidoost-Azië. Hier wordt de actuele 

situatie besproken met de huidige hotspots. Eveneens wordt hierbij de regionale aanpak 

beschreven. 

Vervolgens komen we bij het derde deel dat handelt over de economische gevolgen van de 

piraterij in Zuidoost-Azië voor de rederijen. Meer specifiek alle mogelijke kosten die ontstaan 

door piraterij en de impact die piraterij kan hebben op de markt waarin rederijen opereren. 

Hierna worden ook mogelijke oplossingen beschreven om de kosten te beperken. 

In het besluit wordt finaal aangegeven wat de grootste kosten zijn voor rederijen bij het varen 

door piraterijgebied in Zuidoost-Azië en welke van die kosten ook daadwerkelijk een invloed 

hebben op de strategie van deze ondernemingen. Er wordt met andere woorden nagegaan wat 

de economische impact is van piraterij. Hierbij wordt de afweging gemaakt tussen de kosten en 

de baten van deze maatregelen, specifiek voor Zuidoost-Azië. Om deze literatuurstudie te 

kunnen staven met feiten uit de praktijk, werden verscheidene diepte-interviews uitgevoerd. 

                                                           
16

 Zie C. LISS, “Maritime Piracy in Southeast Asia”, Southeast Asian Affairs,  2003, 52-68. 
17

 Zie World Maritime University, “International Conference on Piracy at Sea”, 2011, 
http://icopas2011.wmu.se/ (geraadpleegd op 2 mei 2014).  

http://icopas2011.wmu.se/
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Het eerste interview was met Cyrus Mody,18 assistent directeur van het IMB, om de huidige 

trends in piraterij te weten te komen. Vervolgens interviewde ik Intertanko19 via mail en de 

Koninklijke Belgische Redersvereniging 20 in persoon om een overkoepelende visie te hebben van 

rederijen. Finaal werd dit getoetst aan de interviews met Rederij Spliethoff21 (via mail) en rederij 

Exmar Shipmanagement22 (in persoon). Op basis van deze interviews kon ik de bevindingen uit 

de literatuur staven met uitspraken van personen die actief zijn in de maritieme business.  

Finaal wil ik met deze masterproef een antwoord kunnen bieden op volgende onderzoeksvraag:  

“Wat zijn de economische gevolgen van piraterij in Zuidoost-Azië?”  

Om dit te kunnen benaderen op een holistische manier, dient men deze onderzoeksvraag nog op 

te splitsen in enkele deelvragen.  

 “Wat zijn de belangrijkste kosten die rederijen ondervinden bij het varen door Zuidoost-

Azië?” 

 “Heeft piraterij een grote impact bij het bepalen van korte- en langetermijnstrategieën 

van de rederijen?” 

  

                                                           
18

 Zie BIJLAGE VI. 
19

 Zie BIJLAGE VII. 
20

 ZIE BIJLAGE VIII. 
21

 ZIE BIJLAGE IX. 
22

 ZIE BIJLAGE X.  



Piraterij 

5 | P a g i n a  
 

2 Piraterij 

2.1 Algemene schets 
De observaties van Hobsbawm vormen een goed uitgangspunt om het concept van piraterij te 

benaderen. Voor piraterij moeten er personen zijn voor wie het economisch attractief is om aan 

piraterij te doen en moeten zij over de nodige vaardigheden beschikken. Bovendien moeten er 

een substantieel aantal doelwitten zijn, een gepaste geografie en de sociale structuur moet 

enigszins piraterij ondersteunen. Als al deze elementen aanwezig zijn, krijgt men een 

uitgesproken voedingsbodem voor piraterij.23 

In de literatuur zijn er verscheidene oorzaken te vinden voor piraterij. Er zijn drie 

hoofdcategorieën: economisch, sociaal en politiek. Economisch zijn er twee redenen: te hoge 

werkloosheid en onevenredige verdeling.24 Het sociale aspect uit zich vooral in het feit dat 

piraterij cultureel aanvaard wordt door de afwezigheid van bepaalde normen en waarden. Finaal 

zijn de politieke redenen enerzijds de gouvernementele instabiliteit en anderzijds het gebrek aan 

veiligheid die de overheid kan bieden.25 Elke regio op zich heeft ook specifieke oorzaken. Voor 

Zuidoost-Azië worden deze later uitvoerig besproken. 

2.1.1 Historische ontwikkeling 

Piraterij behoort tot een van de oudste ‘beroepen’ ter wereld. Vanaf het moment dat de 

mensheid op zee begon te varen, ontstonden ook de eerste piraten.26 De oudste gekende 

gevallen van piraterij dateren vanaf 1400 v. Chr.27 Het waren de Lukka zeerovers die vanaf Asia 

Minor (nu gekend als Turkije) uitvaarden op de Middellandse Zee. Later ontstonden 

verscheidene grote beschavingen rond de Middellandse Zee die elk op hun beurt te maken 

kregen met enige vorm van piraterij.28 Van oudsher kende piraterij twee duidelijke motieven: 

economisch voordeel en oorlogsvoering. Vanaf de Griekse periode verwierven de betrokken 

                                                           
23

 Zie E. HOBSBAWN, “Social Bandits: Reply”, Comparative Studies in Society and History, 1972, 503 – 505. 
;  J. VAGG, “Rough Seas? Contemporary Piracy in South East Asia.”, British Journal of Criminology, 1995, 63 
– 80.  
24

 Zie U. DAXECKER en B. PRINS, “Insurgents of the Sea: Institutional and Economic Opportunities for 
Maritime Piracy”, Journal of Conflict Resolution, 2012, 940 – 965.  
25

 Zie W. DAVIS, Analysis of the strategy to combat maritime piracy, Masterthesis: Master of Military Art 
and Science. North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, 2009, p 84. 
26

 Zie J. ALEXANDER,” Piracy: The Best Business Model Available”, JSOU Report, 2013, 13-7.  
27

 Zie P. SOUZA, Piracy in the Graeco-Roman world, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p 15.  
28

 Zie J. ALEXANDER,” Piracy: The Best Business Model Available”, JSOU Report, 2013, 13-7. 
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staten de nodige macht om piraterij te gaan vervolgen. Toen de Atheners hun positie innamen 

op zee, werd voor het eerst piraterij onderdrukt.29   

In de Romeinse tijd kregen koopvaardijschepen eveneens te maken met piraterij. Het Romeinse 

Rijk had zich het recht toegekend om op te treden tegen deze piraten, maar er was geen 

internationaal rechtssysteem dat dit recht expliciet neerschreef. Het was het Britse Koninkrijk 

dat als eerste een juridisch kader ontwierp om piraterij te voorkomen en bestrijden.30 Vele 

staten hebben lange tijd piraterij als iets romantisch, als een faits divers gezien. Rond de 16e 

eeuw vaarden verscheidene Portugese schepen in Zuidoost-Azië omwille van mercantilistische 

overwegingen. Dit deed de gevallen van piraterij sterk toenemen, omdat deze schepen 

waardevolle voorwerpen aan boord hadden.31 De periode tussen de 17e en 18e eeuw werd 

gezien als de Golden Age, waarbinnen piraterij floreerde.32 Dit was hoofdzakelijk doordat 

sommige autoriteiten piraterij toestonden onder de vorm van kaapvaart (privateering). De lijn 

tussen piraterij en kaapvaart is niet echt transparant. Kaapvaart ontstond door toelating van de 

betrokken staat, terwijl piraterij zonder deze toestemming was.33 Dit was zo rond de Caribbean. 

Vaak waren daar piraten actief onder toelating van de kuststaat. Deze piraten waren niet zo 

gewelddadig als soms in de films wordt voorgesteld.34 Er kwam hier echter verandering in toen 

Europese mogendheden de zogenaamde New World begonnen te ontdekken. Al snel brachten 

onder andere Spaanse schepen goud en andere schatten terug mee naar Europa. Dit zorgde 

ervoor dat de zogenaamde piraten rond de Caribische Zee de Spaanse schepen als zeer 

interessant aanzagen om te enteren.35 

Een andere zeer gekende hotspot was rond Noord-Afrika. Hier waren de Barbary piraten actief, 

deze waren afkomstig vanuit het Ottomaanse Rijk.36 Vanaf dat moment was er voor het eerst 

sprake van piraterij als een echte business. De piraten zelf werden gefinancierd door 

verscheidene vermogende personen en de deze piraten betaalden gelden aan de lokale 

autoriteiten, zodat ze de stilzwijgende toestemming kregen om te plunderen. Naast het stelen 

van cargo en bezittingen, was er ook voor het eerst sprake van kidnapping. Mensen van rijke 
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afkomst konden hun vrijlating afkopen, terwijl de armere bevolking gedoemd was om in de 

slavernij te treden.37 Niet enkel hun werking werd professioneler, ook hun schepen zelf waren 

operationeel een stuk beter. Vandaar dat hun doelgebied werd uitgebreid tot grote stukken van 

de Atlantische Oceaan. Er zijn gevallen gekend van schepen die vanuit Noord-Afrika de havens 

van Ierland tot IJsland aanvielen. Vanaf deze voorvallen werd ook duidelijk dat piraterij een 

invloed had op de internationale handel.38 Vele staten betaalden gelden in ruil voor een veilige 

doorvaart. Vanuit pragmatisch oogpunt was het in die tijd veel goedkoper om gelden te betalen 

aan piraten, dan om een budget uit te trekken om die piraten te gaan bestrijden.39 De rol van de 

Verenigde Staten hierin is ook opmerkelijk. Aanvankelijk volgden ze het Europese voorbeeld om 

gelden te betalen aan de Barbary piraten. Uiteindelijk kwam daar verandering in door Thomas 

Jefferson. Hij veroordeelde het betalen van gelden aan piraten, waardoor Amerikaanse schepen 

een interessant doelwit werden voor piraten. Dit leidde finaal tot de Naval Act in 1794. Hierbij 

werd officieel een marine opgericht die optrad tegen piraten. Men ging echter ook over tot 

diplomatieke acties en men verklaarde soms de oorlog aan landen die nog gelden betaalden aan 

piraten.40  

De piraterij in en rond Zuidoost-Azië was anders. Waar piraterij in de Caribische en Atlantische 

zee vaak werd uitgevoerd door criminelen uit lagere klassen, was in Zuidoost-Azië piraterij een 

vorm van prestige voor de meest gerespecteerde krijgers en leiders. Piraterij werd eerder 

gedaan vanuit politieke en maatschappelijke overwegingen, dan vanuit het geldelijk motief.41 

Toch was de piraterij gerelateerd aan de economische machten in de regio. Vandaar dat piraterij 

gezien wordt als een cyclisch proces dat mee evolueert met de economische groei van een land. 

Deze relatie wordt echter getemperd door culturele waarden die in Azië zeer belangrijk zijn. 

Deze cyclische evolutie hield lange tijd aan, tot de Europese mogendheden zich meer en meer 

begonnen te mengen in Zuidoost-Azië door de kolonisatie. In de literatuur spreekt men van de 

Decay Theory.42 De wederkerige cyclus die reeds speelde in Azië werd dus verstoord door het 

Westen, wat leidde tot chaos. Die chaos in combinatie met een florissante internationale handel 
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deed menig individu in piraterij vallen.43 Dit kwam tot uiting bij de Iranun. Hun overwegingen 

waren weliswaar gegrond in traditionele overtuigingen, maar werden meer en meer 

kapitalistisch. Hier was ook voor het eerst sprake van slavernij. Door de continue expansie van 

het Chinese Rijk, steeg ook de vraag naar slaven. De Iranun leverden bijgevolg slaven aan het 

Chinese Rijk. De efficiëntie en het succes van de Iranun was alom gekend. Van oudsher noemt 

men de Zuidelijke moessons de pirate winds. Deze winden brachten de Iranun ver op zee en 

buiten hun origineel operationeel gebied. Toen het moderne Singapore werd gesticht onder 

Britse suprematie, kwam er voor het eerst een wettelijk kader in de regio. Men zag piraterij en 

andere vormen van maritieme overvallen als een onwettige vorm van concurrentie tegen Britse 

handel en dit werd bijgevolg als strafbaar aangeduid.44 

2.1.2 Globale hotspots en regionale varianten  

Er zijn verscheidene gebieden die een hoog risico op piraterij vertonen.45 In de literatuur spreekt 

men van vier grote hotspots (cfr. infra).46  

Volgens de Munich Re Group heeft ieder gebied waar piraterij aanwezig is specifieke 

kenmerken, maar zijn er ook gelijkenissen waar te nemen.47 Ten eerste vindt men de relatie 

tussen verhoogde piraterij activiteit en vertraagde economische groei (of zelfs economische 

achteruitgang). Dit wordt dan vaak nog aangevuld met een zwak juridisch systeem en dito 

gerechtelijke vervolging. Ten tweede is de combinatie van ontwikkelingslanden met zwakkere 

marines en de aanwezigheid van grote maritieme handelsroutes een driver voor piraterij over de 

hele wereld. De Munich Re Group spreekt niet over het sociale aspect, omdat dit vooral voor 

Azië geldt. Het merendeel van de gerapporteerde feiten van piraterij betreft aanvallen op cargo 

transport. Dat is niet verwonderlijk, omdat het merendeel van deze schepen niet zo wendbaar 

zijn om aanvallen af te weren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een jacht.48 

De eerste hotspot en tevens de meest gekende vorm van piraterij blijft de piraterij rond Somalië 

en in de Golf van Aden. Bij uitbreiding spreekt men van piraterij grenzend aan de Indische 

Oceaan. Dit grote gebied kan men verder ondervedelen in enerzijds piraterij rond de Golf van 
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Aden en zuidelijke ingang tot de Rode Zee en anderzijds piraterij die zich uitstrekt tot aan het 

Indische subcontinent. Hier ligt de focus van de piraten op het kidnappen van de bemanning om 

op die manier losgeld te verkrijgen.49 Wanneer de piraterijaanval succesvol is, vaart men met het 

gekaapte schip naar de Somalische kust, van waaruit men de onderhandelingen start. Wat ook 

zeer specifiek is voor Somalië, is het gebruik van de zogenaamde mother vessels. Deze 

moederschepen bevoorraden op volle zee de kleinere skiffs die gebruikt worden voor het 

enteren zelf. Hierdoor wordt het operationele gebied waarbinnen de piraten actief zijn sterk 

uitgebreid. De onderliggende moeilijkheid blijft de politieke situatie in Somalië. Het land wordt 

gekenmerkt door economische en politieke instabiliteit, de zogenaamde failed state.50 Doordat 

er geen rechtsmacht is in het land, blijft vervolging moeilijk en is straffeloosheid schering en 

inslag.51 In de bestrijding van Somalische piraterij is er wel verbetering merkbaar. Door 

verhoogde internationale bezorgdheid en bijhorende internationale acties (door NATO en EU 

NAVFOR) zijn het aantal gerapporteerde incidenten sterk gedaald.  

De tweede hotspot situeert zich eveneens rond het Afrikaanse continent, maar nu aan de 

westkust. Het betreft piraterij in West-Afrika, meer specifiek in de Golf van Guinee: Nigeria en 

de Niger River Delta. Dit gebied is, net zoals deze in Zuidoost-Azië, terug bezig aan een opmars. 

Hier gaat men echter veel gewelddadiger te werk. Meestal wordt het schip voor een bepaalde 

tijd gekaapt en wordt de cargo, olie of andere vloeibare bulk, overgepompt in een schip van de 

piraten.52 Doordat men enkel gefocust is op de cargo, wordt er niet omgekeken naar de 

bemanning. Ook vertoont de piraterij in West-Afrika nog een andere link met deze in Zuidoost-

Azië. In beide regio’s worden aanvallen vaker ’s nachts uitgevoerd, wanneer de schepen voor 

anker liggen in lokale havens.53 Het probleem situeerde zich eerst rond Nigeria, maar is zich nu 

naar de omringende landen aan het uitbreiden.54  

Een derde regio waar men piraterij aantreft is in Zuidoost-Azië.Vooral rond de grote zeestraten, 

Malacca en Singapore, maar eveneens rond Indonesië en Zuid-Chinese Zee. Deze piraterij kan 

men omschrijven als opportunistische misdaad, die een eerder lage return oplevert en gepaard 
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gaat met minder geweld.55 Piraten gaan vooral op zoek naar persoonlijke bezittingen en cash 

aan boord. Klassiek gebeuren de piraterijaanvallen tijdens de nacht wanneer schepen voor anker 

liggen. Specifiek voor deze regio is de geografische opbouw van eilandjes en zeestraten, wat 

ervoor zorgt dat piraten veel vluchtroutes hebben nadat ze hun aanvallen hebben uitgevoerd.56 

Piraten gebruiken de vele kleine eilandjes om te rusten en alles te plannen.57 Indonesië heeft 

bijvoorbeeld een zeer lange kustlijn die uit meer dan 17.000 kleine en grote eilandjes bestaat.58 

De aanvallen gebeuren vooral in territoriale wateren en in aanlegplaatsen voor schepen, onder 

andere havens.59  

Een laatste haard van piraterij is terug te vinden rond de Caribische zee en bij uitbreiding heel 

het Latijns-Amerikaanse continent. Deze regio kende een enorme terugval van piraterij en 

indien er meldingen komen van aanvallen blijft het nog zeer sporadisch. Ook hier is er vooral 

sprake van low-level theft en armed robbery in kustwateren en havens. Vaak is de huidige 

piraterij in deze regio te linken aan drugshandel.60 

2.1.3 Actuele ontwikkelingen 

Piraterij is niet enkel een historisch gegeven. Vanaf de twintigste eeuw is het fenomeen terug 

sterk in de kijker gekomen. Liss omschrijft de recentelijke evolutie aan de hand van drie golven: 

Early Modern Piracy, Late Modern Piracy en Post Modern Piracy. Van 1970 tot 1991 wordt er 

gesproken van vroeg moderne piraterij (Early Modern Piracy). Er waren twee grote 

ontwikkelingen die nieuwe stimuli gaven aan piraterij. Er was ten eerste de globalisatie en de 

bijkomende groeiende afstand tussen geïndustrialiseerde en niet-geïndustrialiseerde landen. 

Ten tweede was er ook een expansieve groei in maritiem transport, mede door de 

containerisatie, die piraterij meer aantrekkelijk maakte op lucratief vlak. Vanaf 1980 werd de 

piraterij in Zuidoost-Azië agressiever en stapte men af van low-level aanvallen op kleine schaal. 

Deze was echter in geen mate te vergelijken met piraterij in West Afrika, waar men veel 

professioneler te werk ging.  
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Een tweede golf is te omschrijven als laat moderne piraterij (Late Modern Piracy). Enerzijds is 

deze vernieuwde kijk op piraterij nodig omwille van de schaal waarop aanvallen werden 

uitgevoerd. Anderzijds wijzigt de modus operandi ook, waarbij men werkt met betere wapens en 

betere boten. Toen de Koude Oorlog op zijn einde liep, kwam er op de zwarte markt een 

overschot aan automatische wapens. Deze werden vervolgens verkocht aan piraten en andere 

terroristen uit Myanmar, Indonesië en de Filippijnen.61 

Finaal is er vanaf 2001 spraken van post moderne piraterij (Post Modern Piracy). De gestegen 

graad van professionalisme drukt zich nu uit in hoger gebruik van telecommunicatie. Doordat de 

piraten zich laten ondersteunen door radarsystemen en doordat ze maritieme 

radiocommunicatie kunnen onderscheppen, worden de aanvallen veel gerichter en meer 

voorbereid.62 De post moderne piraterij wordt nu met veel meer aandacht bekeken. Er zijn twee 

opmerkelijke golven waar te nemen.63 Een eerste golf wordt hoofdzakelijk gevoed door de 

gestegen media aandacht en verhoogde acties van de overheid. Het fenomeen piraterij kwam 

hoog op de beleidsagenda te staan van verscheidene officiële instanties. De tweede golf van 

verhoogde aandacht voor de postmoderne piraterij ontstond door de wereldwijde dreiging van 

terrorisme.  

Drie internationale organisaties publiceren regelmatig over piraterij: de International Maritime 

Organization (IMO), het International Maritime Bureau (IMB) en het Informatiecentrum van de 

“Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in 

Asia” (ReCAAP). De ReCAAP (cfr. Infra) beperkt zich tot de regio Azië. Het IMO en ReCAAP 

hanteren dezelfde definitie, terwijl het IMB een eigen definitie hanteert (cfr. Infra).64 

Veel gevallen van piraterij worden niet gerapporteerd door kapiteins, scheepvaartbedrijven of 

landen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de lokale overvallen (in havens of territoriale 

wateren), beschouwd worden als diefstal en niet als piraterij.65 Ook is het belangrijk om te 

beseffen dat veel reders incidenten liever niet rapporteren uit angst voor schade aan hun 
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reputatie. Bij een eventuele rapportage is men ook bang voor kostbaar oponthoud en heerst er 

soms totale wantrouw ten opzichte van de lokale autoriteiten.66  

In 2013 werd voor het zesde jaar op rij een laagtepunt bereikt in het aantal aanvallen. In 2013 

werden er wereldwijd 264 gevallen geregistreerd van aangevallen schepen, in 2012 waren het er 

nog 297. De geografische spreiding van piraterij voor 2013 is zichtbaar op figuur één.67 De 

significante daling is vooral te wijten aan de vermindering van piraterij in Somalië. Globaal 

werden er in 2012 202 schepen geënterd door piraten, 12 schepen gekaapt en waren er 22 

schepen waarop werd gevuurd. De daling in Somalië is volgens het IMB (International Maritime 

Bureau, cfr. infra) te wijten aan de continue aanwezigheid van oorlogsschepen.68  Het is 

noodzakelijk dat deze oorlogsschepen aanwezig blijven, want de situatie is nog te precair. 

Wanneer ze deze wateren verlaten, zullen hoogstwaarschijnlijk het aantal gevallen van piraterij 

terug exponentieel stijgen. In Maleisië werden er onder andere twee grote producttankers 

aangevallen waarbij het schip, de cargo en eigendommen van de crew werden gestolen.  

Doordat deze vorm van geweld voor lange tijd afwezig was in de regio rond Maleisië, is hier 

verhoogde waakzaamheid gewenst. Ongeveer de helft van alle gemelde gevallen van piraterij in 

2013 komen uit de Indonesische wateren.69 Vaak zijn dit low-level diefstallen die helemaal niet 

kunnen vergeleken worden met de meer serieuze incidenten rond het Afrikaanse continent.70 

Verder leren de statistieken ons dat meer dan één derde van de incidenten gebeurde tijdens het 

laatste kwartaal van 2013. Verhoogde waakzaamheid en meer patrouilles in Indonesische 

wateren zijn dus nodig.  

In het jaarrapport van het IMO (International Maritime Organization, cfr. Infra) valt te lezen dat 

het merendeel van piraterijaanvallen (44%) plaats vonden in havengebieden. Daarnaast vindt 

ongeveer 37% plaats op volle zee en 19% binnen territoriale wateren van een kuststaat.71 
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2.2 Juridisch kader 

2.2.1 Begripsomschrijving 

2.2.1.1 Definitie internationaal zeerechtverdrag  

Piraterij wordt gedefinieerd op verscheidene wijzen. Iedere officiële instantie hanteert zijn eigen 

definitie.72 In het algemeen zijn er twee gebruikelijke definities van piraterij. De eerste, die 

gebruikt wordt door het IMO, staat te lezen in het Internationaal Zeerechtverdrag van de 

Verenigde Naties (UNCLOS).73 Een andere definitie wordt gegeven door het IMB. Hieronder vindt 

men de definitie van piraterij uit het Internationaal Zeerechtverdrag:  

Piraterij is een der hiernavolgende handelingen:74 

a) Iedere onwettige daad van geweld of aanhouding, alsmede iedere daad van plundering 

die door de bemanning of de passagiers van een particulier schip of een particulier 

luchtvaartuig voor persoonlijke doeleinden wordt gepleegd en die is gericht: 

i. In volle zee, tegen een ander schip of luchtvaartuig of tegen personen of 

eigendommen aan boord van een zodanig schip op luchtvaartuig; 

ii. Tegen een schip, een luchtvaartuig, personen of eigendommen op een plaats 

die buiten de rechtsmaat van enige staat valt; 

b) Iedere vrijwillige deelneming aan de exploitatie van een schip of luchtvaartuig met 

kennis van de feiten die het schip of luchtvaartuig tot piratenschip of 

piratenluchtvaartuig maken: 

c) Iedere opruiing tot opzettelijke vergemakkelijking van een in a) of b) omschreven 

handeling.  

Het is dus een definitie die uit verscheidene elementen bestaat:  

1) Er moet sprake zijn van een onwettige daad. Indien er sprake is van wettige 

zelfverdediging, dan kan het niet gekwalificeerd worden onder piraterij. 

2) Het moet een daad van geweld, aanhouding of plundering betreffen.  

3) Deze daad moet gepleegd zijn door de bemanning of passagiers van een particulier schip 

of luchtvaartuig.  
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4) De daad moet bovendien voor persoonlijke doeleinden gesteld zijn, de zogenaamde 

animus furandi.75 Vaak is er sprake van winstbejag, maar er kunnen ook andere 

motieven zijn zoals politieke overtuiging. 

Deze vereiste ontstond door de tegenstelling piraterij – kaapvaart in de 16e eeuw (cfr. 

supra).  Tevens staat te lezen dat de daad moet gericht zijn tegen een ander schip of 

luchtvaartuig, tegen personen of goederen aan boord. Ook dit is zeer restrictief. 

Hiermee sluit men namelijk de gevallen uit waarbij eigen bemanning of passagiers daden 

van zeeroof kunnen stellen. Dit hiaat werd aangepakt door de SUA Convention. Hierbij 

wordt een veel extensievere benadering van piraterij gebruikt. Het algemene doel van 

deze conventie is om ervoor te zorgen dat de gepaste maatregelen worden genomen 

tegen personen die: onwettige controle nemen over een schip, die daden van geweld 

plegen aan boord van het schip, die toestellen plaatsen op een schip om het schip te 

beschadigen of te vernietigen.76 De SUA-Conventie, getekend in Rome, werd 

geïnspireerd door het voorval met de Achille Lauro.77 Hierbij kwamen de leden van een 

Palestijnse vrijheidsbeweging aan boord van een cruiseschip en eisten ze de vrijlating 

van vijftig opgesloten Palestijnen in Israel.78 Het IMO promootte de SUA-conventie als 

wettelijk kader voor maritieme voorvallen die niet binnen het UNCLOS vielen. Artikel 3 

van de SUA-Conventie stelt dat “Any person commits an offence if that person unlawfully 

and intentionally ... seizes or exercises control over a ship by force or threat thereof or 

any other form of intimidation”.79 Hieruit is dus duidelijk op te maken dat de wetgever al 

de mogelijke gevallen van overmeestering van schepen strafbaar tracht te maken. Het is 

belangrijk op te merken dat de SUA-Conventie niet uitdrukkelijk betrekking heeft op 

piraterij en de misdaden niet noodzakelijk samenvallen met piraterij omschreven zoals 

in het Internationaal Zeerecht. Interne kaping wordt enkel door de SUA-Conventie 

omschreven als piraterij. Daarentegen worden bijvoorbeeld daden van diefstal 

(plundering) waarbij de veiligheid van het schip niet in gedrang werd gebracht, niet als 
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piraterij omschreven volgens SUA-Conventie, maar kan dit wel piraterij zijn volgens 

internationaal zeerecht.  

Een andere vorm van politiek geïnspireerde acties kan men terugvinden in de acties van 

Greenpeace. Internationaal heerst er onduidelijkheid of hun acties als piraterij kunnen 

gekwalificeerd worden. Een voorbeeld hiervan is de Sirius zaak. Dit was een schip van 

Greenpeace waarbij de bemanning aan boord klom van Belgische dumpingschepen en 

hierbij schade aanrichtten. Het Hof van Beroep in Antwerpen oordeelde hierover dat er 

weldegelijk aan de vereiste van persoonlijke doeleinden was voldaan.80 Cassatie volgde 

deze uitspraak.81 

5) De daad moet gericht zijn tegen een ander schip of luchtvaartuig, personen of goederen 

aan boord ervan. Bijgevolg zullen de acties die gepleegd worden door de eigen 

bemanning of passagiers niet als piraterij kunnen worden gekwalificeerd. Ook dit is zeer 

restrictief. Dit hiaat werd aangepast door de SUA-Convention. Hierbij wordt een veel 

extensievere benadering van piraterij gebruikt. Het algemene doel van deze conventie is 

om ervoor te zorgen dat de gepaste maatregelen worden genomen tegen personen die: 

onwettige controle nemen over een schip, die daden van geweld plegen aan boord van 

het schip, die toestellen plaatsen op een schip om het schip te beschadigen of 

vernietigen.82  

6) De daad moet begaan zijn op volle zee of op een plaats die buiten de rechtsmacht van 

iedere staat valt. Bijgevolg kan piraterij volgens het UNCLOS niet hebben 

plaatsgevonden op territoriale wateren van een kuststaat. Hierdoor wordt slechts een 

27% van de gemelde gevallen van piraterij ook daadwerkelijk als piraterij 

gekwalificeerd.83 Een overgroot deel van de gemelde gevallen werd dus gepleegd in 

havens of territoriale wateren. Binnen territoriale wateren kan het dus niet als piraterij 

worden gekwalificeerd en dit leidt tot een gevaarlijke situatie. Staten met een zwakke 

rechtsmacht en weinig juridische vervolging kunnen een ideale locatie vormen voor 

piraterij. Door de soevereine rechten binnen deze territoriale wateren, kunnen geen 

derde staten ingrijpen tegen deze piraterij. Dit kan dus leiden tot een vorm van 

straffeloosheid. Een basisregel in het internationaal zeerecht stelt dat schepen of 

personen die zich op volle zee bevinden, onder de rechtsbevoegdheid van de 
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vlaggenstaat vallen.84 Deze regel werd later bevestigd in de zaak van de Lotus.  Deze zaak 

ging tussen een Frans schip, de Lotus, en de Boz-Kourt, een Turks schip. Het 

internationaal zeerecht omschrijft piraten als Hostis humani generis.85 Dit leidt ertoe dat 

iedere lidstaat, niet enkel de vlaggenstaat, mag ingrijpen als er vermoedens van piraterij 

zijn. Doordat piraten enemies of mankind zijn, zijn gecoördineerde acties van alle landen 

broodnodig.86  Daarenboven is er nog het universaliteitprincipe dat ontstaat bij 

misdaden die het belang van verscheidene staten beïnvloedt door de specifieke aard van 

de misdaad.87  

De definitie gehanteerd in het UNCLOS is dus zeer restrictief. Er is nog een ander groot nadeel 

aan de definitie verbonden. In het verdrag wordt enkel gesteld dat de leden actief moeten 

samenwerken om piraterij te bestrijden. Nergens worden er specifieke mechanismen en straffen 

beschreven om in de praktijk te hanteren.88  

Voordat men piraten kan vervolgen, dient men deze eerst te arresteren. Hiervoor werd het 

achtervolgingsrecht in het leven geroepen, het zogenaamde right of hot pursuit. Dit wordt 

gedefinieerd in artikel 111 van het Internationaal Zeerechtverdrag.89 Waar men bij vliegtuigen 

tot drie nautische mijl boven de territoriale wateren van andere staten mag vliegen, geldt dit bij 

schepen niet. Men dient de achtervolging te staken. Hierin ligt een gemiste kans. Door 

onderlinge akkoorden zou men de schepen moeten toelaten om ook in territoriale wateren van 

een derde staat te kunnen achtervolgen. Zeker in een regio als Zuidoost-Azië waar de zee zo 

versnipperd is.90 
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2.2.1.2 Andere relevante definities  

Door deze limitatieve definitie uit het UNCLOS, werd de roep naar een andere en meer ruime 

definitie zeer groot. Zoals Bento (2001) het zei: “Het UNCLOS-regime is een product uit het 

verleden”. Door verregaande technologische en geopolitieke evoluties, volstaat deze definitie 

niet meer. Een tweede definitie werd ingesteld door het “International Maritime Bureau” (IMB). 

Deze instantie omschrijft piraterij als:  

“Any act of boarding any vessel with the intent to commit theft or other 

crime and with the capability to use force in furtherance of the act”.91 

Deze definitie is veel ruimer. Hier kunnen aanvallen op schepen die zich in de territoriale 

wateren bevinden gezien worden als piraterij. Ook is er hier geen sprake meer van de vereiste 

dat er minimum twee schepen betrokken moeten zijn. Deze ruimere definitie wordt door velen 

als meer bruikbaar aanzien. Vooral op praktische wijze is deze meer aangewezen. Iedereen mag 

steeds gevallen van mogelijke piraterij rapporteren aan het IMB. Wanneer men iedere vorm kan 

melden aan de desbetreffende instanties, zal deze een vollediger beeld kunnen vormen over de 

actuele trends binnen piraterij.  

Volgens Dana Dillon (2005) heerst er tegenwoordig een substantieel verschil tussen de 

methodes die bij piraterij gehanteerd worden en de organisaties die de piraterij plegen.92 Door 

deze heterogene gevallen, is het moeilijk om een transparant beeld te vormen over huidige 

vormen van piraterij. Het huidige rapporteringssysteem, gebruikt door het IMB of IMO, stelt 

geen verschil in maritieme terroristische aanvallen en andere maritieme aanvallen. Om op een 

correcte manier de bedreigingen voor de maritieme industrie te kunnen voorspellen, moeten de 

misdaden tegen schepen in vier categorieën worden onderverdeeld: 93 

1) Corruptie:  Daden van afpersing of criminele samenwerking tegen schepen 

   door de overheid of havenautoriteiten.     

2) Zee diefstal:   Aanvallen die plaats vonden in de haven wanneer het schip  

   aangemeerd was of voor anker lag.   

3) Piraterij:  Aanvallen tegen schepen die zich in territoriale wateren,  

   zeestraten of op volle zee bevinden.  

4) Maritiem terrorisme: Misdaden tegen schepen door terroristische organisaties. The 

Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP) definieerde maritiem 
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terrorisme als volgt: “Het ondernemen van terroristische activiteiten binnen het 

maritieme milieu. Dit houdt in: gebruik van of tegen schepen, vaste platforms op zee en 

in havens, tegen personeel of passagiers op zee, in kuststreek en met inbegrip van 

havengebieden en toeristische oorden.” 

Tegenwoordig benaderen staten het piraterijprobleem via een reeks van conventies, verdragen, 

resoluties, codes, regionale en bilaterale overeenkomsten. Er is echter nood aan een universeel 

alomvattend juridisch kader waar staten kunnen op steunen om piraterij te voorkomen en te 

bestraffen.94  

Armed robbery against ships bestaat volgens de Code of Practice for the Investigation of the 

Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships uit de volgende handelingen:95 

a) Iedere illegale daad van geweld, detentie, plundering of dreiging, piraterij gepleegd voor 

privé-doeleinden en gericht tot een schip of tegen personen of goederen aan boord van 

dergelijk schip, binnen de interne wateren, archipelwateren of territoriale zee. 

b) Iedere aanzet of handeling om  bovenstaande daden te vergemakkelijken.  

Finaal dient ook petty theft te worden gedefinieerd. Petty theft is het oneerlijk bekomen van 

bezittingen van personen of vaartuigen zonder de toestemming van de eigenaar en dit louter 

voor persoonlijke doeleinden. Om als petty theft te worden gekwalificeerd, dient aan volgende 

voorwaarden voldaan te zijn:96 

a) Het voldoet aan de criteria om een armed robbery incident te zijn 

b) Het incident wordt gedefinieerd als categorie 3. 

(Categorie 3 wordt gekwalificeerd als minder belangrijk). 

c) De piraten die aan boord van het schip kwamen, waren niet gewapend. 

d) De crew aan boord was niet gewond geraakt tijdens het incident.  

Deze definitie heeft op zich niet veel juridische waarde, maar is wel van groot belang voor deze 

masterproef. Zuidoost-Azië is de regio bij uitstek waar petty theft nog voorkomt en deze lichte 

vorm van piraterij is de laatste jaren sterk gestegen.97 Verder dient ook de opmerking te worden 

gemaakt dat hierna vooral de definitie van het IMB zal worden gehanteerd. Dit om de 
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eenvoudige reden dat deze wel rekening houdt met piraterij die voorkomt in territoriale 

wateren en havens.  

2.2.2 Internationaalrechtelijk regime 

Doordat piraterij een internationaal fenomeen is, heeft de wetgever getracht om een universele 

aanpak in te stellen. Artikel 100 UNCLOS stelt dat staten de taak hebben om zoveel mogelijk te 

coöpereren om piraterij te bestrijden, hiermee werd in het Internationaal Zeerechtverdrag een 

samenwerkingsplicht geïntroduceerd.98 Deze plicht geldt, door artikel 101 UNCLOS, enkel op 

volle zee en op plaatsen buiten de rechtsmacht van een staat.99 Deze plicht moet volgens Lehr 

genuanceerd worden. Hij spreekt eerder van een aanmoediging dan een verplichting. Staten 

kunnen elkaar niet dwingen om daadwerkelijk acties te ondernemen.100 Een ander probleem is 

dat het enkel geldt op volle zee en op plaatsen buiten de rechtsmacht van een staat. Vanaf het 

moment dat piraten territoriale wateren binnen varen, stopt het achtervolgingsrecht (right of 

hot pursuit, cfr. infra) en de verplichting om samen te werken.  Er gaan stemmen op om deze 

zogenaamde plicht te concretiseren in een resolutie van de VN-Veiligheidsraad.101 Bovendien 

blijft artikel 100 UNCLOS nog te vaag. Er is de problematiek van de rangorde in de 

verantwoordelijkheid. Als een schip wordt aangevallen, wie draagt dan de 

hoofdverantwoordelijkheid om maatregelen te nemen? Er zijn verscheidene partijen: (1) 

vlaggenstaat van het schip, (2) staat van de nationaliteit van de bemanning, (3) de vlaggenstaat 

van het marineschip die het schip onderschept… hierbinnen moet dus een duidelijke rangorde 

komen.102 Ondanks dat het UNCLOS een plicht instelt tot samenwerking, werd er geen plicht 

ingesteld tot effectieve aanhouding. Men kan zelf beslissen indien men al dan niet overgaat tot 

arrestatie van de piraten. Daarenboven draagt de optredende staat het risico dat zij zelf wordt 
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vervolgd, doordat men mogelijks een aanhouding verricht zonder geschikte grondslagen.103 Dit 

zorgt ervoor dat er weinig effectieve aanhoudingen gebeuren, waardoor er nog steeds te weinig 

vervolgingen zijn van piraten.104 

Een andere plicht binnen het UNCLOS is artikel 98.105 Dit is de verplichting om assistentie te 

leveren aan personen in levensgevaar of in nood op volle zee. Wel mag deze verplichting niet ten 

koste gaan van de veiligheid van eigen bemanning en passagiers. Bovendien werd deze 

verplichting via artikel 58 lid 2 uitgebreid, zodat  deze ook geldt op de EEZ.106 Het is misschien 

aangewezen om ook de artikelen in het UNCLOS rond piraterij eveneens uit te breiden van 

toepassingsgebied.  

De wetgever zorgde ervoor dat met artikel 43 van het UNCLOS staten samen de lasten dragen 

om bepaalde zeestraten bevaarbaar te houden en het risico op maritieme pollutie in te 

perken.107 Men spreekt van de zogenaamde burden sharing. Er wordt nu geopperd om dit artikel 

uit te breiden zodat het ten dienste staat van de veiligheid van scheepvaart. Hiermee zouden 

ook de lasten, ontstaan door piraterij en maritiem terrorisme, gedragen worden door 

verscheidene staten. Er kunnen dus internationaal verscheidene juridische verbeteringen 

gedaan worden om piraterij beter te bestrijden.  

2.2.3 Belgisch Juridisch kader 

Internationaal tracht men een duidelijk juridisch kader te scheppen voor de bestrijding van 

piraterij. Hierdoor kunnen ook de nationale overheden, waaronder België, niet achterblijven. De 

kaping van het schip de Pompei, dat in eigendom was van Jan De Nul en Deme, was een 

bijzonder pijnlijk moment voor Belgische reders.108 Dit luidde het moment in dat de Belgische 

Wetgever een wettelijk kader moest scheppen rond piraterij.  
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De belangrijkste basiswet voor België werd gepubliceerd op 30 december 2009: “Wet 

betreffende de strijd tegen piraterij op zee”.109 Hierin wordt beschreven wat de daden van 

piraterij zijn (art 3), wat de strafmaat is voor dergelijke misdrijven(art 4) en wie bevoegd is (art 

5). De artikelen zijn van toepassing op schepen die onder Belgische vlag varen. De Belgische 

wetgever trachtte ook een stevigere basis te creëren om piraterij beter te bestrijden. Met de 

introductie van twee nieuwe wetten gaf men Belgische militaire teams aan boord van 

burgerschepen bepaalde bevoegdheden om piraterij te vermijden. Daarnaast krijgen Belgische 

rechtscolleges extraterritoriale bevoegdheden wanneer men piraten arresteert op een Belgisch 

schip.110  

Artikel 13.18 stelt dat enkel de bij Koninklijk besluit vastgestelde,  en na overleg met de 

Ministerraad, vergunde maritieme veiligheidsondernemingen het recht hebben om activiteiten 

van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen uit te oefenen.111 Recentelijk 

werd een belangrijke aanvulling gepubliceerd, namelijk de “Wet houdende diverse maatregelen 

betreffende de strijd tegen maritieme piraterij”. Dit werd op 30 januari 2013 bekend gemaakt in 

het Belgisch Staatsblad en wordt geëvalueerd op 31 december 2014. Deze wet zorgt ervoor dat 

schepen zich kunnen beschermen tegen piraterij via een externe veiligheidsonderneming. Dit is 

echter onderhevig aan enkele voorwaarden: enkel mogelijk in zeegebieden bepaald door 

koninklijk besluit (art. 3), de veiligheidsonderneming moet een vergunning bezitten (art. 3, 6 en 

12) en het gebruik van dergelijke onderneming dient steeds kenbaar te worden gemaakt door de 

scheepseigenaar (art 4). Finaal is het nog belangrijk om mee te geven dat de kapitein het 

hoogste gezag aan boord blijft uitoefenen. Hij kan advies inwinnen van de 

veiligheidsonderneming, maar blijft de uiteindelijke beslissingen nemen.112  

Door het KB mogen Belgische schepen nu gewapende bewakingsfirma’s aan boord nemen, 

wanneer ze varen door de zone in en rond de Indische Oceaan.113 Deze zone wordt bepaald door 
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de KB Zone.114 Het waren de grootste Belgische rederijen en baggeraars die hiervoor vragende 

partij waren.115 Nu is er een formele aanvraag voor West-Afrika. Bij het varen van Belgische 

schepen door Zuidoost-Azië is het niet mogelijk om gewapende bewaking aan boord te nemen. 

Het merendeel van de Belgische reders gebruikt tegenwoordig bewaking aan boord wanneer ze 

door de Golf van Aden varen. Voordat de wetgeving hierrond ontstond, waren er ook al 

bewakingsfirma’s aan boord. Rederijen wisten wel dat het niet mocht, maar vanuit de praktijk 

(bv verzekeringen, charterpartijen) werd dit reeds geëist en gebeurde het in de illegaliteit.116 

Globaal blijft gewapende bewaking aan boord een gevoelig thema. De overheid is zeer 

weigerachtig om bepaalde wetten met wapens goed te keuren. Momenteel is er slechts één (!) 

firma die in aanmerking komt om de gewapende bewaking uit te voeren, dit door de zeer 

strenge voorwaarden waaraan deze firma’s volgens het KB moeten voldoen. De firma die nu 

actief is, komt uit Estland.117 Hun definitieve vergunning werd begin 2014 (21 februari 2014) 

goedgekeurd op de ministerraad. De wetgever eist bijvoorbeeld drie jaar ervaring als 

bewakingsfirma op een legale manier.118 Er was echter quasi geen mogelijkheid tot het 

uitoefenen van gewapende bescherming aan boord van een schip. Dus deze vereiste is eerder 

contradictorisch van de wetgever.119 

Voor het probleem met piraten in en rond Somalië werd een specifieke missie opgericht, 

“Operatie Atalanta”.120 Dit is een gezamenlijke marinepatrouille door België, Duitsland, Frankrijk, 

Griekenland Italië, Nederland, Spanje, Noorwegen, Zweden en Het Verenigd Koninkrijk. Voor 

België specifiek is het de fregat Louise-Marie die deelneemt aan de missie. Op 27 februari 2012 

werd aangekondigd dat “Operatie Atalanta” wordt verlengd tot eind 2014, dit om nog maar eens 

aan te tonen dat piraterij nog steeds niet is opgelost.121 
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2.3 Bestrijding 
Iedereen denkt in de eerste plaats aan oorlogsschepen die patrouilleren in de regio. Dit kan een 

eerste oplossing zijn, maar men kan niet de totale veiligheid op zee garanderen. Zoals Koji 

Sekimizu (Secretaris-Generaal) van het IMO zegt: “piraterij kan niet worden opgelost met louter 

militaire middelen”.122 De totale oppervlakte is gewoon te groot met het huidige aantal 

marineschepen. Dus is het van groot belang dat schepen zelf voor extra beveiliging gaan zorgen. 

Dit kunnen fysieke maatregelen zijn en een goed veiligheidsbeleid. Er zijn academici die beweren 

dat piraten hun doelwitten niet uitkiezen op basis van de cargo, maar wel op basis van de vlag. 

Enerzijds vermijden ze vlaggenstaten die een holistisch juridisch kader hebben rond piraterij. 

Hierbij dient men de flags of convenience toe te lichten. Dit zijn ‘goedkope vlaggen’ waarbij 

schepen geen relevante band vertonen met de vlaggenstaat. Vaak worden deze staten 

gekenmerkt door lage belastings- en registratiegelden.123 Bovendien is er in de goedkope 

vlaggenstaten ook een beperkt tot onbestaand juridisch kader voor piraterij, waardoor er een 

kleine vervolgingsplicht is. Daarnaast worden ook de schepen vermeden die in de nabijheid 

varen van militaire schepen onder dezelfde vlag.124 Volgens de scheepsindustrie kiezen piraten 

zorgvuldig hun doelwit. Ze benaderen de schepen die minder voorzorgsmaatregelen hebben. 

Zoals de afwezigheid van over-the-side lighting en permanente visuele wachtdienst.125 Er zijn ook 

stemmen die in de beveiliging nog een stap verder wensen te gaan.  

Men stelt voor om zeeschepen te bewapenen in samenwerking met externe milities. In 2008 

werd door de Filippijnse Zeeliedenbond, United Filippino Seafarers, het voorstel gelanceerd om 

zeelieden uit te rusten met wapens. Al is hier internationaal veel kritiek op gekomen doordat 

verdediging door de scheepsbemanning met wapens escalerend kan werken. Als alternatief 

kiezen rederijen soms voor externe gewapende privé milities. Dit is echter een dure 

aangelegenheid en de kans op escalatie is ook hier bestaande.126  

Een meer begaanbare weg is het voeren van aanpassingen aan het schip zelf. Deze aanpassingen 

hebben drie vereisten: het moet duurzaam zijn, internationaal toelaatbaar en betaalbaar voor 

de rederij. Een eerste relatief goedkope bescherming is het bevestigen van prikkeldraad rond de 
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romp en het gebruik van gladmakers. Een andere oplossing is het vrijboord hoger te maken.127 

Dit zorgt ervoor dat de gehanteerde ladders door de piraten te kort zijn en entering niet mogelijk 

is. Een laatste fysieke oplossing is het inbouwen van een zogenaamde citadel. Een ruimte die 

volledig kan worden afgesloten, waar de bemanning zich kan terugtrekken. Als deze ingrijpen 

hebben natuurlijk een kostenplaatje. Men zal zich finaal steeds de vraag stellen of de extra 

kosten in vergelijking staan met de baten.  

In onderlinge samenwerking hebben 23 landen samen een gids uitgegeven met specifieke 

beschermingsmaatregelen tegen piraterij.128 Best Management Practices for the protection 

against  Somalia Based Piracy (BMP), werden specifiek voor Somalië ontworpen. Tegenwoordig 

zit men aan de vierde versie. Het kan natuurlijk ook toegepast worden op piraterij wereldwijd. 

Deze initiatieven komen echt vanuit de industrie zelf. Het zijn concrete voorzorgsmaatregelen en 

beschermingsmaatregelen voor schepen. Bescherming bevat ondermeer: aanbrengen van 

prikkeldraad, camerabewaking, waterhozen, alarmsystemen, inrichting van citadel, opvoering 

van de snelheid en dergelijke meer.129 Deze maatregelen blijven vrijblijvend, al dient hier een 

kanttekening bij te worden gemaakt.130 Het niet (volledig) implementeren van de BMP kan 

gevolgen hebben op de mogelijke verzekeringsbijstand achteraf. P&I Clubs verwachten de 

nodige due dilligence van hun leden en de implementatie van BMP kan bevestigen dat ze 

gepaste maatregelen hebben genomen.131 De graad van coöperatie, zowel regionaal als 

internationaal, is zeer belangrijk. Op korte tijd kunnen lokale maatregelen zeer effectief zijn. Op 

langere termijn zijn zeker internationale maatregelen nodig, dit omdat scheepvaart een 

internationale business is.132 Regionale bestrijding werd echt gestimuleerd met de oprichting van 

verscheidene bilaterale en multilaterale maatregelen. Door het internationale belang van veilige 

zeeën, kwamen ook steeds meer welvarende naties in het verhaal voor. Landen zoals de 

Verenigde Staten, Japan, Australië en China boden allemaal hun hulp aan bij de strijd tegen 
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piraterij. Ook de oprichting van de ReCAAP zorgde voor een positieve samenwerking tussen 

enerzijds de lokale staten, maar ook de meer internationale welvarende staten.133 

Hoewel de bestrijding de laatste jaren erg verbeterd is, is er toch geen ruimte om op zijn 

lauweren te gaan rusten. Op juridisch vlak zijn er nog verscheidene verbeteringen mogelijk. 

Vooreerst moet de vervolging van de piraten nog veel beter. Als piraten gearresteerd worden, 

moet men veel efficiënter kunnen vervolgen. Een eerste probleem stelt zich al dat 

oorlogsschepen piraten moeten laten gaan, wegens een gebrek aan bewijs.134 Bovendien zijn 

weinig landen geneigd om piraten binnen hun eigen rechtsmacht te vervolgen, omdat men niet 

wil dat deze piraten op hun grondgebied binnen komen. Al beginnen enkele grootmachten, 

waaronder België, hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.135 Ook het juridisch kader rond 

gewapende bewaking aan boord moet duidelijker en vooral moet het worden eengemaakt op 

globale schaal.136 Scheepvaart is en blijft een internationale aangelegenheid. Ook moet men veel 

meer gecoördineerde wetten creëren rond piraterij. Wanneer bijvoorbeeld Europa zelf extra 

maatregelen zou opleggen aan hun rederijen, creëert men een concurrentieel nadeel ten 

opzichte van de rest van de wereld. De IMO-conventies zijn wel bindend op internationaal vlak, 

maar er moet nog veel meer beslist worden op internationaal vlak.137 

In de strijd tegen piraterij spelen internationale organisaties een belangrijke rol. Wanneer 

piraterij een globale impact vertoonde, kwamen er vanuit de internationale gemeenschap 

enkele initiatieven om de piraterij op wereldwijde schaal aan te pakken.  Vanaf 2007 begon de 

internationale gemeenschap zich bezig te houden met het actief bestrijden van piraterij. Dit uitte 

zich in de Combined Task Force 150, een internationale vloot die anti-piraterij missies uitvoert in 

en rond Somalië. De Verenigde Staten waren de initiatiefnemer van deze missie. Nadien groeide 

ook de vrees voor piraterij vanuit Europa, waardoor deze zich ook inliet in internationale 

gecoördineerde acties. Dit vertaalde zich in de Europese missie Atalanta ingesteld door de EU 

NAVFOR, waarbij ook hier oorlogsschepen patrouilleren rond de Hoorn van Afrika.138 Tevens gaf 

de NATO het bevel tot Operation Ocean Shield, met ook hier als doel de piraterij rond Somalië te 
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bestrijden.139 Actief optreden tegen piraten is één zaak, deze vervolgens berechten was een 

andere zaak. Hiervoor werden in 2010 verdragen gesloten met Kenia en de Seychellen om de 

piraten daar te gaan berechten.140 Een stap verder is het project EUCAP Nestor. Hierbij tracht de 

Europese Unie de landen rond de Hoorn van Afrika te ondersteunen bij de ontplooiing van hun 

maritieme veiligheid.141 

Het ICC International Maritime Bureau (IMB) is een afzonderlijk departement binnen de 

International Chamber of Commerce.142 Het is een niet-gouvernementele vereniging zonder 

winstoogmerk die zich focust op de bestrijding van alle types van maritieme criminaliteit en 

wanpraktijken. Met behulp van ervaring en kennis van de industrie en de toegang tot een groot 

aantal wereldwijde contacten tracht het IMB de veiligheid en eerlijkheid van de internationale 

handel te beschermen.143 Het draagt de verantwoordelijkheid om piraterij en andere misdaden 

met betrekking tot maritieme activiteiten in kaart te brengen en richtlijnen uit te vaardigen. 

Door het stijgende aantal piraterijaanvallen in Zuidoost-Azië plaatste het IMB hun Piracy 

Reporting Centre (PRC) in Kuala Lumpur, Maleisië.144 Hierbij bieden ze een gratis service aan 

waarbij schepen op ieder moment kunnen rapporteren over bepaalde situaties op zee. Wanneer 

men dergelijke informatie binnenkrijgt, gaat men deze meteen uitzenden naar alle schepen.145 

Verder is binnen het IMB ook aandacht voor de psychologische gevolgen van piraterij wanneer 

men hiermee in contact gekomen is (cfr. infra). Het Maritime Piracy-Humanitarian Response to 

Piracy (MPHRP) tracht een model op te stellen waarbij de zeelieden en hun familie hulp krijgen 

om de traumatische incidenten op te lossen.146 Verder heeft het IMB, samen met het IMO (cfr. 
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infra), ook meegewerkt aan de Best Management Practices die op dit moment aan versie vier 

zitten.147 Deze richtlijnen assisteren rederijen en bemanning die in gevaarlijk gebied varen.148  

Het IMO (International Maritime Organization) is een onderdeel van de Verenigde Naties die 

gespecialiseerd is in veiligheid, beveiliging en maritieme performantie van internationale 

scheepvaart. Het hoofddoel is het creëren van een level-playing field voor de scheepsindustrie. 

Daarnaast is begeleiding (guidance) van alle actoren die te maken krijgen met piraterij een 

prioriteit.149 Ook tracht de IMO regionale coöperatie te stimuleren.  Doordat piraterij vaak 

afhankelijk is van specifieke factoren, is een meer lokale aanpak in sommige gevallen meer 

effectief. Maritieme misdaden, zoals piraterij zijn niet gebonden aan nationale grenzen. Een 

multilaterale aanpak is dus meer dan nodig.150 Het typevoorbeeld van regionale samenwerking is 

de ReCAAP (cfr. infra) in Zuidoost-Azië.151 Het IMO heeft reeds verscheidene richtlijnen en 

resoluties rond piraterij gepubliceerd. In 2000 keurde het IMO de resolutie: Code of Practice for 

the Investigation of the Crimes of  Piracy and Armed Robbery Against Ships (MSC/Circ. 984) goed, 

hiermee werd een leemte binnen het volkenrecht opgevuld. Een zeer belangrijke publicatie, 

zoals aangegeven door Cyrus Mody, was de Piracy  and Armed Robbery against Ships - Guidance 

to shipowners and ship operators, shipmasters and crews on preventing and suppressing acts of 

piracy and armed robbery against ships.152 Dit advies bezit belangrijke aanbevelingen rond 

verscheidene punten van waakzaamheid, wachtdienst, accommodatie en andere punten van 

beveiliging. Rederijen worden geadviseerd om alle maatregelen van het IMO te volgen om zich 

zo beter te beschermen tegen piraterij. Ook de Europese Commissie adopteert publicaties van 

het IMO (bijvoorbeeld de Circular MSC.1/Circ.1334 van 23 juni 2009).153 Het IMO wordt soms 

bekritiseerd door de trage vooruitgang en te algemene conventies. Verschillende staten wensen 

meer middelen te hebben en meer de mogelijkheid te krijgen om unilateraal op te treden tegen 
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piraterij.154 Een voorbeeld van de trage werking van het IMO is dat men eerst een resolutie moet 

stemmen waarin men stelt om huidige instrumenten te herzien om piraterij te bestrijden. 

Zonder dat het eerste goedkeuring geniet, kan men niet effectief operationele wijzigingen 

doorvoeren. Op de IMO conferentie van 2002 werd de International Ship and Port Facility 

(ISPS)155 goedgekeurd samen met de maatregelen voorgesteld door de G8 om coöperatieve 

acties op te zetten om land, zee en luchtverkeer te beveiligen.156 In 2011 werd een actieplan 

opgestart dat bestond uit vijf objectieven waarmee men piraterij op een meer globale wijze 

wenst te bestrijden.157 

Regional Anti-Piracy Prosecutions Intelligence Coordination Centre (RAPPICC) werd in het leven 

geroepen om de piraterij in en rond Somalië te bestrijden. Nu heeft men de organisatie 

omgedoopt tot Regional Fusion Law Enforcement Centre for Safety and Security at Sea 

(REFLECS). Deze wijziging in naam toont ook de vernieuwde objectieven van de organisatie. Men 

probeert nu wereldwijd piraterij te bestrijden. Dit door op een globale en regionale basis 

informatie uit te wisselen. Vandaar dat nu ook Oost-Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische landen 

worden uitgenodigd als nieuwe leden van het REFLECS.  
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3 Piraterij in Zuidoost-Azië 

3.1 Algemene schets 

3.1.1 Situering 

Piraterij is een vorm van criminaliteit die al eeuwen bestaat. Nog lang voordat de Europeanen in 

Zuidoost-Azië aankwamen, was de lokale bevolking al gedreven in allerhande maritieme 

overvallen. Opportunistische aanvallen door vissers en kleine criminelen was er schering en 

inslag. Het epicentrum van deze praktijken bevond zich rond Kedah, Perak, Selangor en Malacca 

(de noord en oostelijke kant van Maleisië). Ook was er in de regio veel slavenhandel, wat 

eveneens gedaan werd over zee.158 Deze handel steeg sterk wanneer de Europese grootmachten 

arriveerden in de vijftiende eeuw.  

In de zeventiende en achttiende eeuw waren piraten zeer  actief in Zuidoost-Azië. De toenmalige 

hotspot was rond de Malay Archipel, nu gekend als Indonesië en Maleisië.159 Ook de lokale 

heersers, bijvoorbeeld deze van het Sultanaat Sulu, gebruikten piraterij activiteiten om hun 

heerschappij kracht bij te zetten. Hierbij ging men relatief gewelddadig te werk. Doordat deze 

vorm van piraterij gesponsord werd door de lokale heersers, was deze zeer succesvol. Piraten 

viseerden initieel de lokale vissersboten, maar geleidelijk ging hun focus over naar de Europese 

koopvaardijschepen. Deze hadden veel waardevolle goederen aan boord: specerijen, textiel, 

voedingswaren maar vooral ook slaven. In Zuidoost-Azië was er ook een sterke slavenmarkt en 

dus was dit een zeer winstgevende business voor de piraten.160 De Dyaks uit Borneo 

overmeesterden op zeer regelmatige basis Europese koopvaardijschepen. Het piratenvolk uit die 

tijd bleef toch de Iranun en de Balangingi (The Vikings of Asia). Deze groepen waren eveneens 

gesponsord door de Sultan van Sulu. Deze twee piratenvolkeren gingen ook steeds verder op 

zee, wat hun professionalisme illustreert.161 De reden waarom men steeds verder ging zoeken, 

was de gestegen vraag naar slaven in de regio. De stijging van de actieradius en de frequentie 

van piraterijaanvallen bleef stijgen tot rond 1840. Vanaf dan nam het terug af door verscheidene 
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anti-piraterij maatregelen van de Europese mogendheden in de regio. De Britse en Nederlandse 

koloniale mogendheden wonnen snel aan macht in de regio, dit vooral rond de Malay archipel. 

Wanneer men piraterij volledig uit de regio wou verbannen, moest men vooral inzetten op het 

elimineren van slavernij transport.162 Rond deze tijd waren de heersende principes in Europa de 

vrije markt en de verwerping van slavernij. Het was slechts vanaf 1860 dat de Europese 

mogendheden grote progressie maakten in hun strijd tegen de piraterij in Zuidoost-Azië. De 

reden waarom het twintig jaar duurde, was dat de Europese landen eerst onderling hun 

disputen over bepaalde stukken land in de regio moesten oplossen. Wanneer dit achter de rug 

was, begon men met het inzetten van patrouilles en begon men ook de heersers aan land te 

viseren om zo het achterliggende netwerk op te rollen. Ook gaf het gebruik van op stoom 

aangedreven boten Europa een groot voordeel in de strijd tegen piraterij. Men maakte succesvol 

komaf met de georganiseerde piraterijnetwerken. Het piraterijprobleem werd echter niet 

helemaal opgelost, omdat vanaf dan vooral opportunistische aanvallen gebeurden.163 

Typisch voor Zuidoost-Azië is de potentiële pool voor piraten. Sinds eeuwen zijn de mensen uit 

deze regio zeer sterk betrokken bij het maritieme leefmilieu, wat hen de kennis en vaardigheden 

verstrekt om succesvolle piraten te zijn. De sleutel om mensen uit de piraterij te houden, ligt bij 

de economische evolutie in de kuststaat waarbij de levensomstandigheden van iedere laag van 

de bevolking verbetert. Volgens de literatuur zijn er naast de piraten zelf, de zogenaamde 

patrons. Dit zijn organisaties en individuen die drie elementen aan piraten geven: (1) 

uitvalshavens die veilig zijn, (2) middelen, (3) links met de zwarte markt om te gestolen goederen 

te verkopen. Dus naast levensomstandigheden verbeteren, moet men die overkoepelende 

organisaties ook aanpakken.164 

In de literatuur wordt gesproken van de nexus tussen maritieme piraterij en terrorisme waarbij 

piraten tevens terroristen zijn met ideologische en politieke overtuigingen.165 Iedereen kent de 

aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten door Al Qaeda. Bij de vernieling van het 

World Trade Center werd het duidelijk dat vele aspecten van het maatschappelijk leven 

kwetsbaar zijn voor terrorisme. Meer specifiek toonde dit voorval de kwetsbaarheid aan van 

transportsystemen. Het illustreerde hoe vervoersmodi kunnen gebruikt worden als potentiële 
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wapens.166 Al Qaeda houdt zich dus eveneens bezig met maritiem terrorisme. Verschillende 

leden van deze terreurgroep werden gearresteerd wegens hun concrete plannen om belangrijke 

havens te bombarderen. Ook zijn er al verschillende incidenten met bomaanslagen opgeëist 

door lokale afdelingen van Al Qaeda, bijvoorbeeld in de Filippijnen waar men een RoRo schip 

bombardeerde waardoor er 100 mensen stierven.167 Vooral Singapore en de Verenigde Staten 

waren de pioniers in acties tegen maritiem terrorisme. De aandacht van de Verenigde Staten 

werd getriggerd door het incident met de USS Cole, waarbij Al Qaeda in 1983 een 

zelfmoordaanslag uitvoerde op het schip wat resulteerde in de dood van 17 Amerikaanse 

mariniers. In 2002 was er een aanslag op de Franse tanker Limburg ter hoogte van de 

Jemenitische kust. Ook hier gebruikten terroristen een tactiek vergelijkbaar met deze van de USS 

Cole.168 Er wordt geschat dat Al Qaeda ongeveer twintig vrachtschepen in haar bezit heeft.169 

Recente analyses van intelligentiediensten leren ons dat het JI-netwerk ook in de toekomst 

aanslagen plant in en rond Indonesië.170 Verder zouden terroristische netwerken zelf een 

piraterijnetwerk kunnen opzetten om hun aanvallen te financieren171 Luft en Korin toonden aan 

in 2004 dat terrorisme steeds meer richting zee verhuist. Tussen 2004 en 2007 waren er 

wereldwijd 46 incidenten van maritiem terrorisme, waarvan negen in Zuidoost-Azië.172 Ook 

gevallen uit Somalië en Sri Lanka bevestigen het vermoeden dat piraterij middelen oplevert ter 

ondersteuning van gewelddadige opstanden. 173 Door de dreiging van terrorisme ontwierp de VN 

Veiligheidsraad in 2001 Resolutie 1373 met als doel de internationale veiligheid te bewaren door 

terrorisme te bestrijden.174  

In de literatuur wordt bij maritiem terrorisme in Zuidoost-Azië vaak phantom ships vermeld.175 

Dit zijn schepen zonder geldige inschrijving in een scheepsregister en die vaak gebruikt worden 

voor illegale doeleinden.  Er wordt geschat dat Al Qaeda tientallen phantom ships in bezit 
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heeft.176 Het IMO stimuleert staten om veel nauwkeuriger de scheepsdocumenten bij de 

inschrijving na te gaan om zo deze schepen te bannen. In Zuidoost-Azië worden namelijk veel 

sleepboten gekaapt, opnieuw geschilderd en onder andere naam valselijk ingeschreven en 

verkocht (cfr. infra). Dit levert voor criminele organisaties veel geld op. Vandaar dat Staten de 

inschrijvingsdocumenten beter moeten controleren.177 Veiligheidsexperten waarschuwen ervoor 

dat schepen die ingeschreven zijn onder valse beweegredenen, kunnen gebruikt worden voor 

terroristische aanvallen. Doordat deze schepen over de nodige documenten beschikken, kunnen 

ze de havens binnenvaren en een zeer reële dreiging vormen voor de lokale autoriteiten.178 Het 

bekendste voorbeeld was de Anna Sierra. Dit schip onder Cypriotische vlag werd in 1995 ter 

hoogte van de Thaise kust gekaapt door een dertigtal piraten. De bemanning werd op een 

reddingsboot geplaatst en het schip vaarde verder, met de piraten als nieuwe bemanning, naar 

een Chinese haven waar de goederen aan boord verkocht werden. Uiteindelijk kon het door de 

Chinese autoriteiten gevat worden.179 Het IMO publiceerde aan de hand van een resolutie een 

aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat phantom ships zich niet meer kunnen 

registreren.180  

In Zuidoost-Azië is een duidelijke trend waar te nemen in schepen die worden aangevallen. 

Volgens het ReCAAP rapport van 2011 worden vooral tankers aangevallen.181 Ook sleepboten 

worden vaker aangevallen, hiervoor zijn verscheidene redenen. De specifieke brandstof is van 

grote waarde, sleepboten varen bovendien trager en dichter bij de kust. Dit in combinatie met 

een zeer laag vrijboord, maakt hen interessante doelwitten voor piraten. Er zijn verschillende 

incidenten waarbij schepen met bijvoorbeeld Marine Gas Oil het slachtoffer werden van 

piraterij.182 Verder valt op te merken dat LNG (Liquefied Natural Gas) tankers niet worden 

aangevallen. Dit illustreert dat ook piraten het gevaar van een dergelijke tanker erkennen, hun 

lading is namelijk uiterst explosief. Een andere trend is dat piraterij vaak tijdens het donker 

voorkomt. Uit de IMB-statistieken kan men onthouden dat aanvallen van piraten vooral tussen 

18u00 en 09u00 plaatsvinden. Op regionaal vlak werd een gecoördineerde actie opgezet. 
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Maleisië, Indonesië en Singapore werkten mee aan Operation Malsindo waarbij 17 schepen 

continu in en rond de Straat van Malacca patrouilleerden. Ook kwamen er in de maanden na de 

tsunami van 2004 geen meldingen meer binnen van piraterij in Zuidoost-Azië. Dit wordt 

verklaard door de hoge graad van aanwezigheid van de internationale maritieme vloot die zich 

bezighield met reddingsoperaties in en rond Banda Atjeh, Indonesië. Wanneer deze 

internationale reddingsoperatie afliep, steeg het aantal gerapporteerde gevallen van piraterij 

terug sterk.  

Het valt dus duidelijk op dat piraterij een cyclisch fenomeen is. In de literatuur wordt gezegd dat 

piraterij een dynamisch karakter vertoont.183 Het beperkt zich niet binnen een welbepaalde 

regio, niet enkel afhankelijk van een bepaalde vraag en niet volledig afhankelijk van de 

economische en politieke situatie van het land. Het voorkomen van piraterij is dus een 

combinatie van verschillende factoren en vertoont nergens een lineaire één-op-één relatie.184 

Het antwoord op piraterij vergt dus een veelzijdige benadering op politiek, militair en juridisch 

vlak.185 Ook de ASEAN186onderstreept nog maar eens de cyclische aard van piraterij. Wanneer 

een van hun lidstaten een economische achteruitgang kent, heeft dit een verhogend effect op 

het aantal waargenomen piraterijaanvallen.187 Wanneer men in januari-maart 2013 geen enkele 

aanval rapporteerde, dacht men dat piraterij in de regio sterk was afgenomen.188 Later werd 

deze stelling ontkracht, aangezien in het laatste kwartaal van 2013 piekten de aantal 

gerapporteerde aanvallen van piraterij in Zuidoost-Azië. Als men de beveiliging van de regio 

afbouwt, stijgt het aantal aanvallen aanzienlijk. Zoals men het bij de ReCAAP verwoordt: “there is 

no room for complacency”.189 In de toekomst wordt er niet echt beterschap verwacht. De ASEAN 

onderstreept de ernst van de klimatologische situatie in Zuidoost-Azië. Verschillende 

natuurrampen, zoals de tsunami uit 2004, kunnen de economische en politieke stabiliteit van 

een land aantasten en dit kan terug een voedingsbodem voor piraterij worden.  
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Tegenwoordig is er terug een revival op te merken van piraterij in Zuidoost-Azië. Wereldwijd zijn 

het aantal piraterij incidenten gedaald de afgelopen jaren. Terwijl er in 2012 nog 297 

piraterijaanvallen waren, is dit in 2013 teruggebracht naar 264. De daling zet zich echter niet 

consequent door over alle regio’s in de wereld. In Oost-Afrika, vooral Somalië, daalde het aantal 

aanvallen van 75 naar 15. Ook in West-Afrika daalde het aantal aanvallen van 62 naar 51. Dit is 

enigszins anders in Zuidoost-Azië en het Verre Oosten. Hier steeg het aantal aanvallen van 111 

naar 141 in 2013.190 Een reden voor deze stijging kan toe te schrijven zijn aan de crisis in de 

internationale scheepvaart. Door de crisis lagen vele schepen voor anker in de regio, wat hen 

voor piraten ideale doelwitten maakte om te enteren.191 

Indien men de limitatieve definitie van piraterij (art 101 UNCLOS) gebruikt, zijn er zeer weinig 

piraterij incidenten in Zuidoost-Azië.192 Dit omdat de voorwaarde, plaatsvinden op Volle Zee, niet 

voldaan is. Men spreekt dus eerder van armed robbery. Echter in volgende sectie benaderen we 

piraterij volgens de ruimere definitie van het IMB. In navolging van het werk van Abhyankar is er 

wel degelijk een duidelijk onderscheid te bemerken tussen verschillende vormen van piraterij.193 

Men kan de types piraterij onderverdelen naargelang de regio waar de incidenten voorkomen. 

Abhyankar omschrijft Aziatische piraterij als:   

“Schepen worden geënterd door piraten met als doel alle waardevolle goederen aan 

boord evenals de inhoud van te kluis te stelen. Kenmerkend is dat het geweld tot een 

minimum beperkt wordt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld piraterij in Afrika. Een tweede 

typerend kenmerk is dat aanvallen hier vaak gebeuren in territoriale wateren, dit door de 

vele eilandjes en nauwe zeestraten in de buurt. Verder is het ook kenmerkend dat aanvallen 

gebeuren in de nacht.”194 
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Volgens de Munich Re Group (2006) heeft ieder gebied waar piraterij aanwezig is specifieke 

kenmerken, maar zijn er ook gelijkenissen waar te nemen.195 Ten eerste vindt men de relatie 

tussen verhoogde piraterij activiteit en vertraagde economische groei of zelfs economische 

achteruitgang. Dit wordt dan vaak nog aangevuld met een zwak juridisch systeem en dito 

gerechtelijke vervolging. Ten tweede is de combinatie van ontwikkelingslanden met zwakkere 

marines en de aanwezigheid van grote maritieme handelsroutes een driver voor piraterij over de 

hele wereld. Het Joint War Committee publiceert ieder jaar een lijst risicogebieden voor piraterij 

en terrorisme.196 Dit comité bestaat uit Llodys Market Association en de International 

Underwriting Association. In 2006 werd de Straat van Malacca van deze lijst gehaald. Dit was te 

danken aan de gecoördineerde aanpak van de betrokken staten ter bestrijding van piraterij. Wel 

zijn er binnen Zuidoost-Azië andere gebieden die in deze lijst werden opgenomen: wateren rond 

Indonesië, Maleisië en de Filippijnen. Verder gespecificeerd bestaat dit uit: Borneo, gebied rond 

haven van Jakarta en de Sulu Archipel.  

Als de ReCAAP piraterij definieert in Zuidoost-Azië gebruikt ze hiervoor de volgende gebieden: 

Thailand, Indonesië, Maleisië, Myanmar, Filippijnen, Singapore, Vietnam, Zuid Chinese Zee, 

Straat van Malacca en Straat van Singapore  

Volgens het rapport van de TradeWinds kunnen de piraterijaanvallen in Zuidoost-Azië 

onderverdeeld worden in twee types:197 

1. Piraten benaderen de schepen in het donker met enkele kleine bootjes. Ze trachtten hun 

aanval zo low-profile mogelijk te houden. Wanneer ze echter ontdekt worden, zullen ze 

alles in het werk stellen om zo snel mogelijk het schip te verlaten. Vaak gebeuren deze 

aanvallen zonder verwondingen aan de bemanning. 

2. Het tweede type aanvallen start zoals het eerste. Wanneer de piraten echter aan boord 

zijn, zullen deze meteen op zoek gaan naar bemanning en hen bedreigen. Hierna worden 

ofwel de bemanning gegijzeld voor losgeld, ofwel alle waardevolle goederen aan boord 

gestolen. In dit geval komen meer verwondingen voor. Dodelijke incidenten zijn in 

Zuidoost-Azië eerder een uitzondering.  
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Het aantal piraterij aanvallen met hoge intensiteit blijven in Zuidoost-Azië eerder beperkt. Het 

gaat om medium-level tot low-level attacks. Daarnaast is er ook sprake van veel petty theft. Dit is 

duidelijk zichtbaar op figuur 3.198 De ReCAAP tracht de incidenten op objectieve wijze in te delen 

naargelang significantieniveau. Dit doet men via twee parameters: graad van geweld en 

economisch belang. Graad van geweld wordt benaderd via: (1) gebruikt type wapen, (2) 

behandeling van de bemanning en (3) aantal piraten. De economische impact analyseert welke 

waarde de gestolen goederen hadden. Op basis van de twee bovenstaande parameters, verdeelt 

men piraterij in vier niveaus. Categorie 1 is zeer significant, categorie 2 gemiddeld significant, 

categorie 3 minder significant en categorie 4 (petty theft) wordt als weinig significant gezien.199 

3.1.2 Oorzaken  

Geografische factoren: Zoals Bruyneel (2009) zegt: “Crime follows opportuniy”.200 Het transport 

over zee dat uit de Zuid-Chinese Zee komt en naar de Indische Oceaan wilt, moet via Zuidoost-

Azië passeren. Meer preciezer moet ieder schip door de Straat van Malacca varen, die bijzonder 

nauw is en dus een hoger risico inhoudt voor de scheepvaart. Door de nauwheid en de hoge 

graad van congestie, dienen de schepen trager te varen. Deze trage vooruitgang maakt hen 

kwetsbaar voor piraten. Verder liggen er in Zuidoost-Azië ook belangrijke havens zoals Singapore 

en Belawan. Deze streek wordt gekenmerkt door lange kusten die zeer dicht begroeid zijn. Dit 

alles maakt beveiligen zeer moeilijk, want er is hierdoor extra mankracht vereist. Daarnaast is de 

regio bezaaid met kleine eilandjes, rotsen en riffen. Deze landschapselementen vormen een 

ideaal terrein voor de hit and run tactiek van piraten, omdat men vele schuilplaatsen vindt.201 

Deze tactiek wordt ook omschreven als de Aziatische methode van piraterij, omdat deze regio 

zich er uitstekend toe leent.202 Bovendien liggen verscheidene landsgrenzen dicht bij elkaar en is 

het voor piraten relatief eenvoudig om naar andere landen te gaan en zich te verschuilen op een 

van de vele eilandjes in de regio. Dit staat in schril contrast met piraterij in Afrika, meer bepaald 

Somalië.  Hier zijn er lange onbegroeide kusten en geen eilanden in de omgeving, waardoor 

Afrikaanse piraterij veel meer afhankelijk is van ondersteuning van het vaste land. Door de 

specifieke configuratie van vele eilanden, is in Azië transport over water de belangrijkste modus 
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van transport in de regio. Dus piraterij heeft niet enkel invloed op de globale goederenstromen, 

maar ook op lokale transporten van goederen.203  

Politieke en economische stabiliteit: Vele landen in Zuidoost-Azië hadden in het verleden 

politieke en sociale problemen. Zoals John Bradford het stelt: “Piracy occurs, where political 

control is the weakest”.204 Dit zorgde ervoor dat de strijd tegen piraterij geen prioriteit was. Er 

waren bovendien andere maritieme problemen, zoals illegale visserij en smokkel, die een hogere 

urgentie hadden. Naar het einde van de jaren negentig is de stabiliteit in de meeste landen sterk 

toegenomen. Bovendien werden er rond die periode eerste stappen van toenadering gezet 

tussen de drie grote maritieme grootmachten uit de regio: Indonesië, Maleisië en Singapore. In 

landen zoals Maleisië heersen er bovendien etnische spanningen tussen meer indiaans gezinden 

en meer chinees gezinden. Wanneer die tegenstelling nog versterkt wordt door een 

economische tegenstelling, resulteert dit in een potentiële voedingsbodem voor piraterij.205 In 

Indonesië kennen ze sinds lang ook verschillende separatistische bewegingen. Deze plegen 

vanuit hun ideologie ook piraterijaanvallen. Jemaah Islamiyah is een radicale beweging die 

piraterij gebruikt om hun standpunten meer kracht bij te zetten.206 Ook corruptie speelt een rol. 

Piraterij gaat vaak gepaard met oneerlijke praktijken op overheidsniveau. Piraten kopen lokale 

besturen om. In Indonesië is het stilzwijgend toegestaan om premies te vragen en 

omkoopsommen te aanvaarden voor de officieren van de lokale autoriteiten. Zolang het loon 

van de lokale politiemensen laag blijft, zal deze praktijk blijven bestaan.207 Vandaar dat vaak 

geopperd wordt dat piraterij niet enkel op zee moet bestreden worden, maar ook vanaf 

landzijde.208  

Eveneens is de situatie in Somalië totaal anders. Vanaf 2004 is daar de politieke stabiliteit er 

sterk op achteruit gegaan door: (1) gewapende conflicten in en rond Somalië, (2) mislukte 

oogsten door klimatologische omstandigheden, (3) dalende inkomsten voor lokale vissers. Het 
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zijn net deze personen die het geschikte profiel hebben als piraat, door hun kennis van de lokale 

kustwateren.  

Doordat piraterij soms ook ideologisch geïnspireerd is, kan dit verstrekkende gevolgen hebben 

voor de economie. Wanneer terroristische groeperingen hun pijlen richten op het enteren van 

olie- en gasschepen, kan dit de globale energiemarkt sterk beïnvloeden.209 Zuidoost-Azië is 

bovendien rijk aan gas, olie en minerale grondstoffen. Het merendeel bevindt zich in economisch 

ondergewaardeerde gebieden. Deze zijn vaak ook politiek instabiel en dus zal de exploitatie van 

deze sites gepaard moeten gaan met verhoogde maritieme veiligheid.210 

Het merendeel van de piraterijaanvallen in Zuidoost-Azië hebben een economische oorzaak. Dus 

wanneer de economische crisis zich verder doorzet, zou dit een stimulerend effect kunnen 

hebben op het aantal aanvallen.211 Het grote probleem in Zuidoost-Azië is dat de sterk groeiende 

economie niet geleid heeft tot een algemene maatschappelijke verbetering. Een duidelijk 

voorbeeld is te zien in Indonesië, waar de overheid de winsten van de economische boom niet 

over al de lagen van de maatschappij heeft kunnen verdelen. Deze scheeftrekking kan 

ongenoegen opwekken bij de lokale bevolking en hen mogelijk in de criminaliteit doen keren.212 

Een economische boom kan er ook voor zorgen dat prijzen van consumptiegoederen in sommige 

gebieden veel sneller stijgen dan de lonen van de bevolking. Dit vergroot nog maar eens de 

scheeftrekking.213 Batam is het typevoorbeeld in de regio. Het is een Indonesisch eiland, ter 

hoogte van de kust van Singapore. Het eiland was op weg om een plaats van economische 

voorspoed te worden door onder andere een toeristische boom. Dit resulteerde in een instroom 

van migranten. De economische vooruitzichten werden echter niet ingelost en het land bleef 

achter met een verarmde bevolking. Het werd bijgevolg de draaischijf in de regio voor 

smokkelwaar en zwarte markt. Er heerst een vorm van wetteloosheid, wat zeer interessant is 

voor de piraten uit de regio. Vandaar dat verscheidene piratenbendes opereren vanaf Batam.214 

                                                           
209

 Zie. G. LUFT en A. KORIN, “Terrorism goes to Sea”, Foreign Affairs, 2004, 61 – 66. 
210

 Zie C. LISS, “The Privatisation of Maritime Security - Maritime Security in Southeast Asia: Between a 
rock and a hard place? Murdoch University: working paper, 2007. 
211

 Zie rapport TradeWinds, “Piracy in Asia: The level and nature of piracy in Asia and some considerations 
for the future”, 2009,  http://www.tradewindsevents.com/assets/Events/marine-risk-forum-
2012/documents/TW-PiracyReport-27.1.12.pdf  (geraadpleegd op 16 februari 2014). 
212

 Zie W. DAVIS, Analysis of the strategy to combat maritime piracy, Masterthesis: Master of Military Art 
and Science. North Carolina State University, North Carolina, 2009, 84. 
213

 Zie J. VAGG, “Rough Seas? Contemporary Piracy in South East Asia.”, British Journal of Criminology, 
1995, 63 – 80. 
214

 Zie C. LISS, “Maritime Piracy in Southeast Asia”, Southeast Asian Affairs,  2003, 52-68. 

http://www.tradewindsevents.com/assets/Events/marine-risk-forum-2012/documents/TW-PiracyReport-27.1.12.pdf
http://www.tradewindsevents.com/assets/Events/marine-risk-forum-2012/documents/TW-PiracyReport-27.1.12.pdf


Piraterij in Zuidoost-Azië 

39 | P a g i n a  
 

Finaal moet men besluiten dat onderzoek heeft aangetoond dat de impact van de economische 

situatie op piraterij groter is dan deze van de politieke situatie.215 

Veiligheid in de kustwateren en havens: In Zuidoost-Azië hebben de kuststaten heel veel moeite 

ondervonden om de veiligheid voor de schepen te garanderen. Dit kwam door enerzijds een 

gebrek aan middelen, maar anderzijds ook wegens een gebrek aan gecoördineerde maatregelen. 

Hier is sinds de jaren 2000 verandering ingekomen. Er wordt financieel meer geïnvesteerd in de 

beveiliging van de scheepvaart, omdat men beseft dat dit van kritiek belang is voor de 

inkomsten van het land. Ook komen er meer gecoördineerde acties tot stand tussen landen 

onderling: zowel op institutioneel als op operationeel vlak. De belangrijkste operationele 

maatregel was het opzetten van operatie Malsindo (Malaysia-Singapore-Indonesia Malacca 

Straits Coordinated Patrols). Onder dit initiatief werden de klok rond patrouilles uitgestuurd in 

de Straat van Malacca. Een punt van kritiek die kan worden geuit op operatie Malsindo is dat het 

om een gezamenlijke (joint) actie gaat en niet om een gecombineerde (combined). Bij het 

combineren, komen de verschillende patrouilles onder één gemeenschappelijke 

bevelstructuur.216  

Ook op institutioneel vlak zat men niet stil. In 2006 werd de ReCAAP opgericht (Regional 

Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia). Dit 

centrum had als doel om betere data te verkrijgen over piraterij in de regio en deze data ook te 

delen met de omringende landen. Hier is er eveneens een verschil met Somalië. Terwijl er in 

Zuidoost-Azië verbetering waar te nemen is qua veiligheid en beschikbare middelen, gaan deze 

middelen in Somalië er niet op vooruit. Vroeger was er de lokale organisatie: Union of Islamic 

Courts dat hard optrad tegen piraterij en andere misdrijven. Door de burgeroorlog in het land, 

werd deze organisatie verdreven en nam de piraterij weer toe.217  

Potentiële opbrengt: Er zijn in het verleden al verschillende schattingen gemaakt naar de 

mogelijke opbrengsten van piraterij. Een kleine roofoverval zou gemiddeld $ 5.000 opleveren. 

Het stelen van vracht of schepen kan makkelijk oplopen tot $ 2 miljoen per schip. Wanneer men 

bij overvallen nu ook persoonlijke bezittingen van de bemanning meeneemt, wordt dit geraamd 
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op ongeveer $ 500 per persoon.218 Tenslotte lopen de bedragen bij kapingen nog veel hoger op. 

Als men deze bedragen vergelijkt met een gemiddeld inkomen van slechts enkele dollars per 

dag, zijn de potentiële opbrengsten van piraterij zeer aantrekkelijk. Zoals Bengali (2008) het 

verwoordt: “piraterij wordt als een optie gezien om de extreme armoede te ontvluchten en een 

bestaan op te bouwen”.219 In Zuidoost-Azië komen vooral kleine roofovervallen voor. Hier 

worden minder schepen gekaapt doordat dit doorgaans meer voorbereiding en een betere 

ondersteuning vraagt. Zoals hoger vermeld is het vooral hit and run piraterij in Zuidoost-Azië. Via 

deze tactiek stelen piraten cash uit de kluizen en andere persoonlijke bezittingen van de 

bemanning wat hen 500 tot wel 15.000 dollar oplevert. Ook hier is een duidelijk verschilpunt 

waar ten nemen met Somalië. In de Afrikaanse wateren komen er veel meer kapingen voor, wat 

te wijten is aan de betere organisatie en ondersteuning aan land van de piraten (cfr. supra). Aan 

deze organisatorische sterkte valt eveneens de beschikbare vloot te linken. Terwijl in Zuidoost-

Azië slechts gebruikt wordt gemaakt van één schip, werken Afrikaanse piraten meer met 

verschillende schepen. Een groot moederschip dat zorgt voor de bevoorrading in combinatie 

met enkele kleine schepen (meestal skiffs). Dit is nodig omwille van de veel grotere 

actieradius.220 

Een laatste reden, die vooral opgaat voor Aziatische piraterij, is het cultureel denkkader. In Azië 

is men al van oudsher vertrouwd met de praktijk van het overvallen van schepen, wat ervoor 

zorgt dat piraterij bij de lokale bevolking als meer acceptabel wordt aanzien dan in de rest van 

de wereld. Overvallen tussen verschillende dorpen en smokkelen over zee werden in Azië op 

zo’n frequente basis gedaan, dat het cultureel aanvaard werd doorheen de jaren.221 Als men 

piraterij in Azië ten volle wilt begrijpen, moet men volgens Young ook aandacht hebben voor de 

historische achtergrond van het fenomeen.222 
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3.1.3 Hotspots 

De scheepsindustrie ziet verscheidene delen in de wereld als maritieme risicozones. Binnen Azië 

wordt dit verder gespecificeerd tot de wateren rond: Singapore, Indonesië, Vietnam, Filippijnen, 

Maleisië en in mindere mate de gehele Zuid Chinese Zee.223 

Vaak worden internationale zeestraten als een potentiële hotspot voor piraterij aanzien, dit is 

omwille van hun belang voor de scheepvaart (zie bijlage 4).224 Een blokkade van een dergelijke 

zeestraat kan een grote impact hebben op de scheepvaart. Verscheidene studies tonen de 

negatieve impact van blokkades op de globale economie aan.225 Het two-way verkeer door deze 

zeestraten is van zeer grote waarde, dit verhoogt de kwetsbaarheid bij een blokkade. Zeestraten 

in Zuidoost-Azië vertonen ook een hoge graad van congestie. Hiervoor zijn er twee oplossingen, 

enerzijds schepen omleiden en anderzijds grotere schepen. Schepen omleiden stuit op veel 

protest van Singapore, omdat door deze maatregel hun haven buiten spel wordt gezet. Het 

vergroten van schepen biedt slechts een beperkte oplossing. De zeestraten in Zuidoost-Azië 

hebben slechts een beperkte diepte, vandaar dat Very Large Crude Carriers (VLCCs) het risico 

vertonen om de bodem te raken. Deze hotspots kan men dus aanzien als bottlenecks in de 

internationale scheepvaart. Doordat de snelheid van schepen in verscheidene zeestraten 

beperkt is, bijvoorbeeld maximum tien knopen, vormen ze een potentieel doelwit voor piraterij. 

Volgens de classificatie van Hobsbawm (cfr. supra) moeten er ook voldoende potentiële 

doelwitten aanwezig zijn. Doordat Singapore de tweede grootste haven ter wereld is, varen er 

tot 6000 schepen iedere maand door deze zeestraten.226  

Bij de juridische benadering van de zeestraten in Zuidoost-Azië, dient eerst opgemerkt te 

worden dat de aanvallen van piraten in deze straten niet als piraterij volgens het internationaal 

zeerecht kunnen gezien worden. Juridisch worden deze aanvallen gekwalificeerd als armed 

robbery at sea within the territorial waters of a coastal state. De aanvallen gebeuren namelijk 

niet op volle zee. Een tweede moeilijkheid is de delimitatie van verscheidene zeestraten en 

                                                           
223

 Zie J. VAGG, “Rough Seas? Contemporary Piracy in South East Asia.”, British Journal of Criminology, 
1995, 63 – 80. 
224

 Zie BIJLAGE IV. 
225

 Zie H.J. KENNY, ”An Analysis of Possible Threats to Shipping in Key Southeast Asian Sea Lanes”, Center 
for Naval Analyses, 1996, 12 - 47.  
226

 Zie “The World’s 10 biggest ports”, Ship Technology, 14 oktober 2013, http://www.ship-
technology.com/features/feature-the-worlds-10-biggest-ports/ (geraadpleegd op 25 maart 2014). ; Zie J. 
VAGG, “Rough Seas? Contemporary Piracy in South East Asia.”, British Journal of Criminology, 1995, 63 – 
80. 

http://www.ship-technology.com/features/feature-the-worlds-10-biggest-ports/
http://www.ship-technology.com/features/feature-the-worlds-10-biggest-ports/


Piraterij in Zuidoost-Azië  

42 | P a g i n a  
 

territoriale wateren. Er zijn gebieden waar de precieze scheiding niet is gedefinieerd, zodat het 

onduidelijk blijft in welke betrokken jurisdictie men terecht komt.227  

3.1.3.1 Straat van Malacca 

Het is een internationale zeestraat die een zeer belangrijke verbinding vormt tussen de Indische 

Oceaan en de Zuid Chinese Zee. De straat is 850 km (520 nautische zeemijl) lang en is 25 meter 

diep en 2.8 kilometer breed op het smalste punt.228 Men heeft de straat naar het Malaka Rijk 

genoemd, dat in de regio van 1414 tot 1511 regeerde. Binnen deze straat passeert maar liefst 

dertig procent van de totale wereldhandel en de helft van het globale olietransport. Dit 

onderstreept het belang van een veilige doorgang voor de schepen. Als men dit doortrekt voor 

de hele Aziatische regio kunnen de gevolgen nog groter zijn. Japan importeert 98 procent van 

zijn olie, terwijl de olieconsumptie van China tegen 2020 verdubbeld zal zijn. Het merendeel van 

deze olie passeert langs de Zuidoost-Aziatische zeestraten, dus deze vormen wel degelijk een 

bottleneck voor de Aziatische olieconsumptie.229 

Doordat de straat zo belangrijk is voor het internationaal scheepvaartverkeer, heeft men een 

specifiek juridisch kader ontwikkeld voor dergelijke zeestraten. De Straat van Malacca valt onder 

het regime van de transit passage, verder is er ook nog het regime van de innocent passage.230 

Transit passage geldt voor zeestraten die gebruikt worden door het internationale 

scheepvaartverkeer en zich bevinden tussen een deel van de volle zee of de exclusieve 

economische zone en een ander deel van de volle zee of de exclusieve economische zee. 

Schepen en luchtvaartuigen genieten van het recht van doortocht (right of passage), de 

voorwaarde die hier wordt gesteld is dat deze doortocht snel en onderbroken is.231 Artikel 38 § 2 

stelt duidelijk dat het uitvaren en binnenvaren naar een aan de zeestraat grenzende staat geen 
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afbreuk doet aan het recht van transit doorvaart.232 Deze clausule wordt de Singapore Clause 

genoemd omdat deze specifiek dient tot het binnenvaren van de haven van Singapore vanuit de 

Straat van Malacca. 233 

Volgens de laatste rapporten (jaarlijks en per kwartaal) van het IMB vertoont het aantal 

incidenten in de Straat van Malacca een dalende trend.234 Dit is vooral te wijten aan de 

succesvolle acties van de omringende staten en de samenwerking binnen de ReCAAP. De 

piraterij is zich gaan hersitueren rond de Straat van Malacca, met name naar Indonesië en Zuid 

Chinese Zee.235  Niettegenstaande dat het aantal incidenten in vergelijking met 2005 

substantieel gedaald is, worden schepen geadviseerd om alert te blijven en maatregelen te 

nemen. Het is namelijk koffiedik kijken in welke mate de patrouilles in de straat nog zo intensief 

zullen blijven.236 

3.1.3.2 Straat van Singapore 

De Straat van Singapore verbindt de Zuid Chinese Zee in het oosten met de Noordelijke Indische 

Oceaan via de Straat van Malacca. De Straat van Singapore telt 16 kilometers en bezit een van de 

sterkste havens ter wereld, haven van Singapore.237   

Schepen worden geadviseerd om in de Straat van Singapore waakzaam te blijven en 

beschermingsmaatregelen te nemen. De meeste schepen komen in contact met piraterij 

wanneer men voor anker ligt of traag vaart in de straat.238 

3.1.3.3 Straat van Lombok 

Maritiem transport tussen Indische Oceaan en Stille Oceaan heeft de keuze tussen twee 

bottlenecks in de regio. Enerzijds kan met de Straat van Malacca gebruiken (cfr. supra), maar 

anderzijds kan men ook varen via de Straat van Lombok.239 Deze laatste wordt echter 
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hoofdzakelijk gebruikt voor het transport tussen Azië en Australië. Deze straat heeft een groot 

voordeel ten opzichte van de Straat van Malacca. De Straat van Lombok heeft een grotere 

omvaing, ze is namelijk breder en dieper.240 

3.1.3.4 Indonesische  archipel 

De bestrijding van piraterij in Indonesië blijft ook  een grote uitdaging. Het land bestaat uit meer 

dan 17.500 eilandjes met een kustlijn van ongeveer 55.000 kilometer.241 In Indonesische 

wateren en havens komen hoofdzakelijk low-level aanvallen voor. Dit is hoofdzakelijk diefstal 

van waardevolle goederen aan boord. De archipel bestaat uit enkele grote eilanden en deze 

hebben allemaal een haven. In Jakarta vindt men Tanjung Priok. In Sumatra vindt men Dumai, 

Belawan, Nipah. Daarnaast heeft ook Borneo enkele grote havens:  Balikpapan, Taboneo, Muara 

Jawa, Samarinda. Dus voor piraten zijn er veel potentiële doelwitten, omdat in al deze havens 

schepen voor anker gaan en dus vatbaar zijn voor de piraten. De Riau Archipel die zich op een 

kleine 15 kilometer van Singapore bevindt, wordt aanzien als een paradijs voor piraten. Batam, 

het grootste eiland van deze archipel, is dé hotspot voor piraterij in de regio.242 Ook moet men 

hier opmerken dat incidenten vanuit deze regio vaak ongerapporteerd blijven. Men kan dus 

aannemen dat huidige cijfers nog een onderschatting van de werkelijkheid zijn. 243  
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3.1.4 Cijfermateriaal 

Zuidoost-
Azië 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indonesië 21 14 37 47 65 83 

Straat van 
Malacca 

2 2 2 1 2 1 

Maleisië 10 16 18 16 12 9 

Myanmar 1 1 - 1 - - 

Filippijnen 6 4 5 4 3 5 

Straat van 
Singapore 

6 9 3 11 6 9 

Thailand - 2 2 - - - 

Vietnam 11 8 13 8 3 8 

Zuid Chinese 
Zee 

5 11 17 12 7 10 

Tabel bron: ReCAAP annual report 2012 en annual report 2013.244 

De tabel leert ons dat de gevallen van piraterij in Indonesië de laatste jaren ferm gestegen zijn. 

Deze stijging is vooral te wijten aan de economische crisis die er heerst. Voor veel mensen uit 

Indonesië is het moeilijk om te zien hoe Singapore floreert en zij achterblijven. Deze 

toegenomen discrepantie doet mensen naar illegale activiteiten grijpen en in het slechtste geval 

naar piraterij.245 Volgens het IMB zijn echter nog vele gevallen ongerapporteerd gebleven. 

Meestal wordt er tijdens het donker aangevallen, dus schepen moeten extra waakzaam zijn bij 

nacht. In de Straat van Malacca is er een dalende trend waar te nemen door de verhoogde 

patrouilles van de betrokken staten. Ook voor de Straat van Singapore is een verhoogde 

waakzaamheid gewenst. Wanneer men specifiek Zuidoost-Azië benadert, is de Zuid Chinese zee 

niet van toepassing. In deze studie werden de cijfers toch opgenomen, omdat er in deze streek 

nogal wat aanvallen voorkomen.  

Volgens de ReCAAP ISC is er in 2013 een algemene verbetering waar te nemen in de 

piraterijaanvallen in Zuidoost-Azië.246 Echter zijn er meer incidenten in 2013, maar dit waren 

vooral low-level attacks bestaande uit diefstallen. Wat de situatie echter precair maakt, is dat 

het aantal geslaagde aanvallen ten opzichte van de geprobeerde aanvallen opmerkelijk steeg. 
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Dit zou er mogelijk kunnen op wijzen dat de professionalisering, zoals waargenomen in Afrika, 

zich ook hier manifesteert. De Indonesische politie slaagde erin om in september 2011 een 

groep van piraten te arresteren die lid waren van een overkoepelend netwerk, Jakarta Globe 

genaamd.247 In 2013 waren er drie types van incidenten die vaak werden waargenomen. Ten 

eerste zijn er de aanvallen op schepen in STS (Ship-to-Ship) handelingen, bijvoorbeeld het 

overladen van cargo op zee. Ten tweede ziet men ook vaak incidenten op sleepboten en andere 

traag varende kleinere bulk carriers. Finaal valt het ook op dat er verschillende kapingen waren 

van tankers die marine brandstof en olie vervoerden.248  

De definitie die het IMB en ReCAAP hanteren is veel ruimer dan deze van het Internationaal 

Zeerecht, hierdoor worden meer incidenten opgenomen in de telling. Echter is er nog steeds 

geen volledig beeld van piraterij. Vooral voor Zuidoost-Azië dienen de cijfers genuanceerd te 

worden. Er zijn verscheidene redenen waarom de cijfers rond piraterij nog vaak een 

onderschatting zijn van de werkelijkheid. In deze regio komen er veel aanvallen voor op 

vissersboten en deze worden niet opgenomen in de telling. Deze vissers vermelden de 

incidenten vaak niet aan de overheid, omdat ze visten zonder vergunning. De laatste jaren 

ontstaat zelf de onrustwekkende trend dat vissers gelden op voorhand moeten betalen aan 

bendes om veilig te kunnen vissen in bepaalde gebieden.249 Rederijen laten soms na om gevallen 

van piraterij te melden om hun commercieel imago te behouden.250 Bovendien bezorgt de 

melding van incidenten de rederijen extra lasten wat leidt tot additionele kosten.251 Een 

vertraging van één dag kan tot 10.000 euro kosten voor de rederij. Andere bronnen spreken dat 

één dag vertraging kan oplopen tot wel 18.000 euro, afhankelijk van het soort schip en de soort 

lading.252 Een andere reden is het wantrouwen van de rederijen ten opzichte van de lokale 

autoriteiten. Meestal denkt men dat er toch niet actief naar cargo en naar piraten wordt gezocht 

door de lokale autoriteiten.253 
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Voorbeelden van piraterijaanvallen in Zuidoost-Azië. 

Straat van Singapore: op 7 november 2013 werd een tanker die onder de Panamese vlag vaarde, 

aangevallen door een vijftal gewapende piraten. Ze sloten de volledige crew op en verplichtten 

de kapitein om naar een plaats te varen waar een andere tanker lag. Hier werd al de cargo 

overgepompt en verlieten de piraten het schip, nadat ze nog eerst alle waardevolle goederen 

aan boord hadden meegenomen.254  

Straat van Malacca: op 7 mei 2013 werd een visserboot onder Maleisische vlag aangevallen door 

8 gewapende piraten. Deze enterden het schip en vaarden met het schip naar Indonesische 

wateren waar de bemanning verplicht werd af te stappen. Dit is dus een voorbeeld van een low-

energy incident.255  

Gezien het hoogste aantal aanvallen in en rond Indonesië, wordt aan schepen het advies 

meegegeven om voor anker te gaan in plaatsen die onder toezicht staan van de Indonesische 

Maritieme Politie. Er werden een tiental plaatsen gepubliceerd waar er verhoogde controle 

wordt uitgeoefend om het aanmeren veiliger te maken.256  

 

3.2 Bestrijding 
In Zuidoost-Azië domineert de zee: ongeveer zo’n tachtig procent van het oppervlak wordt 

ingenomen door wateren. Meer dan zestig procent van de mensen in Zuidoost-Azië zijn 

afhankelijk van de maritieme economie in de regio. Dus bescherming van de economie 

gerelateerd aan het maritieme milieu is van groot belang. Dit doet de nood aan 

intergouvernementele samenwerking sterk toenemen.257 

In 1991 werd Zuidoost-Azië aanzien als een relatief stabiele regio. De politieke stabiliteit was 

vooral te danken aan de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Tijdens de Koude 

Oorlog was er een bipolaire verdeling tussen vrije markt staten en communistische staten. Na de 

Koude Oorlog werd dit onderscheid weggewerkt en steeg de regionale coöperatie.  Echter 

ondervonden verscheidene staten dat dit niet voldoende was en initieerden ze onderling vele 

nieuwe bilaterale akkoorden. Het betreft de landen: Maleisië, Cambodja, Brunei, India, 
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Filippijnen, Singapore en Indonesië. Het bekendste voorbeeld zijn onderlinge patrouilles in de 

Straat van Malacca. Tevens werd in de begin jaren negentig (1992) een werkgroep door het IMO 

opgericht om het probleem van de Straat van Malacca en Singapore te bestrijden.258 In de 

periode tussen 2000 en 2002 waren er een aantal gebeurtenissen die de aandacht voor maritiem 

terrorisme en terrorisme in zijn geheel verhoogden. Het begon met de bombardementen op de 

Filippijnse Ferry Our Lady Mediatrix, waarbij veertig slachtoffers vielen. Toen dacht men dat het 

gewoon een sporadische aanval was van lokale Islamitische groeperingen.259 Hetzelfde jaar werd 

een zelfmoordaanslag gepleegd op de USS Cole. Dit had internationaal meer weerklank en deed 

de bezorgdheid rond maritiem terrorisme toenemen.260 In 2000 en 2001 werden door de 

islamitische groep Abu Shayyaff verschillende westerlingen gekidnapt. Toen door de aanslagen 

van 11 September Al  Qaeda bij het grote publiek bekend werd, verscherpte internationaal de 

alertheid voor terrorisme. In hetzelfde jaar werden door de intelligentiediensten van Singapore 

verscheidene terroristen gearresteerd die plannen beraamden op internationale doelwitten, 

onder andere Amerikaanse oorlogsschepen. Daarom spreekt met dat vanaf 2000 Zuidoost-Azië 

haar era of terror begint. Vanaf dit moment werd vanuit het ASEAN het bestrijden van piraterij 

als hoge prioriteit gezet. Ook behartigt de ASEAN de economische belangen van hun leden. Men 

wou koste wat het kost de strategische handelsroutes in de verschillende zeestraten 

beschermen om zo de economische groei te blijven ondersteunen. Tegen eind december 

werden alle havens onderworpen aan de ISPS-code.261  Deze ISPS-code is een amendement van 

het SOLAS verdag.262 Volgens verscheidene internationale analisten is de toetreding van 

Singapore tot de SUA-Convention een aanzet geweest tot een grotere regionale aanvaarding van 

de conventie. Later werd ook de ReCAAP opgericht om nog tot een betere samenwerking te 

komen over de landsgrenzen heen (cfr. Infra).  

De sleutel tot succesvolle bestrijding van piraterij is dus regionale samenwerking, dit is in 

hoofdzaak doordat maritieme misdrijven zich niet beperken tot één land. Dit wordt echter 
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bemoeilijkt door de vele territoriale claims in de regio. Er zijn verscheidene staten die dezelfde 

eilandjes en grondgebieden opeisen. Doordat Zuidoost-Azië wordt gekenmerkt door een 

archipelagische opbouw, komen deze claims in grote mate voor. 263 

Vanaf de jaren negentig namen verschillende staten uit Zuidoost-Azië initiatieven om zowel 

individueel als in groep actie tegen piraterij te ondernemen.264 Voorheen werd piraterij als een 

nationaal probleem gezien en benadrukte men vooral de territoriale soevereiniteit van iedere 

staat. Singapore was het eerste land dat openlijk kenbaar maakte dat het wou streven naar een 

gecoördineerde aanpak.265 

In Zuidoost-Azië worden twee vormen van coöperatie waargenomen: bilateraal en multilateraal. 

Bilaterale maatregelen zijn vooral de gecoördineerde patrouilles tussen Maleisië – Indonesië en 

Singapore – Indonesië, beiden ontstaan in 1992. Deze patrouilles trachtten de regio in en rond 

de Straat van Malacca en de Straat van Singapore te beschermen.266 De gecoördineerde 

patrouilles kregen de naam Indo-Sin Co-ordinated Patrols (ISCP).267 Deze samenwerking zorgde 

ervoor dat men schepen mocht achtervolgen buiten de nationale territoriale wateren, wat de 

problematiek van onduidelijke grenzen (cfr. supra) deels oplost. Niet alleen fysieke patrouilles 

worden ingesteld door bilaterale afspraken. Ook werd sinds 2004 het project SUPRIC door 

Singapore en Indonesië opgezet. Dit is een gezamenlijk radarbewakingssysteem waarmee men 

vooral de Straat van Singapore controleert.268   

Naast de bilaterale maatregelen, werden in Zuidoost-Azië ook multilaterale inspanningen 

gedaan om piraterij te voorkomen. In 2002 werd door tien leden van het ASEAN afgesproken om 

gezamenlijk het maritieme terrorisme in de regio te bestrijden. Men erkende het feit dat 

piraterij en andere maritieme problemen niet binnen de landsgrenzen bleef en men trachtte om 

meer naar een holistische, geïntegreerde manier van werken te evolueren.269 Dit vertaalde zich 

in 2003 door het signeren van het Bali Akkoord II. Ook werden trilaterale akkoorden gesloten 
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tussen Indonesië, Maleisië en Sangpore tot een Eyes in the Sky plan.270 Eveneens ratificeerden 

haast alle leden van het ASEAN de SUA-Convention, uitgezonderd van Laos en Thailand.271 Ook 

dit toont een meer multilaterale aanpak. Niettegenstaande de urgente aard van verscheidene 

problemen, bleef de implementatie van nieuwe oplossingen door de ASEAN zeer traag verlopen. 

Het duurde bijvoorbeeld zeven jaar voor de implementatie van het Bali Akkoord II. Dus werd er 

voor de meest acute problemen een andere oplossingen gezocht, los van de ASEAN. Vandaar dat 

vanuit de ASEAN, de ReCAAP ontstond.272 

The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in 

Asia (ReCAAP) is de eerste intergouvermentele samenwerking om piraterij te bestrijden in 

Azië.273 Het heeft de status van een internationale organisatie met een lokale staf en overzeese 

supervisie vanuit andere landen.274 De samenwerking ging van kracht in 2004. Tegenwoordig zijn 

reeds negentien landen lid van de organisatie. ReCAAP heeft sedert 2007 ook zijn eigen 

informatiecenter (ISC: Information Sharing Center). Dit center heeft als doel om zoveel mogelijk 

informatie tussen de leden uit te wisselen over piraterij in al haar aspecten. De grote sterkte van 

ReCAAP is dat men coöperatieve maatregelen aangaat met een grote aantal organisaties. Dit 

kunnen overheden zijn, maar ook non-gouvernementele organisaties. Voorbeelden hiervan zijn: 

Asian Shipowners’ Forum (ASF), Baltic and International Maritime Council (BIMCO), International 

Maritime Organisation (IMO) en International Independent Tanker Owners’ Organisation 

(INTERTANKO).275 

De taken van ReCAAP ISC zijn drieledig: (1) Het dient als platform voor informatie-uitwisselingen 

tussen alle private en publieke partijen. (2) De capaciteiten van iedere lidstaat verbeteren om 

piraterij beter te bestrijden. (3) Coöpereren met andere organisaties die eveneens als doel 

hebben piraterij te bestrijden en daarbij zorgen dat hun acties gecoördineerd verlopen.  

In de Maritime Labour Convention leest men dat het één van de rechten van de bemanning is 

om te werken op een veilig schip. Volgens Edward Abban, vertegenwoordiger van het Asian 
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Shipowners’ Forum (ASF) moet in de nabije toekomst de informatie over piraterij nog beter 

gedeeld worden en dan vooral voor de kapiteins op de schepen zelf.276  

Op de vraag of ReCAAP samen met ReCAAP ISC succesvol is, is er geen sluitend antwoord. Tussen 

2005 – 2008 en 2010 – 2012 daalden het aantal piraterij aanvallen, terwijl in de periode 2009 – 

2010 en na 2012 het aantal terug steeg. Wel dient de opmerking gemaakt te worden dat de 

cijfers die door ReCAAP gehanteerd worden, ook het indiaanse subcontinent inhouden. Door de 

verhoogde militaire controle, kwamen Somalische piraten steeds verder op de Indische oceaan. 

Dit kan een mogelijke verklaring zijn waarom de cijfers terug stegen. Een element dat duidelijk 

aangeeft dat de aanpak van de wel ReCAAP succesvol is, valt af te leiden uit de Djibouti Code of 

Conduct.277 Deze code werd ondertekend in 2009 ter bestrijding van Somalische piraterij en is 

gebaseerd op het model van de ReCAAP.278 De laatste jaren heeft de ReCAAP veel aandacht 

besteed aan het probleem van de sleepboten. Deze boten zijn een zeer aantrekkelijk doelwit 

voor piraten, dus is voorzichtigheid aangewezen. De ReCAAP publiceerde hierover een Tug boats 

and Barges (TaB) Guide met aanbevelingen voor de sleepboten.279 

Niettegenstaande dat de ReCAAP zeer goed werkt verricht, vertoont het nog een grote zwakte. 

Twee van de grootste maritieme mogendheden uit de regio, Maleisië en Indonesië, zijn geen lid 

van de ReCAAP. Deze twee landen zijn overtuigd dat piraterij een pure binnenlandse 

aangelegenheid is. Analisten geloven dat er echter een diepere reden is. Enkele leden van de 

ReCAAP komen niet vanuit de Zuidoost-Aziatische regio en er wordt gevreesd dat men hierdoor 

een deel soevereiniteit zal verliezen (Voorbeelden zijn: Noorwegen, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk).280 Men tracht deze leemte op te lossen door meer links te creëren op operationeel 

vlak tussen de ReCAAP en respectievelijk Maleisië en Indonesië.281 De sterkte van de ReCAAP, 

informatieverspreiding, is tevens zijn zwakte. Er zijn veel tegenstanders die eerder voor een 

meer operationele rol kiezen. Hier ligt volgens mij de toekomst om de ReCAAP, en dan vooral 

ReCAAP ISC, meer slagkracht te geven om daadwerkelijk acties te gaan coördineren.282 Doordat 
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deze organisatie de nodige expertise bezit, lijkt het mij de beste keuze als overkoepeld 

coördinerend orgaan.  

Naast ReCAAP zijn er ook de vergaderingen van de Heads of Asian Coast Guard Agencies. Deze 

vergaderingen werden voor het eerst georganiseerd in 2004 om maritieme veiligheid in de regio 

te bespreken. Deze vergaderingen zijn vooral belangrijk voor de onderlinge verstandhoudingen 

tussen de verscheidene landen in de regio.  

Waar ASEAN nog de nadruk legt op het bevorderen van economische, culturele en politieke 

samenwerkingen, zorgt de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) voor veilige handel tussen 

landen die aan de Grote Oceaan grenzen.  Momenteel telt de organisatie 21 leden en is de 

hoofdzetel te Singapore gelegen. De APEC is verantwoordelijk voor het uitwerken van de STAR-

Conferention (Secure Trade in the Apec Region). Tijdens deze conferentie wordt gefocust op het 

verbeteren van de veiligheid van zeehavens en luchthavens rond de Grote Oceaan. Het 

bevordert ook de onderlinge coördinatie tussen zowel private als publieke instellingen die nodig 

zijn om bedreigingen, binnen de supply chain, door maritiem terrorisme het hoofd te bieden.283 

Volgens Barnes en Oloruntoba (2005) is het STAR-initiatief zeer belangrijk om de kwetsbaarheid 

van de maritieme stromen binnen Zuidoost-Azië te verminderen.284  

Op globale schaal is er het Profileration Security Initiave (PSI). Hiermee tracht men het transport 

van massavernietigingswapens en de transportsystemen zelf te monitoren en te verhinderen. 

Het Regional Maritime Security Initiative (RMSI) vloeide hieruit voort en is een meer 

operationeel instrument.285 Dit initiatief tracht piraterij op een gezamenlijke wijze aan te pakken 

door gecoördineerde maritieme operaties in Zuidoost- Azië.286 Verder werd in 2005 door 

Indonesië, Maleisië en Singapore het Batam Joint Statement ondertekend.287 Deze 

samenwerking moest de veiligheid in de straten van Singapore en Malacca significant 

verbeteren. Dit was een zeer verregaande tripartite samenwerking tussen de drie kuststaten om 

zowel de veiligheid van scheepvaart als de bescherming van het maritiem leefmilieu te 

verbeteren.288   
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Internationaal is er het SUA-verdrag (Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the 

Safety of Maritime Navigation). Dit is een internationaal verdrag waarbij staten zich verbinden 

om piraterij, en andere maritieme misdrijven, te voorkomen en te bestraffen.289 Er zijn 41 

partijen die het verdrag hebben ondertekend, waaronder Japan en China. Recentelijk zijn de 

Filippijnen toegetreden tot de conventie (30 augustus 2011). Echter blijven de twee andere 

maritieme mogendheden vanuit de regio, Indonesië en Maleisië, achterwege met het 

ondertekenen.290 Praktisch alle staten uit Zuidoost-Azië hebben de UNCLOS ondertekend, maar 

het ondertekenen van de SUA-Verdrag blijft een pijnpunt. Doordat de Straten van Singapore en 

Malacca een specifiek internationaal karakter hebben, zou het van groot belang kunnen zijn 

wanneer men het SUA-verdrag ondertekend. Wanneer de betrokken landen rond deze 

zeestraten het verdrag ondertekenen, zou dit betekenen voor de piraten dat ze veel moeilijker 

hun straf kunnen ontlopen.291  Het UNCLOS vereist dat de aanvallen gebeuren op volle zee, 

terwijl net in Zuidoost-Azië vele aanvallen gebeuren in territoriale wateren. Dus de adoptie van 

het SUA-verdrag kan wel degelijk een verbetering teweeg brengen voor de vervolging van 

piraterij.292 Bovendien waren er in het begin van de twintigste eeuw veel maritieme aanvallen uit 

politieke overwegingen in de regio. Ook deze werden uitgesloten door het UNCLOS en zou het 

SUA-verdrag soelaas kunnen bieden.293 

Rome werd niet gebouwd op één dag, dus kan men ook niet verwachten dat het SUA-verdrag 

het piraterijprobleem meteen zal oplossen. Er blijft namelijk één groot probleem bij de 

ondertekening van dit verdrag. Staten zijn volgens het verdrag wel gebonden om op te treden 

tegen piraterij, echter is er geen sanctioneringsmechanisme die de staten bestraft als ze er niet 

tegen optreden.294 Men kan dus het SUA-verdrag als een lege doos zien.  

Naast samenwerking op beleidsniveau tussen verscheidene staten, blijft coöperatie op militair 

vlak ook belangrijk.  De coöperatie op beleidsniveau focust zich eerder op lange termijn, maar  
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militaire samenwerking levert haast onmiddellijk resultaten op. Terwijl in de Hoorn van Afrika de 

internationale gemeenschap actief meewerkte onder een coalitie van oorlogsschepen, zijn het in 

Zuidoost-Azië vooral de kuststaten.295 Indonesië en Maleisië hebben een gecoördineerde actie 

opgezet waarbij er twee oorlogsschepen in de Straat van Malacca worden gestationeerd. Verder 

wordt er op regionaal vlak ook een Eyes in the Sky operatie uitgevoerd. Indonesië en Maleisië 

gaan samen met Singapore en Thailand luchtpatrouilles uitvoeren boven de straat. Echter wordt 

de effectiviteit van dit programma beperkt door het feit dat luchtpatrouilles niet binnen drie mijl 

van het luchtruim van andere kuststaten kunnen vliegen wanneer ze schepen achtervolgen. Dit 

heeft dus een zeer ingrijpende invloed wanneer men de geografische lay-out Zuidoost-Azië in 

rekening brengt.296 In 2004 zocht Singapore toenadering bij Japan om de zeestraten te 

beveiligen. Japanse oorlogsschepen, in samenwerking met Singapore, patrouilleren bijgevolg in 

en rond de Straat van Malacca.297 De Japanese Coast Guard (JCG) is zeer bedreven in het 

beveiligen van de Zuidoost-Aziatische wateren, mede door de economische belangen. Singapore 

zorgt op haar beurt voor militaire escortes voor schepen met gevaarlijke cargo die hun wateren 

binnenvaren.  

Volgens Narayan zijn enkel Singapore en Brunei in staat om hun maritiem territorium ten volle te 

beschermen. Deze twee staten zijn namelijk relatief welvarend en hebben kleine territoriale 

zeeën waardoor deze het gewicht van een marinepatrouille kunnen dragen. In 1997 was er in 

Azië een financiële crisis, hierdoor werden alle plannen voor maritieme bescherming uitgesteld. 

Sinds 2001 hebben alle Aziatische landen een economische vooruitgang gekend, waardoor men 

nu terug investeert in de maritieme protectie. Veel staten erkennen nu ook het belang van een 

veilige territoriale zee voor hun eigen land en economie.298 

De rol van de Verenigde Staten is ook opmerkelijk. Singapore is het enigste land dat fysieke 

ondersteuning door de Verenigde Staten verwelkomt. De Amerikanen patrouilleren in de Straat 

van Malacca als gevolg van het Regional Maritime Security Initiative (RMSI). Verder liet 

Singapore Amerikaanse ambtenaren toe om containers te gaan controleren in de haven 
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naar aanleiding van het Container Security Initiative (CSI).299 Enkel Singapore laat toe dat  

Amerikanen de maritieme veiligheid controleren. Dit zorgt ervoor dat Singapore de hub zal 

worden voor Zuidoost-Azië, omdat andere havens moeilijkheden kennen om CSI te 

implementeren.300 Een land zoals Indonesië zou sterk profiteren van internationale steun om 

hun wettelijk kader te versterken. Als dit met respect gebeurt voor de territoriale 

soevereiniteit van het land, zullen zowel Indonesië als de internationale gemeenschap er de 

vruchten van plukken.301 Gedurende de periode van verhoogde regionale samenwerking, 

kwam ook het IMO met enkele initiatieven. Men kwam samen en ontwierp het Protection of 

Vital Sealanes initiatief. Hiermee creëerde men verscheidene maatregelen om de veiligheid 

binnen de zeestraten van Malacca en Singapore te verhogen.302 Een van die maatregelen 

was de installatie van de Marine Electronic Highway in de beide zeestraten. Dit was een 

traffic control system voor de scheepvaart, zoals deze ook al in wereldwijd luchtverkeer 

bestond.303 

Het verhogen van het aantal patrouilles is echter niet zo eenvoudig. De Sea Lines of 

Communication in Zuidoost-Azië vertonen tegenwoordig al een hoge graad van congestie. 

Wanneer naast het aantal commerciële schepen, nu ook het aantal militaire schepen verhoogd 

worden, zal dit een belastend effect hebben op het verkeer in de straten. Het is aan de staten 

om de evenwichtsoefening te maken.
304

  

Idealiter werkt bestrijding op een proactieve manier, zodat piraten ontmoedigd worden om hun 

activiteiten nog te ontplooien. Echter lukt dit niet steeds en is een belangrijk deel van de 

bestrijding de  juridische vervolging. Hier wringt het schoentje vaak. De juridische vervolging 

wordt vaak bemoeilijkt door territoriale disputen van de landen in Zuidoost-Azië. China claimt 

heel de Zuid Chinese zee, terwijl ook Indonesië een deel opeist. Verder is er ook een langdurig 

dispuut over de Spratly Islands. Dit is een eilandengroep tussen Brunei, Maleisië, Filippijnen, 
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Taiwan en Vietnam.305 Zes partijen claimen de volledige groep eilanden of een deel ervan.306 

Vandaar dat men eerst deze disputen op orde moet brengen, vooraleer een sluitende juridische 

vervolging van piraten kan plaatsvinden. Doordat piraterij steeds professioneler wordt, gaan 

deze organisaties ook kosten-baten analyses uitvoeren. Wanneer de waarschijnlijkheid tot 

vervolging aan de lage kant is, zullen de piraten bij hun analyse niet veel kosten hebben. 

Hierdoor stimuleert het gebrek aan een juridisch kader ook direct de piraterij.307 

Tot  2010 nam piraterij af. Vanaf dan is er terug een opstoot geweest. Door regionale en 

internationale samenwerking was piraterij in de jaren 2000 sterk gedaald. Door de economische 

vooruitgang van de regio, konden verschillende staten uit de regio hun maritieme strijdkrachten 

verbeteren en zo de veiligheid op zee bewaken.308 Men was goed bezig, maar blijvende 

aandacht is vereist. Er zijn drie voorwaarden die men moet naleven, zodat de bestrijding 

effectief blijft. (1) Sustain the Momentum: men moet actief blijven piraterij bestrijden. De laatste 

jaren hebben ons geleerd dat wanneer de intensiteit van de bestrijding daalt, dit meteen het 

aantal piraterijaanvallen doet toenemen. (2) Enlarge Cooperative Networks: de netwerken van 

staten versterken en uitbreiden. Coöperatie is de enige manier waarop men piraterij voorgoed 

de kop kan indrukken. Ook is het belangrijk dat die samenwerking op meerdere niveaus 

plaatsvindt. Zowel strategisch op langere termijn, als operationele maatregelen op korte termijn. 

(3) Carry the Fight to Other Maritime Security Threats: als het momentum blijft aanhouden, is 

het belangrijk om meteen de scope van de maatregelen te verbreden naar andere maritieme 

issues. Dit kan bijvoorbeeld terrorisme, smokkelen, migratie, milieuvervuiling etc. zijn.
309

  

Finaal kan men dus besluiten dat de succesvolle bestrijding in Zuidoost-Azië gebaseerd is op vier 

bouwstenen. (1) De Amerikaanse belangen en inspanningen in de regio, (2) bestaande en 

opkomende internationale instellingen, (3) bilaterale akkoorden tussen de staten uit de regio en 

(4) de aanwezigheid van de mariene strijdkrachten.310 De cijfers van de laatste jaren leren ons 

dat deze inspanningen niet mogen afnemen. Integendeel, er moet nog meer ingezet worden op 

de bestrijding van piraterij.  
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4 Economische impact 
Piraterij heeft op het eerste zicht een impact op de economie. Hoe groot deze impact is, wordt 

hierna beschreven. Het directe effect van diefstal van cargo door piraterij is de vermindering van 

het aanbod van goederen via de normale kanalen. Zowel producent als consument voelen dit 

verlies. Er zullen minder goederen beschikbaar zijn en deze tegen een hogere prijs dan voordien. 

Zelfs al bieden de piraten de gestolen goederen aan op de zwarte markt, dit maakt voor de 

gewone consument en producent niets uit. Dus het is aan de internationale gemeenschap om 

piraterij actief te gaan bestrijden om zo de bedrijven en de bevolking te beschermen.311 Zoals 

eerder vermeld, floreert piraterij wanneer de handel dit ook doet. Dit is echter geen één op één 

relatie. Vanaf een gegeven punt zal piraterij waarschijnlijk afnemen als de handel nog verder 

groeit. De verklaring hiervoor is te vinden in de schaalvoordelen, de zogenaamde economies of 

scale. Wanneer het volume aan transport stijgt, kan men meer kosteneffectief te werk gaan. De 

kosten van bescherming kunnen over meer volume worden gespreid, waardoor de marginale 

kost sterk afneemt.312 Men moet deze stelling nuanceren. De schaalvoordelen kunnen ook in het 

voordeel van de piraten werken. Men kan zich groeperen in organisaties, grotere schepen 

aankopen en zo werken de piraten ook efficiënter.313 Dus om de precieze economische gevolgen 

te gaan bepalen, blijft het soms wat gissen. Echter zijn er een aantal kosten die relatief 

nauwkeurig kunnen berekend worden. Hierna wordt een overzicht gegeven van het 

kostenplaatje en per kostentak gespecificeerd.  

4.1 Cijfermateriaal 
Volgens Oceans Beyond Piracy kost Somalische piraterij globaal gezien tussen de 5.7 miljard 

dollar en de 6.1 miljard dollar (zie figuur 5).314 Een studie op grote schaal, uitgevoerd door One 

Earth Future,  toonde aan dat piraterij wereldwijd 7 tot 12 miljard dollar kost.315 Veel van deze 

kosten ontstaan ook door piraterij in andere mariene gebieden dan Somalië, zoals Zuidoost-Azië. 

Echter zou men kunnen denken dat de kost voor piraterij veel hoger is in Afrikaanse wateren dan 
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in Zuidoost-Azië,  omdat daar de intensiteit van de aanvallen veel hoger is. Ook dit dient men te 

nuanceren, omdat veel van de kosten ook ontstaan door de potentiële dreiging van piraterij.  

Als we de studie van Oceans beyond Piracy als basis nemen, kunnen we de kosten die ontstaan 

zijn door piraterij gaan becijferen.  

Kostenfactor Kost 

Losgelden $ 148 miljoen  

Verzekeringspremies $460 miljoen tot $3.2 miljard 

Heruitekenen van de routes $2.4 miljard tot $3 miljard 

Fysieke beveiliging $363 miljoen tot $2.5 miljard 

Marine ondersteuning $2 miljard 

Vervolgingen $31 miljoen 

Antipiraterij organisaties  $19 miljoen 

Kosten voor de regionale economie $1.25 miljard 

Totale geschatte kost $7 miljard tot $12 miljard 

Overzicht globale kosten piraterij. Bron Oceans Beyond Piracy.316 

Uit deze tabel kan men al een eerste opvallende conclusie halen. Als men naar de grootte van 

iedere kostenpost kijkt, dan valt meteen op dat de verzekeringspremies zo hoog zijn. In de media 

is er vooral aandacht voor de kosten van de losgelden, maar deze zijn vier tot wel twintig keer zo 

klein als de verzekeringspremies die moeten worden betaald.  

4.2 Economische kosten 
Veiligheid heeft een prijs. Iedere wetgeving of operationele maatregel impliceert een kost. Er is 

soms kritiek op de wetgever dat hij te weinig aan kosten-baten analyses doet voordat de 

maatregelen worden geïmplementeerd.317 Vaak wordt er in de economie gesproken van een 

economisch neutrale transactie. Hierbij is voor de maatschappij geen verandering in middelen. 

De ene partij wint en de andere verliest en vice versa. Piraterij is anders. Hierbij worden de 

middelen van beide partijen verbruikt en leidt dit er niet toe dat beide partijen winnen. De 

piraten zetten wapens en arbeid in en ook het schip voert beschermende handelingen uit. Echter 

kan het zijn dat maar één partij wint, als de piraten hun aanval succesvol afronden of het schip 

succesvol de piraten afweert. Dus uit louter economisch standpunt, is piraterij een handeling 

met een grote impact.318 
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De kosten die ontstaan door piraterij kan men onderverdelen in twee soorten. Enerzijds zijn er 

de kosten die ontstaan door de dreiging van piraterij en anderzijds de ontstane kosten door 

effectieve incidenten van piraterij.   

4.2.1 Kosten die ontstaan door de dreiging van piraterij: 

 

Kosten van fysieke beveiliging en externe bewaking.  

Initieel was het de trend om op ieder schip zelf de nodige maatregelen te nemen om tot een 

betere fysieke beveiliging te komen. Deze kosten vloeien meestal voort uit de implementatie van 

de Best Management Practices. Echter begon men ook steeds meer gewapende bewakers in te 

huren. Hierdoor daalden rond 2012 de kosten voor fysieke bescherming en stegen de kosten 

voor het gebruik van externe milities.  

Kosten van piraterij gerelateerde verzekeringen 

De kosten voor verzekeringspremies door risicozones liepen de voorbije jaren hoog op. 

Verzekeringspremies worden hoger door de bedreiging van piraterij. Dit werd geïllustreerd in de 

case van de Limburg. Na de aanval verdrievoudigden de verzekeraars de gevraagde premies voor 

schepen die jemenitische havens binnenliepen.319 Echter is nu wel de trend dat een effectieve 

implementatie van de Best Management Practices en het hebben van een gewapende bewaking 

aan boord, zorgt voor een daling van de verzekeringspremies.320 Wanneer schepen varen door 

high risk area, worden er hogere verzekeringspremies vereist.321 Rederijen kunnen naast het 

schip en de cargo, ook een verzekering nemen tegen kaping en losgeld. Volgens Banlaoi is er wel 

degelijk een stijging in verzekeringskosten waar te nemen in Zuidoost-Azië, niettegenstaande dat 

het risico op piraterij er in sommige gebieden relatief laag is.322 Wel dient volgens Rosenberg de 

nuancering gemaakt te worden dat niet alle rederijen overgaan tot verhoogde antipiraterij 

premies, door het lage risico op een aanval.323 Door piraterij stijgen dus categorieën van 
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verzekeringen: war risk Insurance, hull insurance en cargo Insurance.324 De War Risk insurance is 

een extra premie die moeten worden betaald als een schip door een risicogebied vaart. De 

gebieden worden jaarlijks aangeduid door de Lloyds Market Association van het Joint War 

Committee. Tijdens 2005 en 2006 werd de Straat van Malacca aangeduid als dergelijk gebied. 

Een tweede categorie is de hull Insurance. Deze verzekering dekt de fysieke beschadiging aan 

een schip die door piraterij zou kunnen ontstaan. Er wordt geschat dat voor schepen die in 

risicogebieden opereren, de kosten voor rompverzekering zouden kunnen verdubbeld zijn. De 

derde categorie is de verzekering voor de cargo. Schattingen wijzen erop dat de premies in de 

laatste vijf jaar tussen 25 en 100 dollar zou kunnen gestegen zijn.325 Als men de rekening maakt 

voor bijvoorbeeld de Straat van Malacca komt men op een verhoging van 254 miljoen dollar per 

jaar aan verzekeringspremies.326 

Echter dient hier nog een kanttekening gemaakt te worden. Soms worden incidenten met 

piraten gewoon niet aangegeven, omdat men vreest dat de premies voor de verzekeringen nog 

de hoogte zullen ingaan. Vandaar dat men gewoon zelf de eventuele kosten draagt en niets laat 

weten aan de verzekeringen.327 

Kosten van alternatieve routes 

Schepen kunnen alternatieve routes aannemen om piraterij te vermijden. Dit kan gaan om lokale 

aanpassingen van de route. Echter kan men ook de routes volledig hertekenen en via andere 

zeeën varen. Wereldwijd is het bekendste voorbeeld van rerouting het varen langs Kaap de 

Goede Hoop in plaats van door het Suezkanaal.328 Ook voor Azië zijn er mogelijkheden om 

nieuwe routes te kiezen. Een voorbeeld is de optie die men nu onderzoekt, genaamd de Arctic 

Route (cfr. Infra). Ook kunnen lokale routeaanpassingen gedaan worden. Een voorbeeld is dat 

men de Straat van Malacca kan uit de route halen en via de Sunda Straat of de Lombok-

Makassar Straat kan varen (zie bijlage 4).329 Dit brengt enerzijds verhoogde kosten met zich mee, 

maar anderzijds kan dit een positief effect op de hoogte van de verzekeringspremies hebben.330 
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Andere routes om piraterij te vermijden brengen meestal volgende lasten met zich mee: langere 

afstand, langere reisduur en verhoogde brandstofkosten. Dit leidt allemaal tot verhoogde 

transportkosten. Anderzijds kan deze route ook een temperend effect hebben op de kosten 

doordat nu bepaalde uitgaven (fysieke beschermingen, verzekeringen) nu niet meer moeten 

worden betaald, omdat men niet meer door piraterijgebied vaart.331 

Kosten van hogere snelheden 

Ieder schip heeft verschillende snelheden.332 Een schip wordt ontworpen voor een bepaalde 

economische snelheid (Ve). In praktisch alle omstandigheden vaart het schip aan een bepaalde 

dienstsnelheid (Vs), die 0.5 tot 1 knoop lager ligt dan de economische snelheid, om de nodige 

brandstof te besparen. Wanneer schepen in risico gebieden varen, zullen ze hun snelheid sterk 

opdrijven wat het brandstofverbruik sterk doet stijgen. Tegenwoordig zijn brandstofprijzen al 

zeer hoog, mede door de vraag vanuit de scheepvaart, dus zijn sommige schepen niet geneigd 

om veel vlugger te gaan varen en het risico van piraterij te aanvaarden. Verder worden soms 

verscheidene ontsnappingsmanoeuvres uitgevoerd door de schepen die ook een negatieve 

invloed hebben op hun brandstofverbruik en eveneens zorgen voor vertragingen.333  Deze 

vertragingen kunnen op hun beurt leiden tot contractuele boetes wegens te late leveringen. Een 

andere vorm van verhoogde brandstofkosten ontstaat door de zogenaamde zigzagging strategie 

waarbij het schip manoeuvres uitvoert om de piraten af te weren.334 

 Kosten van arbeid 

De arbeidskosten stijgen weldegelijk door piraterij. Enerzijds zijn er de gevarenpremies (hazard 

pay) die aan zeelui moeten worden uitbetaald in de risicozones. De International Transport 

Workers’ Federation (ITF)  en International Bargaining Forum ijverden voor een dubbel loon 

wanneer een schip door een risicogebied vaart. 335 Onderzoek wees uit dan meer dertig procent 

van alle schepen die door de Golf van Aden varen, hun bemanning risicopremies uitbetaald.336 

Anderzijds is er de zogenaamde captivity pay, dit ontstaat enkel wanneer er effectief een 
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incident met piraterij geweest is. Bij een succesvolle kaping moet de werkgever hun gezeilde 

bemanning blijven betalen.  

Kosten door het gebruik van andere schepen 

Er zijn gevallen bekend waar rederijen bepaalde schepen niet meer inzetten op een specifieke 

route. Vaak gaat het over schepen met een laag vrijboord die bovendien traag varen. Men gaat 

gebruik maken van bepaalde types in risicogebieden, meestal schepen die een veel hogere 

snelheid ontwikkelen en in bezit zijn van een hoger vrijboord. Dit maakt het veel moeilijker om 

deze schepen te enteren.337 Al is deze strategie niet altijd mogelijk en kan bovendien zeer duur 

uitvallen. Vele rederijen kunnen geen andere type schepen hanteren, waardoor dit aspect niet 

van toepassing is voor hen. 338 

4.2.2 Kosten die ontstaan door effectieve incidenten van piraterij: 

 

Kosten van losgelden 

Vaak worden schepen gekaapt om vervolgens losgeld te vragen voor de bemanning. Naast het 

louter betalen van de geldsom, zijn er ook nog veel logistieke kosten om de bemanning terug in 

veiligheid te brengen en eventueel het schip terug te halen. Het fenomeen van losgeld vragen, is 

vooral gekend in Somalische wateren.339 In Zuidoost-Azië gaat het eerder om het stelen van de 

persoonlijke bezittingen en eventueel cargo, zodat het aspect van losgelden minder van tel is 

voor piraterij in deze wateren.  

Kosten van onverzekerde schadegevallen en incidenten 

Een gekend voorbeeld hierbinnen zijn de kosten die ontstaan wanneer een schip een vertraging 

oploopt. Voor extra kosten die ontstaan door vertraging, dient men optionele verzekeringen aan 

te gaan. Deze vorm van verzekering is zeer duur.340 Wanneer een schip bederfbare goederen 

(perishables) meebrengt en door piraterij wordt opgehouden, kunnen de gevolgen verstrekkend 

zijn.  
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Macro-economische gevolgen 

Naast de micro-economische gevolgen van piraterij voor het schip en de rederij, heeft piraterij 

ook macro-economische gevolgen. Dit zowel door het risico op piraterij, als door het effectief 

voorkomen van piraterij. Het garanderen van veiligheid langs de maritieme transportroutes en 

knooppunten is van kritiek belang voor de internationale business. Bedreiging van de maritieme 

veiligheid heeft ook een impact op de economie. Er werd berekend dat de potentiële dreiging 

van terrorisme een directe impact had in de investering in een land zoals de Verenigde staten.341 

Bovendien had het ook rechtstreeks gevolg voor de landen in Zuidoost-Azië. Door de 

toenemende dreiging van piraterij, daalde de Foreign Direct Investment in de regio.342 Dit had 

een direct gevolg op de economische groei. Voor de lokale overheden zijn er eveneens gestegen 

kosten. Doordat in Zuidoost-Azië het aantal piraterijaanvallen de laatste tijd terug is gestegen, 

worden er desgevolg meer piraten vervolgd en opgesloten. Dit betekent voor de lokale 

autoriteiten hogere gerechtskosten en gevangeniskosten. Aangezien er nu strenger wordt 

opgetreden tegen piraterij, stijgt de duur van de gevangenisstraffen. Eveneens wordt erkend dat 

piraterij een remmend effect kan hebben op de economische groei van een kuststaat.343 Tussen 

1992 en 1995 hebben Britse en Japanse reders hun vaarroutes aangepast om Hong Kong 

achterwege te laten door de aanwezige maritieme dreiging. Gelijkaardige bewegingen werden 

later gezien in Zuidoost-Azië, meer bepaald in Indonesië. Rederijen dreigden ermee om andere 

routes te nemen ten zuiden van Indonesië om niet meer in risicovolle gebieden te varen, tenzij 

dat de overheid over de brug kwam met gepaste maatregelen. Een nieuwe route opnemen, doet 

een schip een andere havens aanlopen. De lokale economieën van de havens die nu uit de boot 

vallen, lijden hier sterk onder. Ook misloopt men zo de havengelden die schepen zouden 

betalen.344 Als Lloyds Market Association in 2006 de Straat van Malacca als war-risk zone 

identificeerde, had dit meteen een effect op de landen: Singapore, Maleisië en in mindere mate 

Indonesië. Schepen die in deze regio vaarden, moesten hogere verzekeringspremies betalen.345 

Het is dus duidelijk dat piraterij een impact kan hebben op de economie van de kuststaat.346 
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Om de wateren te beschermen zijn vaak militaire acties nodig. Enerzijds wordt gebruik gemaakt 

van oorlogsschepen en andere schepen in overheidsdienst (de marine) om de wateren te 

beveiligen. In Zuidoost-Azië tracht ieder land zijn marinevloot te versterken. Bijvoorbeeld heeft 

Maleisië rond 2010 haar vloot vernieuwd en uitgebreid in navolging van een vernieuwde 

strategie om de wateren rond het land te beschermen.347 In het algemeen heeft ieder land haar 

kustwacht en marinestrijdkrachten versterkt. Dit betekent voor de kuststaat zelf verhoogde 

kosten. Men moet meer patrouilles en scheepvaartpolitie voorzien. Vaak zijn uitbreidingen nodig 

aan huidige infrastructuur en moet men meer personeel inzetten om de verhoogde 

waakzaamheid in maritieme havens te kunnen bekomen. De waakzaamheid is voor staten en 

schepen van zeer groot belang.348  

Volgens Bensassi en Martinez-Zarzoso resulteert een stijging met tien kapingen, in een daling 

van 11% in de export tussen Europa en Azië. Dit komt overeen met een kost van 28 miljoen 

euro.349 Wanneer schepen nu vertragingen of in het slechtste geval stopzettingen ondervinden 

door piraterij, heeft dit een direct gevolg op de goederenstromen in de wereld.350 Ook heeft de 

toenemende onzekerheid over al dan niet veilige scheepvaartroutes andere financiële gevolgen. 

Onzekerheid leidt tot een verhoogde marktvolatiliteit en dus minder stabiele markten. 

Bovendien worden hierdoor ook de premies om bepaalde schepen en cargo te verzekeren ook 

hoger. Luft en Korin (2004) gaven ook aan dat piraterij gevaarlijk is voor de energiemarkt. 

Wanneer olie van het Midden Oosten naar China wordt getransporteerd, dient men de Zuidoost-

Aziatische wateren te bevaren. Wanneer nu cargo wordt gestolen, bijvoorbeeld olie of andere 

chemische producten, kan dit een direct effect hebben op de grondstofprijzen. Ook bezitten 

tankers, die olie of andere chemische producten vervoeren, een inherent risico voor het milieu. 

Wanneer deze genomen of beschadigd worden door piraten, kan de milieu-impact zeer groot 

zijn.351 Bij uitbreiding heeft terrorisme een invloed op verschillende sectoren uit de tertiaire 

sector, waaronder plezierscheepvaart. 
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Maritieme logistieke ketens zijn zeer vatbaar aan terrorisme en andere verstoringen door hun 

open, globaal en complex karakter.352 Het complexe karakter wordt ontleend door enerzijds 

complexiteit en gecreëerd door een doorgedreven multimodale mix en de verscheidene 

internationale spelers in de havens. Anderzijds wordt de complexiteit nog versterkt door het 

grote aantal maritieme bewegingen. Tegenwoordig is de economie gebaseerd op JIT-productie 

(just in time), verlaagde stockniveaus… Deze vormen van business werken goed bij stabiele 

markten. Wanneer echter door piraterij de markten minder stabiel worden, kan dit de 

kwetsbaarheid van de markten nog versterken. In de scheepvaart vormen vooral de 

internationale zeestraten een bottleneck.353 Wanneer er hier problemen zijn, zullen 

verscheidene schepen vertragingen oplopen en dat is nefast voor de JIT-productie. Private 

ondernemingen zouden dus mogelijk een hogere voorraad aanleggen om het risico te vermijden 

van zonder grondstoffen te vallen.354  Voorraden vormen geblokkeerd geld, waardoor dit ook 

een kost is dat men in overweging moet nemen.  

Door het kwetsbaar karakter van de internationale scheepvaart is het aangewezen dat zowel 

staten als de rederijen zelf een crisis management instellen.355 Het hebben van een 

crisismanagement zorgt ervoor dat de staten en rederijen veel vlugger kunnen reageren op 

potentiële dreigingen en bijgevolg onstabiele markten vermijden. Deze vorm van management 

bestaat uit:356 (1) Environmental Scanning: het  scannen van de omgeving om bepaalde risico’s 

waar te nemen. (2) Emergency Management Excalation Triggers: weten welke risico’s verhoogde 

aandacht en eventueel acties vragen. (3) Consequence Analysis: men dient de consequenties van 

de vooropgezette acties te voorzien. (4) Crisis Coordination and Decision-making Capacity finaal 

gaat men een beslissing nemen en deze ook grondig uitvoeren. Soms is er nog sprake van een 

vijfde aspect, namelijk Communication and Reporting Ability. Echter maken staten  en rederijen 

nog vaak de afweging van de kosten versus baten, want een doorgedreven crisismanagement 

vereist grote investeringen.  
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Human cost 

Naast de economische kosten die verbonden zijn met piraterij, zijn er ook de humane kosten 

(human cost).357 Indien de bemanning in contact komt met gevallen van piraterij, heeft dat een 

serieuze impact op hen en op hun familie. Oceans Beyond Piracy (OBP) heeft in 2012 een 

uitgebreide studie gedaan naar deze gevolgen en gaf meteen aan dat er nog steeds te weinig 

onderzoek is gedaan naar de mentale gevolgen voor de bemanning en hun familie. Wanneer de 

bemanning gegijzeld wordt, heeft dat een serieuze invloed op hun mentaal welzijn. Doordat 

gijzelingen vooral voorkomen in Somalië, is er hiervan minder sprake in Zuidoost-Azië.358 Echter 

is het niet enkel de gijzeling zelf die voor stress zorgt, het varen door risicovolle gebieden en het 

waarnemen van eventueel mislukte piraterijaanvallen kan voor verhoogde stressniveaus zorgen 

bij de bemanning.   

Tegenwoordig identificeert Oceans Beyond Piracy verscheidene gevolgen van in contact te 

komen met piraterij. Er kunnen directe fysische en psychologische gevolgen ontstaan. De fysieke 

gevolgen zijn verwondingen en moorden. Psychisch zijn er stressaanvallen en posttraumatische 

ervaringen. Ook kunnen er op middellange termijn secundaire gevolgen ontstaan, de 

zogenaamde secondary victimization.359 Doordat men in contact was gekomen met vormen van 

piraterij, zal men in de toekomst ook nog negatief gedrag vertonen. Al dient wel de opmerking 

gemaakt te worden dat de bemanning vaak een veerkrachtige groep is, die door de 

gebeurtenissen betere vaardigheden ontwikkelen om met piraterij om te gaan. Verder hebben 

aanvallen door piraten ook een financiële invloed op de bemanning. Vaak worden hun 

bezittingen gestolen, wat voor de reeds arme bemanning een zware klap is. Verder verliezen 

sommige bemanningsleden hun job, omdat ze niet meer wensen op zee te werken na het 

voorval. Tegenwoordig hebben veel rederijen te maken met enerzijds stijgende kosten door 

piraterij en anderzijds lagere inkomsten door de globale financiële crisis. De internationale 

gemeenschap moet dus actief toezicht houden op de sector dat rederijen niet drastisch in de 

lonen van de bemanningen gaan snijden tengevolge van deze moeilijke situatie.360 Wanneer men 

deze denkpiste verder zet, kan er nog een potentiële broeihaard voor piraterij gevonden 

worden.  Onderbetaalde bemanningsleden hebben de kunde om zelf in de piraterij te stappen 

en dat moet ten stelligste worden vermeden. Internationaal werd er in 2006 de Maritime Labour 
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Convention naar voor gedragen.361 Hierbij zegt regulation 2.2 dat ieder bemanningslid volgens de 

vereiste regelmaat en tegen de correcte voorwaarden moet betaald worden.362 Echter dient hier 

de kanttekening gemaakt te worden dat er nog vele staten deze conventie niet geratificeerd 

hebben. Een stap in de goeie richting was de ondertekening door de Filippijnen op 20 augustus 

2012. De Filippijnen vertegenwoordigen het grootste aandeel aan bemanningsleden op 

internationale schepen. Op nummer twee en drie van aantal bemanningsleden staan Indonesië 

en China en deze hebben de conventie nog niet geratificeerd, wat de situatie bijzonder precair 

maakt.363 In 2011 werd in Malmö de International Conference on Piracy at Sea (ICOPAS) 

gehouden. Hieruit volgde het initiatief Save our Seafares, waarbij speciale aandacht ging naar de 

humane gevolgen van piraterij voor de bemanning.364 Naast het IMO heeft ook de Europese Unie 

aandacht voor de bemanning, getuige de verklaring over op welke manier zeelieden het best 

beschermd worden.365  

Ocean Beyond Piracy benadrukt het feit dat de bemanning voldoende training en ondersteuning 

dient te krijgen.366 Indien de bemanning in contact is gekomen met piraterij, is er de noodzaak 

om hen en hun families achteraf te begeleiden. Tegenwoordig zijn er verscheidene initiatieven 

van Filippijnen en India. Dit gaat van de verplichting van proactieve training tot het verhogen van 

hun loon wanneer men vaart in risicovolle zones.  

Ecologische kost 

Wereldwijd is er aandacht voor het klimaat en de opwarming van de aarde. Echter wordt de 

ecologische kost van piraterij nog te vaak genegeerd. Piraterij heeft wel degelijk een impact op 

het klimaat. Door de dreiging van piraten gaan schepen in risico gebieden sneller varen tot zelfs 

omvaren, dit leidt tot verhoogde uitstoot van uitlaatgassen.367  Een versnelde doorvaart aan 

achttien knopen levert een enorme CO2-stijging op.368 Verder kan ook het gebruik van nieuwe 

routes, bijvoorbeeld Arctic Route (cfr. Infra), een extra milieu-impact hebben. Doordat schepen 
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het ijs breken, zal het ijs vlugger smelten en dit heeft eveneens een klimatologische impact.369  

Als laatste kan een effectieve entering door piraten ook een impact hebben op het milieu. Zo zijn 

er gevallen bekend waar piraten de schepen in brand steken na het enteren.370 Ook kunnen 

piraten andere schepen aanvaren. Dit kan potentieel grote gevolgen hebben als het zinkende 

schip een tanker is. Als men weet dat meer dan de helft van het globale olietransport door de 

Straat van Malacca passeert, lijkt de kans bestaande dat bij een aanvaring een milieuramp 

ontstaat. Daarenboven passeert ongeveer twee derde van alle LNG-schepen door de regio en 

deze schepen zijn zeer vatbaar voor explosies. Dus ecologische gevolgen, ontstaan door piraterij, 

blijven een reële dreiging.371 Naast LNG-tankers passeren ook schepen die geladen zijn met 

chemisch afval. Deze schepen vormen een groot gevaar als deze worden aangevallen en tot 

zinken worden gebracht. Ongeveer zeshonderd schepen passeren dagelijks door de Straat van 

Malacca met chemisch afval die van Japan naar Europa wordt gebracht om te verwerken.372 

Wanneer piraten aan boord komen, overmeesteren ze de bemanning en laten ze soms de brug 

onbemand. Als dit gebeurt in een drukke waterweg, is de kans op een aanvaring heel reëel en 

kunnen de milieugevolgen zeer ingrijpend zijn.373 

4.3 Resulterende gevolgen voor private ondernemingen 
Algemeen wordt gesteld dat het de private sector is die de grote kosten draagt ter bescherming 

tegen piraterij. Deze kosten worden finaal doorgerekend aan de eindconsument. Er komt soms 

kritiek op de scheepsindustrie dat men te weinig doet om haar schepen, cargo en bemanning te 

beschermen tegen piraterij. Dit is simpelweg te verklaren: de scheepsindustrie wilt niet de 

verkoopsprijzen voor de klant verhogen, want anders zou men de concurrentiestrijd kunnen 

verliezen.374  

Piraten actief in Zuidoost-Azië, meer bepaald in de straat van Malacca, vertonen een ander 

gedrag dan Somalische piraten. Terwijl Somalische piraten vooral geïnteresseerd zijn in losgeld, 

hebben piraten in de Straat van Malacca meer aandacht voor de cargo en bezittingen aan boord. 

Men zal deze plunderingen zo snel mogelijk willen verkopen op de zwarte markt. Er zijn ook 
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gevallen gekend in Zuidoost-Azië waar men de schepen kaapte om deze dan te verkopen, al dan 

niet als schroot.375 In Zuidoost-Azië blijven het dus vooral opportunistic attacks, maar het risico 

blijft dat de crew gewond of zelf gedood wordt.376  

Het zal in de toekomst meer kosten om goederen vanuit Zuidoost-Azië te importeren.377 Ook 

Martinez-Zarzoso en Bensassi (2011) toonden aan in hun onderzoek dat piraterij een significante 

stijging veroorzaakt op de transportkost tussen Europa en Azië.378 Het verschepen door wateren 

waar er risico op piraterij heerst, heeft wel degelijk een invloed op de kostprijs. Rederijen 

betalen veel hogere verzekeringspremies door piraterij. Er wordt de bedenking gemaakt dat 

indien deze premies zo blijven stijgen, vele rederijen in de problemen gaan komen. Vaak wordt 

reeds het charterinkomen van één tot twee dagen volledig gespendeerd voor het verzekeren 

tegen piraterij. Opmerkelijk is dat de grote Europese en Amerikaanse klanten lange tijd bespaard 

bleven van hoge extra kosten, omdat er een overcapaciteit heerste in de containerindustrie. 

Rederijen hebben dus verscheidene verhoogde kosten wanneer ze door wateren met potentiële 

piraterij varen: (1) hogere verzekeringspremies, (2) extra toeslag omdat hun schepen door hoog 

risico gebied varen, (3) de kosten van extra fysieke bescherming en verhoogd brandstofverbruik 

door de snelheidstoename in deze gebieden.  Tegenwoordig worden ook de kosten 

doorgerekend aan de importeurs. The Deense carrier “Maersk” rekent een toeslag tussen de 

$110 en $170 aan per container.379 

“Re-routing” 

In 2008 werd duidelijk dat een aantal rederijen nadachten over nieuwe scheepsroutes om 

risicovolle gebieden te vermijden, de zogenaamde re-routing.380 Om Somalië te vermijden werd 

er gedacht om langs Kaap de Goede Hoop te varen, de zogenaamde Cape Route. Deze route 

zorgt echter voor een week extra varen.381 Dit zorgt op zijn beurt voor hogere brandstof- en 

arbeidskosten. Wel konden hiermee de hoge kosten vermeden worden die men betaalt voor het 

gebruik van het Suezkanaal. Echter werd deze gedachte gehypothekeerd door een vernieuwde 

strategie van Somalische piraten. Deze hadden hun radius uitgebreid en hiermee bleef het risico 

op piraterij zelfs op de Cape Route bestaan. Typische voorbeelden hierbij zijn de Maersk Line 
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Eastbound (AE7) en de gezamenlijke dienst tussen CMA-CGM en CSCL. Allen hebben ze hun 

routes tussen het Verre Oosten en Europa aangepast naar aanleiding van de piraterij.382  

Een vaak gehoord gevolg bij de rederijen van piraterij is het opnemen van nieuwe vaarroutes. 

Voor Zuidoost-Azië uit zich dit tegenwoordig in het zoveel mogelijk trachten te mijden van de 

wateren rond Indonesië.383 De routes herschrijven heeft wel degelijk een invloed op de kostprijs 

van een vaarroute. Wanneer een schip uit de Perzische Golf naar Japan moet en niet via de 

Straat van Malacca of Indonesische archipel wenst te varen, dan moet het schip via Australië 

varen. Dit levert een extra 5800 nautische mijl op wat de brandstofkosten sterk doet stijgen. Het 

is dus belangrijk dat de wateren in en rond Zuidoost-Azië veilig blijven, zodat de schepen de 

kortste routes kunnen blijven volgen.384 Piraterij heeft dus wel degelijk strategische gevolgen 

voor rederijen die varen in Zuidoost-Aziatische wateren. Verder is er tegenwoordig veel te doen 

rond de Arctic Route als alternatief voor de route langs het Suezkanaal (cfr. supra). Deze route 

wordt ook de Northern Sea Route (NSR) genoemd.385 Dit lijkt vandaag de dag nog 

toekomstmuziek, maar op middellange termijn kan deze route volledig operationeel worden. 

Deze hertekende vaarroutes kunnen een grote impact hebben op landen langs de vroegere 

vaarroutes zoals Singapore of Egypte. De Arctic Route is enkel mogelijk wanneer het klimaat 

verder opwarmt, zodat de routes volledig ijs vrij worden. Een eerste voordeel van deze route is 

de afstand. Wanneer men van Zuidoost-Azië naar West-Europa vaart, moet men 21.000 

kilometer overbruggen. Als men echter via Russische wateren vaart, wordt de vaarroute ingekort 

tot 12.800 kilometer. Dit komt overeen met tien tot vijftien dagen minder varen. In 2009 konden 

voor het eerst twee Duitse schepen van Busan (Zuid-Korea) naar Rotterdam (Nederland) varen, 

dit gebeurde echter nog in samenwerking met een Russische ijsbreker. Tegenwoordig worden 

vanuit het International Maritime Organization verschillende stappen gezet om een code op te 

stellen voor schepen die door polaire wateren varen.386 Wanneer schepen zonder begeleiding 

van een ijsbreker kunnen varen van Azië naar Europa langs Rusland, is deze route commercieel 

meer interessant dan wanneer men via het Suezkanaal vaart.387 
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Er zijn reeds heel wat mensen overtuigd van de commerciële capaciteit van de Arctic Route, 

maar er zijn nog steeds mensen die vraagtekens hebben bij deze route.388 Ten eerste is het nog 

niet zeker of de route in de toekomst volledig ijsvrij wordt. Scheepvaart is op zoek naar 

consistente routes, wat tegenwoordig voor de passage via Rusland nog niet het geval is. Een 

tweede kanttekening die moet gemaakt worden is de weinige economische activiteit langs deze 

route. Dit betekent dat schepen tijdens de route niet vaak cargo kunnen in- en afladen, enkel 

point-to-point varen. Dit wordt dan terug op zijn beurt gecounterd doordat men in de toekomst 

waarschijnlijk meer de grondstoffen langs deze route gaat ontginnen, wat de bulkvaart in de 

hand kan werken. Finaal wordt ook de opmerking gemaakt over de klimatologische 

omstandigheden. Schepen en navigatiesystemen zullen moeten fysieke aanpassingen 

doormaken om langs deze route te varen.389 In vele economische haalbaarheidsstudies, wordt 

het ecologisch effect niet vermeld. De Arctic Route zou ecologisch erg belastend zijn. Deze 

gevolgen zouden het eerst voelbaar zijn in de derde wereldlanden. Dit betekent dat de kloof 

tussen arm en rijk nog zou vergroten en bijgevolg de Artic Route zelf een voedingsbodem voor 

piraterij zou kunnen betekenen.390  

Dus finaal kan ik besluiten dat de Arctic Route tegenwoordig nog niet commercieel leefbaar is. 

Echter zijn er verschillende factoren die deze route naar voor kunnen brengen in de toekomst. 

Veranderend klimaat, verhoogde brandstofprijzen en bijhorende slow steaming (cfr. Infra) en 

piraterij.  

Snelheid verhogen 

Onderzoek toont aan dat verhoogd brandstofverbruik door verhoogde snelheid 70 tot 90% van 

de additionele kosten betekent.391 De verhoogde brandstofprijzen doen de impact van de 

snelheid enkel maar toenemen. De rederijen zien in risicogebieden meer en meer af van hun 

initiële strategie, de zogenaamde slow steaming. Slow steaming werd in het leven geroepen om 

de kostprijs van grote schepen te beperken. Een verlaagde snelheid kon een grote 

                                                                                                                                                                             
Management, 2011, 514 -560; M. ZARZOSO en S. BENSASSI, “The price of modern maritime piracy”, Taylor 
& Francis Journals, 2013, 397 – 418. 
388

 Zie Jean-Paul Rodrigue, “The Geography of Transport Systems”, Dept. of Global Studies & Geography , 
Hofstra University, New York, USA, 
http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/conc1en/polarroutes.html (geraadpleegd op 1 april 2014).  
389

 Zie Jean-Paul Rodrigue, “The Geography of Transport Systems”, Dept. of Global Studies & Geography , 
Hofstra University, New York, USA. 
http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/conc1en/polarroutes.html (geraadpleegd op 1 april 2014). 
390

 Zie BIJLAGE VIII.  
391

 Zie OCEANS BEYOND PIRACY, The Economic Cost of Somali Piracy 2012, One Earth Future Foundation, 
s.l., 2012. 

http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/conc1en/polarroutes.html
http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/conc1en/polarroutes.html


Economische impact 

72 | P a g i n a  
 

efficiëntiewinst aan brandstofbesparing opleveren. Nu zijn er steeds meer scheepsbouwers die 

deze optie achterwege laten om schepen te voorzien met snellere motoren.392 

Tot vijftig procent van de totale economische kost van piraterij komt van re-routing en verhoogd 

brandstofverbruik als gevolg van verhoogde snelheid.393 

Armed guards 

Een ander vaak gezien fenomeen is het aan boord nemen van gewapende bewaking, de 

zogenaamde armed guards. Door het gebrek aan middelen van de lokale autoriteiten, corruptie 

en gebrekkige samenwerking tussen staten onderling, werd het gebruik van private 

bewakingseenheden meer en meer nodig.394 Dit was voor vele rederijen vaak de laatste optie, 

aangezien deze vorm van bewaking zeer duur is. Maar tegenwoordig ziet men dit meer en meer, 

vooral in de wateren rond Somalië. Maar als de dreiging van piraterij zo acuut blijft, zal dit ook 

ten volle naar Azië worden uitgebreid.395 Nu is het al aanwezig in Azië, maar voorlopig in veel 

beperktere mate. Private security companies (PSCs) bieden maritieme beveiligingsservices aan. 

Dit moet naast de militaire acties van de staten gezien worden.396 

Vaak wordt bij reders en andere bedrijven die gebruik maken van de zee een hoge graad van 

zelfgenoegzaamheid waargenomen. Men aanvaardt de huidige situatie en neemt geen 

maatregelen om hun schepen verder te beveiligen. Vele ondernemingen vinden kosten die op 

voorhand genomen worden vaak onnodig. Bovendien is de scheepvaart en logistiek in het 

algemeen een sector waar de marges eerder laag liggen. Sinds lang werden de nodige 

maatregelen genomen om de veiligheid van scheepvaart te garanderen, het is pas recentelijk dat 

ook investeringen gedaan worden voor de beveiliging van de schepen tegen allerhande 

aanvallen.397   
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4.4 Verstoring marktsituatie 
Een laatste aspect dat moet toegelicht worden, is de impact van piraterij op de huidige 

marktsituatie. De grotere rederijen investeren sterk in beschermingsmaatregelen, wat voor hen 

een grote kost betekent. Men moet dus de afweging maken in hoeverre men deze kosten 

doorrekent aan de klant. Daartegenover staan de sub-standard rederijen.398 Deze zijn vaak 

kleinere rederijen, bijvoorbeeld van Griekse of Maltese eigenaars. Deze rederijen hechten veel 

minder belang aan veiligheid, wat kan resulteren in meer ongevallen. Een voorbeeld hiervan was 

de ramp met de Erika.399 Sub-standard rederijen kunnen beslissen om weinig tot niet te 

investeren in beschermingsmaatregelen en zo hun diensten veel goedkoper aan te bieden op de 

markt. De grote kwaliteitsvolle rederijen die investeren in gezondheid, veiligheid, beveiliging, 

milieu en kwaliteit zouden het moeilijk kunnen krijgen door de moordende concurrentie van 

goedkope rederijen.400  

Vanuit de meer kwalitatieve rederijen hoort men de vraag naar Europa en bij uitbreiding op 

wereldschaal om bepaalde verplichtingen op te leggen aan de rederijen inzake bescherming.401 

Zo creëert men een level-playing field voor alle rederijen. Ook drukten de rederijen tijdens de 

interviews duidelijk hun vrees uit dat de markt zal worden overgenomen door sub-standard 

rederijen.402  

Dus wanneer nu ook klanten gaan kijken naar het prijsverschil, zou dit in het slechtste geval 

kunnen leiden tot een kwaliteitsverlies van het maritiem transport. De kwaliteitsvolle rederijen 

kunnen zo uit de markt geweerd worden door een te harde prijzenslag. Daarnaast dient ook te 

worden opgemerkt dat de sub-standard schepen vaker een doelwit vormen van piraterij, wat 

ervoor kan zorgen dat piraterij nog zal toenemen.403 Ook kan de aanwezigheid van piraterij 
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ervoor zorgen dat kwaliteitsvolle rederijen bewust wegblijven uit de regio, waardoor lokale 

economische ontwikkeling bemoeilijkt wordt.404 
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5 Mogelijke oplossingen 
Binnen dit onderdeel worden mogelijke oplossingen aangereikt voor het probleem van piraterij 

in Zuidoost-Azië en bij uitbreiding voor de hele wereld.  

Tegenwoordig is het door de mogelijkheden van internet relatief eenvoudig om allerhande data 

te bekomen over schepen. Het IMO maakte de installatie van Automatic Identification System 

(AIS) verplicht voor zeeschepen met een brutotonnage van boven de driehonderd ton.405 Dit 

systeem stuurt automatisch informatie uit over de locatie van het schip. Piraten kunnen dus 

zorgvuldig hun aanvallen plannen, wat de kans op een geslaagde piraterijaanval drastisch 

vergroot. Reisroutes, tijdsschema’s, data over het schip zelf, alles is ter beschikking van de 

piraten. Volgens Van der Meijden is een drastische beveiliging van allerhande data zeer 

belangrijk.406 Sullivan plaats het zo: “elke technologie die een schip gebruikt tijdens het varen, 

kan ook worden gebruikt door de piraten”. Er wordt nog te laks omgesprongen met informatie 

op het internet te plaatsen. Deze informatie maakt het mogelijk voor piraten om hun werking 

sterk te professionaliseren.407 Er zijn websites die realtime de positie van schepen meedelen, 

misschien moet men deze strategie eens herzien of niet toegankelijk maken voor het brede 

publiek.408  

Een andere oplossing is het hanteren van nieuwe scheepvaartroutes. Dit zorgt meestal voor een 

langere reisduur door de grotere afstand. Dit is slechts effectief voor de meest kwetsbare types 

van schepen: schepen met een laag vrijboord en schepen die varen aan een lage snelheid.409 

Naast nieuwe scheepvaartroutes, kan ook de aandacht gaan naar nieuwe havens. Thailand is 

bezig met het Strategic Energy Land Bridge, ze wensen dus de positie als strategische hub voor 

brandstoffen in Zuidoost-Azië over te nemen van Singapore. Dit leidt ertoe dat tankers een 

andere route nemen, omdat hun cargo kan over land worden overgepompt via de Landengte 

van Kra. Hierdoor kan de Straat van Malacca vermeden worden.410 
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Er zijn ook oplossingen die de veiligheid in de Straat van Malacca ten goede komen, maar een 

negatieve invloed hebben op de scheepvaart. Tegen 2014 zal een pijleiding klaar zijn die olie 

doorheen de straat van Malacca pompt. Hierdoor moeten schepen niet meer door de risicovolle 

zeestraat, maar dit betekent wel een inkomstenverlies voor tankers die hier normaliter 

doorvaarden.411 Hierin kan men echter nog verder gaan. Energiestromen zullen steeds een 

doelwit blijven van piraterij, hoe sterk men ook deze stromen beveiligd. Misschien ligt de 

oplossing dieper. Als men nu door nieuwe energiebronnen de energie ter plaatse creëert, 

verdwijnt de nood tot transport en kan men het risico op piraterij uitsluiten.412 Terwijl de media 

vooral aandacht heeft voor de Straat van Malacca, is de piraterij zich gaan verleggen naar 

Indonesië en de Zuid Chinese Zee en Filippijnen. Het is belangrijk dat de acties die in de Straat 

van Malacca werden opgezet, en succesvol bleken, nu ook op deze andere piraterijhaarden 

worden toegepast.413 

Volgens de OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development“) zijn er 

gevallen gekend waarbij piraterij gepleegd werd door leden van de bemanning aan boord. 

Normaliter dient ieder bemanningslid geregistreerd te zijn in een officieel erkend register. De 

bemanningsleden worden geleverd door professionele agentschappen, maar soms zijn er ook 

eerder obscure agentschappen die bemanning leveren met een criminele achtergrond. Dus de 

OECD stelde dat er meer transparantie moet komen in de afkomst van de bemanning om zo 

efficiënter te gaan controleren. Verder dient ook de kanttekening gemaakt te worden dat door 

huidige low-cost strategies, vaak wordt bespaard op bemanning. Een kleinere bemanning is 

onherroepelijk kwetsbaarder tegen piraterijaanvallen.414  

Als men kijkt naar de specifieke vorm van piraterij in Zuidoost-Azië, dan valt meteen op dat de 

meeste incidenten plaatsvinden wanneer een schip voor anker ligt. Vooral rond Indonesië zijn er 

veel kleinere havens. Deze vormen ideale hotspots voor piraterij vanwege de gebrekkige 

beveiliging en de corrupte lokale autoriteiten.  De cijfers bevestigen deze visie. Voor Zuidoost-

Azië gebeuren tachtig procent van de gevallen van piraterij wanneer schepen voor anker liggen 

in havens en andere ankerplaatsen. Van deze tachtig procent gebeurde meer dan vijftig procent 
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in en rond de havens van Indonesië.415 In september 2007 stuurde de U.S. Coast Guard een 

waarschuwing naar de Ministerie van Transport van Indonesië met de boodschap dat maar liefst 

zeven van hun havens niet volden aan de ISPS-Code.416 Een mogelijke oplossing kan een  

consolidatie zijn van deze havens. De meest drastische manier om dit te doen is om er enkele te 

sluiten en finaal nog enkele grote havens over te houden. De overgebleven havens zullen nu 

meer geld hebben om betere beveiligingsmaatregelen te treffen. Er zijn charterers bekend die 

enkel willen veilige havens aanlopen, meestal zijn dit de havens die de ISPS-Code volledig 

hebben geïmplementeerd.417 Een meer gematigde oplossing is om de havens op strategisch vlak 

te doen samenwerken, maar operationeel blijven ze allemaal hun apart beleid voeren. Echter 

sluit men in beide gevallen de eventuele lokale corruptie niet uit. Verbeteringen in bestuur en 

politieke transparantie reduceert sterk het risico op piraterij.418 Internationaal kan men druk 

uitoefenen zodat de ISPS-code wordt geïmplementeerd in de havens. De druk kan men 

ontwikkelen door een nieuwe handelspolitiek in te stellen, bijvoorbeeld geen vrije handel met 

Europese Unie als er geen veilige handelsroutes en havens kunnen verzekerd worden.  

Een maatregel die eveneens veel potentieel bevat is het streamlinen van de ordehandhaving. 

Hierin kan men volgens mij de grootste efficiëntiewinst boeken. De verschillende lokale 

politionele en douane diensten moeten over de grenzen heen op gecoördineerde wijze 

samenwerken.  

Verder is het ook belangrijk dat op korte termijn al de disputen worden opgelost die handelen 

over territoriale aspecten. De delimitatie van het continentaal plateau en de territoriale wateren 

en de verscheidene eilandjes moet veel transparanter. Als dit voltrokken is, kan men beginnen 

met de gecoördineerde acties. 

De laatste oplossing is de meest effectieve, maar ook het moeilijkst te verwezenlijken. Het is 

duidelijk dat piraterij afneemt bij verhoogde beveiligingsmaatregelen. Echter is het ook duidelijk 

dat wanneer deze maatregelen worden afgebouwd, de piraterij net zo vlug terug stijgt. De enige 

oplossing die op lange termijn soelaas biedt, is economische ontwikkeling aan land. Hiermee zou 

werkloosheid afnemen en zouden de mensen een hogere welvaartsgraad bereiken. Als dit 
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gebeurt in combinatie met de afname van corruptie, zal er veel minder piraterij en andere 

vormen van terrorisme zijn in de regio.419  
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6 Resultaten uit de interviews 
De opzet van deze masterproef was om de economische gevolgen te identificeren van piraterij in 

Zuidoost-Azië. Dit wordt verder gespecificeerd tot de invloed die piraterij kan hebben op de 

strategieën van rederijen. Om een conclusie te mogen trekken uit de literatuur, dient men de 

data te vergelijken met de resultaten uit de interviews. Voor deze masterproef werden vijf 

interviews afgenomen. Twee diepte-interviews op locatie, Exmar Shipmanagement en 

Koninklijke Belgische Rederijvereniging. Verder werden ook drie interviews via email afgenomen 

met het International Maritime Bureau, Rederij Spliethoff en Intertanko. Hieronder wordt 

beknopt weergegeven wat er tijdens de interviews gezegd werd.  

Het eerste wat opvalt is dat de invloed van piraterij op de beslissingen van rederijen niet zeer 

drastisch is. Men erkent het risico, maar vaak liggen de economische belangen te hoog en moet 

men bepaalde risicozones doorvaren om lading te vervoeren.420 

De invloed die piraterij heeft op rederijen is groter voor Afrika (Somalië en Golf van Guinee) dan 

voor Zuidoost-Azië. Dit is vooral te verklaren volgens de intensiteit van de aanvallen. Voor 

Zuidoost-Azië blijft het vaak opportunistische low-level attacks.421 Piraten in en rond Zuidoost-

Azië kiezen vooral schepen uit met verlaagd vrijboord die traag varen of ter anker liggen.422 

Rederijen maken steeds een kosten-baten analyse om in te schatten hoe groot het risico is en 

bijgevolg welke maatregelen men moet nemen.423 Men moet het evenwicht aanhouden tussen 

(1) aanvaardbaar blijven om efficiënt te werken, (2) veiligheid voor schip en crew (3) stabiliteit 

van het schip en (4) de kostprijs. De klanten van rederijen kijken in de eerste plaats naar de 

kostprijs, dus iedere rederij dient de evenwichtsoefening te doen tussen veiligheid en 

kostprijs.424 

Aangezien de intensiteit van de aanvallen hoger is in Afrika, zijn de kosten die ontstaan door 

piraterij daar veel hoger. Het aan boord nemen van armed guards is in Somalië veelvoorkomend, 

terwijl dit niet voorkomt in Zuidoost-Azië. Landen uit Zuidoost-Azië zullen ook niet gauw de 

toestemming geven tot het gebruik van armed guards, omdat vele aanvallen plaats vinden in 

territoriale wateren.425 Overheden zijn namelijk weigerachtig om wapens toe te laten in hun 
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territoriale wateren. Als de intensiteit van aanvallen nog groter wordt voor Zuidoost-Azië, zal 

ook dit een hevige impact hebben op strategische beslissingen van rederijen.426 

De belangrijkste kosten die rederijen ervaren in Zuidoost-Azie ten gevolge van piraterij zijn 

verhoogde verzekeringspremies en beschermingsmaatregelen.427 Verzekeringsfirma’s rekenen 

voor het varen door risicogebieden hogere tarieven aan. Verder implementeren veel schepen de 

Best Management Practices (BMP), die tegenwoordig al hun haar vierde editie zitten.428 De 

implementatie van BMP zorgt ervoor dat de kosten stijgen door het installeren van fysieke 

beschermingsmaatregelen. Ook ontstaan er vele indirecte kosten door BMP. Voorbeelden zijn 

het trainen van de crew, risk assessment rapportage. Het merendeel van de vloot volgt deze 

BMP, dit omdat ze net ontstaan zijn vanuit de industrie zelf.429 

Er zijn nog andere kosten ten gevolgen van piraterij, maar deze komen in mindere mate voor. De 

belangrijkste kost is de verhoogde snelheid wat leidt tot een verhoogd brandstofgebruik.430 De 

reden waarom dit beperkt is voor Azië is de geografische opbouw. Door de vele eilanden 

ontstaan zeestraten. Binnen deze straten wordt vaak een maximale snelheid opgelegd. Dit zorgt 

ervoor dat men niet kan blijven versnellen in deze risicozones. De geografische opbouw heeft 

tevens ook een invloed op de tweede kostenfactor. Rederijen kunnen andere routes opnemen 

om het risico op piraterij te verminderen, dit leidt eveneens tot een verhoogd 

brandstofgebruik.431 Daarnaast levert dit ook langere vaartijden op, wat een economisch verlies 

betekent. Het onderscheid tussen bestemmings- of transitgebieden is hierbij belangrijk. Voor 

transitgebieden kan men een andere vaarroute zoeken, bij bestemmingsgebieden is dit niet 

altijd mogelijk. Een bestemming is bijvoorbeeld de haven van Singapore, waardoor het varen 

door de Straat van Singapore een noodzaak is. Als men echter van Afrika naar Japan dient te 

varen, is het mogelijk om de Straat van Malacca te vermijden en een langere route te nemen. 

Echter wordt de keuze voor andere routes beïnvloed door het beperkt aantal mogelijk routes.432 

Bij het varen door Zuidoost-Azië is men bijna verplicht om een zeestraat te kiezen. Echter zijn er 

veel rederijen die tegenwoordig trachten de Indonesische wateren te mijden.433 Dit is heel 

anders in Somalië. Hier kan men in de Indische Oceaan verschillende routes kiezen. Waardoor de 

zogenaamde re-routing daar een veel grotere invloed op het kostenplaatje uitoefent. Naar de 
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toekomst toe moet zeker het gebruik van de Arctic Route in overweging genomen worden. Een 

derde kost zijn de lonen van de bemanning. Door piraterij dient men extra premies te betalen 

aan bemanning die door risicozones varen. Bovendien moeten rederijen de beslissing 

respecteren als de bemanning net voor het risicogebied van boord wilt. Hierbij moet men een 

vervanger zoeken, wat eveneens geld kost.434  

Uit alle interviews is duidelijk af te leiden dat de overheden uit Zuidoost-Azië een gepast beleid 

voeren in de strijd tegen piraterij. De coöperatieve aanpak leverde een daling op in het aantal 

piraterij incidenten. Rederijen moeten steeds rapporteren aan de bevoegde overheden waar ze 

zich bevinden in de desbetreffende zeestraten. De gecoördineerde monitoring zorgt ervoor dat 

de commerciële scheepvaart terug op een veiligere manier door de regio kan varen.435 Deze 

coöperatieve aanpak is van groot belang. Idealiter zou men deze op wereldschaal moeten 

doorvoeren, zodat men een level-playing field creëert voor alle rederijen.436 Bijvoorbeeld is het 

voor Nederlandse rederijen niet mogelijk om armed guards aan boord te nemen, wat 

concurrentieverstorend werkt.437 Verder moet men wereldwijd ook werken aan de vervolging 

van piraterij, dit kan piraten ook ontmoedigen.438 

Voor Belgische rederijen specifiek wenst men ook een uitbreiding van de zones waarbij men 

armed guards aan boord mag nemen en tevens dat er meer licenties voor de armed guards zelf 

worden uitgeschreven.439 

Echter is er no room for complacency. Recentelijk stijgen het aantal aanvallen terug, waardoor 

de intensiteit van de bestrijding in ieder geval niet mag afnemen.440 De vrees bestaat voor 

copycat gedrag, waarbij men het winstgevende businessmodel van Somalië zou kunnen 

toepassen in Zuidoost-Azië.441 Tegenwoordig gaat internationaal alle aandacht van media, 

autoriteiten en rederijen naar Somalië en in mindere mate naar West-Afrika. Het uitbrengen van 

de Hollywood productie Captain Philips zorgt ervoor dat de internationale aandacht zich nog 
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meer op Somalische piraterij focust.442 Men moet dus opletten dat men het probleem in 

Zuidoost-Azië niet over het hoofd ziet en steeds een globale visie aanhoudt.443  

Ook geven alle geïnterviewden aan dat het risico op piraterij wereldwijd niet zal dalen, omdat de 

kloof tussen rijk en arm er niet kleiner op wordt. Niet enkel rederijen moeten waakzaam blijven, 

ook overheden moeten blijven strijd voeren tegen piraterij. Piraterij kan namelijk een remmend 

effect betekenen voor de lokale economie. Daarnaast doet het risico op piraterij ook de 

vervoersprijs stijgen en dit heeft een invloed op de finale consumptieprijs.444 

                                                           
442

 Zie “Piracy activity in Asia on the rise”, Drum Cussac, 8 november 2013, http://blog.drum-
cussac.com/maritime-and-ports/piracy-activity-in-asia-on-the-rise-/801658576 (geraadpleegd op 24 april 
2014).  
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Besluit 
In 2013 daalden voor het zesde jaar op rij de wereldwijde piraterijcijfers. Dit moet meteen 

genuanceerd worden.  Het is belangrijk om op te merken dat piraterij in Somalië de laatste jaren 

sterk afgenomen is, terwijl deze uit West-Afrika en Zuidoost-Azië aan een opmars bezig is. Door 

de media en internationale pers associeert de maatschappij piraterij vooral met de vorm 

afkomstig uit Somalië. Deze is gewelddadig en heeft als doel het verkrijgen van losgelden. 

Piraterij in Zuidoost-Azië is helemaal anders, hier gaat het vooral over armed robbery en petty 

theft. Men komt aan boord en steelt de bezittingen van de bemanning en het aanwezige 

cashgeld. De zogenaamde hit-and-run aanvallen blijven eerder opportunistisch van aard. De 

intensiteit van de aanvallen ligt niet zo hoog, maar de frequentie daarentegen wel. Ook zeer 

typerend voor de piraterij in Zuidoost-Azië is dat deze vooral in territoriale wateren en havens 

voorkomt.  

Als men over piraterij in Zuidoost-Azië praat, is het aangewezen om de gebieden te identificeren. 

Vroeger waren de Straat van Malacca en de Straat van Singapore de broeihaarden van piraterij 

in de regio. Ook de Sulu Archipel, ten zuiden van de Filippijnen, was een echte hotspot. 

Tegenwoordig floreert de piraterij hoofdzakelijk in de Indonesische wateren en havens. 

Niettegenstaande het aantal piraterijaanvallen in Zuidoost-Azië reeds zeer hoog zijn, kan men 

toch ten strengste vermoeden dat dit nog steeds een onderschatting vormt van de 

werkelijkheid. Veel incidenten blijven namelijk ongerapporteerd. De oorzaken hiervoor zijn 

veelvuldig: imagoschade, vertragingen door onderzoek en de kosten die ontstaan door het 

onderzoek. In Zuidoost-Azië zijn er ook vele aanvallen tegen visserijboten. Deze aanvallen 

worden slechts zelden gerapporteerd, omdat deze vissers dikwijls vissen zonder vergunning.  

Internationaal is er een golf van maatregelen gekomen om het piraterij probleem de kop in te 

drukken. Zo werden vanuit de scheepsindustrie de Best Management Practices ontwikkeld. Dit 

waren specifieke voorzorgsmaatregelen en beschermingsmaatregelen in de strijd tegen piraterij. 

Verscheidene internationale organisaties, zoals NATO (Operation Ocean Shield) en EU NAVFOR 

(Operation Atalanta), starten met militaire acties tegen piraterij in Somalië. Daarnaast trachtte 

men juridisch beter in te zetten op de vervolging van piraterij, hierin heeft men echter nog veel 

werk. Ook trachtte men een juridisch kader te ontwikkelen voor het aan boord nemen van 

armed guards. Bij het introduceren van bepaalde maatregelen en wetten is het van belang dat 

men het level-playing field respecteert. Men moet als doel hebben om de maatregelen 

wereldwijd in te voeren, zodat rederijen onder gelijke marktcondities kunnen opereren. Op 
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internationaal vlak is het IMO het belangrijkste orgaan dat zich bezig houdt met de bestrijding 

van piraterij.  

Naast internationale bestrijding, is ook een meer regionale aanpak van zeer groot belang. Een 

multilaterale aanpak om de Straat van Singapore en de Straat van Malacca te beschermen, werd 

opgezet door patrouilles van de omringende staten. Naast coördinatie op militair vlak, is ook een 

samenwerking op beleidsvlak gewenst. Wereldwijd is het typevoorbeeld van geslaagde 

samenwerking terug te vinden in Zuidoost-Azië, namelijk de ReCAAP. Het is een 

intergouvernementele samenwerking om piraterij te bestrijden in Azië. De organisatie bezit haar 

eigen informatiecenter (ReCAAP ISC) waar allerhande data over piraterij verzameld en 

uitgewisseld worden. Men tracht ook allianties aan te gaan met verscheidene non-

gouvernementele organisaties om zo een gecoördineerde aanpak tegen piraterij te installeren.   

De piraterij in Zuidoost-Azië heeft verscheidene oorzaken. Een eerste oorzaak is van 

geografische aard. Zuidoost-Azië heeft een specifieke opbouw dat zich sterk leent tot piraterij. 

De regio wordt gekenmerkt door brede kustlijnen met dichtbegroeide vegetatie. Daarnaast zijn 

er vele eilandjes die meerdere zeestraten creëren.  Een tweede oorzaak is te vinden in de 

economische sfeer. Wanneer de bevolking in de armoede terecht komt, door bijvoorbeeld een 

crisis, kan men toevlucht zoeken in piraterij. Dit wordt nog eens versterkt als men de 

tegenstelling met andere landen, bijvoorbeeld Singapore, enkel maar ziet toenemen. Een derde 

oorzaak is te vinden in de politieke sfeer. Als overheden corrupt of onstabiel zijn, schept dit 

mogelijkheden voor piraten. Piraterij is namelijk omgekeerd evenredig met de politieke wil en 

capaciteit van staten om controle uit te oefenen, wetten uit te vaardigen en hun wateren te 

beschermen. De volgende oorzaak is van culturele oorsprong. Piraterij en andere maritieme 

overvallen zitten historisch diep geworteld in de verscheidene samenlevingen in Zuidoost-Azië. 

Piraterij was een vorm van prestige voor de meest gerenommeerde leiders. Dit kan ervoor 

zorgen dat het maatschappelijk draagvlak voor vormen van piraterij, groter is dan in regio’s waar 

dit nog nergens voorkwam. Daarenboven is de lokale bevolking van oudsher een vissersvolk, wat 

hen de nodige vaardigheden oplevert voor piraterij. Een andere reden voor piraterij is de 

potentiële opbrengst. Niettegenstaande dat de potentiële opbrengst in Zuidoost-Azië veel lager 

ligt, dan de opbrengst van piraterij in Afrikaanse tegenhanger, speelt dit toch een belangrijke rol. 

De veiligheid in kustwateren en havens is de laatste oorzaak van piraterij in Zuidoost-Azië. Door 

de geografische opbouw is het niet eenvoudig om iedere haven en alle territoriale wateren op 

een consistente wijze te beveiligen. Juridische geschillen over delimitatie van territoriale 

wateren bemoeilijken dit alleen maar.  
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Er zijn verscheidene mogelijke redenen waarom piraterij het laatste jaar terug aan een opmars 

bezig is. Ten eerste bestaat de mogelijkheid dat de intensiteit van de bestrijding afnam, doordat 

het aantal incidenten dermate laag was. Ten tweede liggen door de crisis veel schepen ter anker, 

waardoor er meer potentiële doelwitten zijn voor de piraten. Ten derde wordt piraterij vaak 

omschreven als een cyclisch fenomeen, dat mee evolueert met economische conjunctuur.  

Piraterij brengt verscheidene kosten met zich mee. Voor Zuidoost-Azië zijn de belangrijkste 

kosten deze van verhoogde verzekeringspremies en deze van de implementatie van 

beschermingsmaatregelen. Opmerkelijk is dat verzekeringspremies een grotere kostenpost 

vormen dan effectieve beschermingsmaatregelen. Daarnaast is er het verhoogd 

brandstofgebruik. Dit kan ontstaan op twee manieren. Enerzijds wanneer men sneller vaart door 

een risicogebied, maar anderzijds ook wanneer rederijen op andere langere routes varen om 

deze gebieden te ontwijken (rerouting). Deze omwegen zorgen voor langere vaartijden, wat 

eveneens een verhoogde kost is. Een andere hoge kostenfactor zijn de premies die rederijen 

moeten betalen aan de bemanning wanneer men vaart door een risicogebied (hazard pay). Ook 

gaat men door het risico vaker afmonsteren. Dit levert een bijkomende kost op voor rederijen, 

want men moet een vervanger zoeken. De kosten van armed guards  en losgelden blijven 

afwezig in Zuidoost-Azië, dit in tegenstelling tot piraterij in Somalië.  Naast deze kosten voor de 

rederijen, zijn er ook nog twee andere kosten met een meer maatschappelijke impact. Ten 

eerste is er de human cost van bemanningsleden die direct of indirect in contact zijn gekomen 

met piraterij. Als tweede is er een ecologische kost verbonden aan piraterij. Verhoogde uitstoot 

en potentiële ecologische rampen wanneer tankers ter zinken worden gebracht. Bovenstaand 

overzicht biedt een antwoord op de onderzoeksvraag “Wat zijn de belangrijkste kosten die 

rederijen ondervinden bij het varen door Zuidoost-Azië?” 

Op de vraag “Heeft piraterij een grote impact bij het bepalen van korte- en 

langetermijnstrategieën van de rederijen?” is het antwoord niet eenduidig. Ten eerste dient te 

worden opgemerkt dat de impact van piraterij in Zuidoost-Azië niet zo groot is als deze in West- 

en Oost-Afrika. De gemelde incidenten blijken vaak low-level aanvallen op schepen die voor 

anker liggen. De slachtoffers zijn bijgevolg meer de lokale vissers en handelaren. Dus worden 

internationale rederijen minder getriggerd om intensief te gaan investeren in bescherming 

tegen maritieme piraterij. Voor rederijen is een kosten-batenanalyse sterk nodig om te 

evalueren in welke mate men de schepen gaat beveiligen.445 Voor veel rederijen primeert de 

economische potentie van regio’s boven het mogelijke risico op piraterij. De strategie van 
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 Zie D. ROSENBERG, “The Political Economy of Piracy in the South China Sea”, Naval War College 
Review, 2009, 43 – 58. 
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rerouting is voor Zuidoost-Azië moeilijk, omdat men haast verplicht is om een van de zeestraten 

te nemen. De grootste impact van piraterij op rederijen is deze op hun marktpositie. De markt 

bestaat uit duurdere kwalitatieve en goedkopere sub-standard rederijen. Kenmerkend voor deze 

sub-standard rederijen is het feit dat men weinig tot geen investeringen doet om zich te 

beschermen tegen piraterij. Hierdoor kan men hun diensten zeer goedkoop op de markt kan 

aanbieden. Dit kan er finaal voor zorgen dat de duurdere kwalitatieve rederijen uit de markt 

geweerd worden en er een daling ontstaat van de kwaliteit van maritiem transport. De impact 

blijft dus beperkt op korte termijn. Op langere termijn kan aanhoudende piraterij in Zuidoost-

Azië wel degelijk een impact hebben op de strategieën van rederijen.  

Als reactie op de dreiging van piraterij werden in deze masterproef een aantal mogelijke 

oplossingen geïdentificeerd. Als eerste moet men werken aan het gemak waarbij piraten 

allerhande realtime trackinfo krijgen over de schepen. Een tweede mogelijkheid bestaat erin 

waar mogelijk scheepvaart te vervangen door andere modi, bijvoorbeeld pijpleidingen. Een 

derde oplossing schuilt in het feit dat de bemanning soms banden heeft met piraten. Een 

transparant officieel inschrijvingsregister kan voor meer betrouwbare crewleden zorgen. Een 

volgende optie is het beter beschermen van de havens. Vooral in de kleinere Indonesische 

havens viert piraterij hoogtij. Een consolidatie tot enkele grote havens en eventuele 

implementatie van ISPS-code kan hierin verbetering brengen. Het streamlinen van de 

ordehandhaving, onder andere politie en douane, kan een grote efficientiëwinst met zich 

meebrengen. De belangrijkste oplossing, maar wel de moeilijkste, ligt aan wal.  Wanneer men 

definitief komaf wilt maken met piraterij, moet men de levensstandaard van de lokale bevolking 

verhogen. Op deze manier hebben ziet de lokale bevolking geen soelaas meer in het ontplooien 

van piraterijactiviteiten.  
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BIJLAGE VI: Interview Cyrus Mody - Assistant Director ICC Commercial Crime Services (IMB). 

1. Have your members encountered piracy in the last decade?  

By definition there is very little piracy in this region. The incidents are mainly low level 

opportunist thefts carried out on vessels at anchor. 

 

2. Do you advise them to take particular measures? 

Shipping companies are always advised to follow their company procedures as well as 

the IMO guidance given in MSC circ. 1334. This advice includes the most important 

points of vigilance, watch keeping and securing the accommodation, engine room, 

steering gear flat and the deck stores. 

 

3. Do they follow those measures?  

We would like to think that most of the ships in the region do follow the procedures and 

guidance. The only variable is the human element and the amount of training , drills and 

awareness. 

 

4. What is your vision on piracy in South-East Asia? And for the future?  

The level of attacks remains opportunistic, low level attacks. Now it is a bit on the rise, 

because there was a downturn in government control. So the control is still needed. 

When it declines, there will be a rise in piracy.  

 

5. What are the economic effects of taking those precautions? 

the items stolen from these ships are mainly ship stores and property of crew. In 

economic terms it probably not a lot however there is always the risk of a crew getting 

injured or killed. 

 

6. Does the threat of piracy has influence on the strategy of your members? Of the shipping 

companies? (for example other shipping routes, other hours to navigate).  

As above because most incidents low level opportunistic theft I don’t think a lot has 

changed. However if this goes out of hand then there could be implications 

Do they adept their strategy to the possibility of piracy?  

 

7. What is the role of the government in this picture? And particularly the government of 

the South East Asian region.  

Governments are very important as they need to recognize and acknowledge that there 

is a problem in their waters and then allocate adequate resources to deal with this 

criminal activity. 

 

8. Is it possible to use armed guards on board of the vessel in South East Asia? Is there a 

legal framework for this specific form of protection? 

The use of armed guards and nearly all the documentation on this was specifically for 

the High Risk Area of Somalia only. I don’t believe armed guards can be used in the SE 

Asia region especially as the incidents reported are pre dominantly in the anchorage 

regions or in side port limits. At these times vessels are within territorial waters of a 
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littoral state and hence the required permissions would need to be given – I don’t think 

this is possible. The only real permission that a ship needs to carry weapons is the 

permission of the flag state. Other than this I don’t think there is any legal framework for 

the carriage of any guards. 
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BIJLAGE VII: Interview Philip Belcher - Marine Director Intertanko. 

1. Have your members encountered piracy in the last decade?  

Yes, several.  

 

2. Do you advise them to take particular measures?  

Yes, the BMP and other guidelines 

 

3. Do they follow those measures? 

Yes. When following those measures, the chance of a piracy incident drops sharply.    

 

4. What is your vision on piracy in South-East Asia? And for the future?  

In line with ReCAAP. The support of ReCAAP remains of great importance.  

 

5. What are the economic effects of taking those precautions? 

Additional security measures cost money. So owners have to spend money on security 

including guards and structural changes. 

 

6. Does the threat of piracy has influence on the strategy of your members? Of the shipping 

companies? (for example other shipping routes, other hours to navigate).  

Do they adept their strategy to the possibility of piracy?  

In SE Asia not as much. Although many avoid Indonesian waters 

 

7. What is the role of the government in this picture? And particularly the government of 

the South East asian region.  

To provide the necessary secure environment to ensure that commercial ships can 

operate safely. 
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BIJLAGE VIII: Interview Elle De Soomer – Juridisch verantwoordelijke Koninklijke Belgische 

Redersvereniging (KBR). 

KBR is vooral bezig met Somalië (Oost Afrika), nu ook prospectie naar West Afrika. Men doet 

onderzoek naar een bepaalde regio wanneer vanuit de rederijen de schrik rond een bepaalde 

regio ontstaat.   

1. Zijn er al Belgische schepen die in contact zijn gekomen met piraterij? Zoja, hoe verliep 

dat juist en wat waren de gevolgen achteraf? 

Er zijn er twee effectief geënterd geweest, echter zijn er ook een tiental pogingen van 

piraterij op schepen van Belgische rederijen. Deze worden ook in de telling van het IMB 

opgenomen. Na het incident met de Pompeii is er vanalles in werking getreden bij Jan de 

Nul en Deme. Hun veiligheidsmaatregelen zijn sterk gestegen en er wordt veel meer 

proactief opgetreden tegen piraterij. Voor de Belgische regering was dit incident de 

aanzet voor een wet ter vervolging van piraterij. Het probleem van piraterij schuilt nog 

steeds in de vervolging. Via Kenia en de Seychellen zijn er oplossingen gecreëerd voor de 

vervolging van piraterij, echter blijft dit nog te laag. In België kunnen de piraten ook 

vervolgd worden, maar er zijn nog steeds structurele problemen. Het blijft moeilijk om 

harde bewijzen te vinden en veel vlaggenstaten zijn, niettegenstaande ze een wettelijk 

kader hebben, enthousiast om piraten naar hier te halen.  

Na het incident met de Pompeii is ook de “crisiscel piraterij” beheert door de FOD 

Mobiliteit.  Rederijen en schepen op zee kunnen 24 op 24 naar dit nummer bellen om 

bepaalde incidenten te melden en bijgevolg wordt binnenlandse zaken ook meteen op 

de hoogte gesteld.  

 

2. Zijn er bepaalde scheepsregisters die vaker worden geconfronteerd met piraterij? Flags 

of Convenience? 

Het is niet eenduidig. Enerzijds hebben deze flags of convenience vaak soepelere 

wetgeving rond gewapende bewaking aan boord, zodat dit piraten afschrikt. 

Bijvoorbeeld Malta heeft sinds lang een soepel beleid rond gewapende bemanning. 

Echter ook Amerikaanse, Russische en Israëlitische overheid gaan laks om met 

gewapende bewaking aan boord. Anderzijds staan deze landen eerder weigerachtig om 

de piraten te vervolgen in hun land. De piraten houden dus wel degelijk rekening met de 

vlag van een schip. De schepen die geviseerd worden zijn niet perse de “flags of 

convenience”, maar wel de landen waar ieder wettelijk kader rond piraterij ontbreekt. 

Ook weten de piraten perfect welke vlaggenstaten gebruik maken van gewapende 

bewaking. 

 

3. Adviseren jullie de rederijen om bepaalde maatregelen te nemen? 

De Belgische rederijen implementeren allemaal de Best Management Practices op hun 

schepen. De Belgische wetgever heeft hier zelf nog aan bijgedragen door de 

implementatie van BMP als een voorwaarde te laten gelden voor het gebruik van 

gewapende bewaking aan boord.  

a. Zoja, volgen ze deze maatregelen? Ja iedere Belgische reder volgt deze 

maatregelen, want deze maatregelen komen meestal vanuit de industrie zelf.  
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Ook worden verschillende oefeningen gedaan aan boord van een schip die door 

een risicozone zou varen. Ook werken de Belgische rederijen meestal met 

gekwalificeerde bemanning en deze krijgen ook een opleiding om beter om te 

gaan met risicosituaties.  

b. Hoe gebeurt de follow-up? 

Er is niet echt een follow-up. Net doordat deze maatregelen ten voordele gelden 

voor de rederijen, is de controle geen absolute noodzaak.  

 

4. Wat is uw visie op wereldwijde piraterij en deze voor Zuidoost-Azië? En wat zijn de 

huidige en toekomstige trends? 

De toekomst is niet bepaald rooskleurig door de huidige kloof tussen de rijke en arme 

landen en deze zal er in de toekomst niet op verbeteren. Zoals een Belgische reder het 

plastisch mooi uitdrukte: “de mensen uit de derde wereld zien steeds meer een 

gebraden kip langsvaren”. Dus zolang deze tegenstelling niet uit de wereld is geholpen, 

ziet men vanuit het BRV niet meteen een verbetering.  

De dreiging blijft acuut wereldwijd, Zuidoost-Azië blijft ook een acuut probleem, maar 

minder bekend omdat de aanvallen minder hoog van intensiteit zijn.  

Het probleem bij de vervolging is ook dat men vaak ook de piraten zelf vervolgt en niet 

tot de overkoepelende organisaties geraakt. Rond dit thema ontstaat er ook 

ongerustheid bij verschillende belangenverenigingen. In de media hoort men niet anders 

dan arrestaties van groepjes piraten. Hierdoor kan wereldwijd het gevoel ontstaan dat 

piraterij is opgelost, terwijl dit absoluut niet is opgelost. Er zijn stemmen in de wereld die 

zeggen dat de verhoogde controle tegen piraterij te doen afnemen. Wereldwijd wordt er 

niet genoeg gedaan om de problemen aan land aan te pakken. Instabiele situaties aan 

land blijven een voedingsbodem voor piraterij.  

Het probleem is ook dat voor meerderheid van de bevolking niet zo vertrouwd is met 

scheepvaart en voor beleidsmakers zijn wetten rond piraterij geen absolute noodzaak, 

omdat dit niet veel goodwill en bijgevolg stemmen oplevert bij het brede publiek.  

 

5. Wat zijn de economische effecten van piraterij? En heeft het nemen van 

voorzorgsmaatregelen ook effecten? 

Zie rapport Oceans Beyond Piracy. Iedere ingrijp kost geld.  

 

6. Denken de rederijen niet te vaak vanuit het principe kosten vs baten? De kosten van 

beveiliging zijn nog te hoog ten opzichte van de potentiële risico’s?  

Ja, dat gebeurt, maar in bepaalde risicozones zijn de risico’s te groot om ze zomaar te 

negeren. De kost van het sneller varen of omvaart zijn in essentie wel zeer hoog, maar 

als het risico eenmaal effectief de realiteit wordt, zijn de kosten erg groot.  

 

7. Heeft de mogelijkheid tot piraterij een invloed op de strategische beslissingen van de 

rederijen? (andere routes, andere vaarschema’s, …) 

Reders passen effectief hun vaarroutes aan, ze volgen actief op waar er piraterijhaarden 

zijn en afhankelijk daarvan maken ze een afweging. Hieruit beslissen ze of ze het risico 

wagen om door de risicozone te varen, eventueel door sneller te varen.  De kapitein kan 
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soeverein of in afspraak met de rederij zijn vaarroute wijzigen. Het soort schip speelt 

hierin ook een rol. Een hoger vrijboord biedt ook een betere bescherming.  

De arctic route is ook een zeer interessante piste. Op lange termijn lijkt ons dit een zeer 

interessante piste op economisch vlak, maar ecologisch is dit zeer belastend voor de 

wereld. En finaal zullen de derde wereldlanden het meest afzien van deze ecologische 

gevolgen, waardoor er terug een voedingsbodem zou kunnen ontstaan voor piraterij. De 

Arctic route is momenteel slechts op enkele weken leefbaar, maar naar de toekomst kan 

dit een interessante economische piste zijn.  

Scheepvaart blijft een internationale aangelegenheid. Dus verschillende 

belangengroepen pleiten voor een wereldwijde regelgeving. Wanneer bijvoorbeeld 

Europa zelf extra maatregelen zou opleggen aan hun rederijen, creëer je een 

concurrentieel nadeel ten opzichte van de rest van de wereld. De IMO-conventies zijn 

bindend op internationaal vlak, maar er moet nog meer beslist worden op internationaal 

vlak.  

 

8. Denkt u dat piraterij een invloed kan hebben op publieke verkoopsprijzen? Dat rederijen 

het aan hun klanten doorrekenen en deze vervolgens aan de finale consument? 

Ja sowieso, de vervoerprijzen gaan omhoog. Al de bijkomende 

beschermingsmaatregelen worden doorgerekend aan de klanten, al blijft dit natuurlijk 

een afweging die de reder moet maken in hoeverre hij dit zal doorrekenen.  

Echter blijft het moeilijk om de mindset bij de bevolking te veranderen dat piraterij 

onrechtstreeks voor hen ook nadelen meebrengt. Dit kan veranderen door bijvoorbeeld 

de twee films die zijn uitgebracht rond piraterij (A Hijacking, Captain Philips).  

 

9. Zijn er rederijen die effectief hun beleid hebben aangepast door de piraterij?  

Bij iedere Belgische rederij is het een beetje gelijk. Vanuit de industrie is er een golf 

gekomen aan maatregelen en deze worden effectief opgevolgd, net omdat ze een 

oplossing vormen.  

 

10. Impact van piraterij op de lokale economie?  

Er zijn enkele mensen die zeer rijk zijn geworden, de zogenaamde piratenkoningen. 

Maar anderzijds wordt intern de kloof tussen rijk en arm nog hoger.  

Dit is ook een verschil tussen Afrika en Azië. De piraterij in Azië is meer geografisch 

ontstaan, net door de specifieke ligging van eilandjes en zeestraten. In Afrika is de 

piraterij meer door socio-economische omstandigheden ontstaan. De mensen hebben 

honger en gaan soms louter over tot piraterij om te overleven.  

 

11. Wat is de rol die de nationale, regionale en internationale overheid hier moet spelen? 

a. Zijn er nog verbeteringen mogelijk op juridisch vlak?  

De vervolging van piraten moet beter. De juridische kaders rond bijvoorbeeld 

armed guards moeten veel meer op elkaar worden afgesteld. Voor veel wetten 

komt het erop neer om de voorwaarden te vereenvoudigen.  Voor de rederijen 

is er ook de voorwaarde voor het gebruik van armed guards dat deze armed 

guards de nationaliteit moeten hebben van een Europese lidstaat. Of deze 

voorwaarde effectief bijdraagt tot de veiligheid aan boord, is zeer twijfelachtig.  
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Een ander voorbeeld: het gebruik van handboeien. Volgens het KB mag men 

handboeien gebruiken, maar het is niet mogelijk om deze handboeien op een 

legale basis te verkrijgen en te transporteren door territoriale wateren van 

derde landen. Het KB opleiding vereist een opleiding van 40 uur louter voor het 

gebruik van handboeien en daardoor is het zeer moeilijk om bepaalde 

bewakingsfirma’s te vinden die geschikt en bereid zijn tot het bewaken van 

schepen in risicogebieden.  Het argument van de overheid is uit schrik voor 

escalatie van gewapend geweld aan boord. De praktijk leert ons echter dat dit 

niet zo hoeft te zijn. In de Scandinavische landen zijn de voorwaarden veel 

soepeler en daar werkt het perfect.  

b. Hoe verloopt de onderlinge samenwerking 

Goed, maar er moet nog meer coördinatie komen binnen regio’s en globaal.  

 

12. Hoe zit het juist met Belgische wetgeving rond Piraterij? En Belgische instanties? 

a. Is er een KB over piraterij en waar kan ik dit vinden?  

Ja op het Belgisch staatsblad.  

 

13. Mogen Belgische reders gewapende bewaking aan boord nemen? En zijn hiervoor 

afspraken nodig met bijvoorbeeld de Zuidoost-Aziatische landen?  

Er is een wetgeving met 9 Koninklijke besluiten betreffende gewapende bewaking voor 

België. Éen KB handelt over de zone, dit wordt momenteel beperkt tot een zone in en 

rond de Indische Oceaan. Voor West-Afrika is de BRV ook vragende partij, maar dit is 

niet eenvoudig, omdat daar meer gevaren wordt door territoriale wateren en dit maakt 

het een zeer gevoelig thema.  

Bewaking en dan vooral wapens aan boord is een zeer gevoelig thema. Dus de overheid 

geeft niet graag een dergelijke wet uit. De bewakingsagenten mogen bijvoorbeeld enkel 

Europese burgers zijn. Voor West-Afrika mag men enkel de schepen bewaken met 

militairen van die landen en jammer genoeg is dit heel corrupt. Vaak hebben deze 

militairen piratenbanden en soms zijn ze zelf de piraten.  

Eind dit jaar wordt het KB gereviseerd. Persoonlijk ziet mevrouw De Soomer geen 

probleem en zal waarschijnlijk het KB verlengd worden, omdat er geen problemen 

waren met de bewaking voor Belgische rederijen.  

Het merendeel van de Belgische reders gebruikt bewaking aan boord wanneer ze door 

de Indische Oceaan varen. Voordat de wetgeving hierrond ontstond, waren er ook al 

bewakingsfirma’s aan boord. Rederijen wisten wel dat het niet mocht, maar vanuit de 

praktijk (bv verzekeringen, charterpartijen) werd dit reeds geëist en gebeurde het in de 

illegaliteit.  

Momenteel is er slechts één (!) firma die in aanmerking komt om de gewapende 

bewaking uit te voeren, dit door de zeer strenge voorwaarden waaraan deze firma’s 

volgens het KB moeten voldoen. De firma die nu actief is, komt uit Estland. Hun 

definitieve vergunning werd vorige week vrijdag (21 februari 2014) goedgekeurd op de 

ministerraad. De wetgever eist bijvoorbeeld drie jaar ervaring als bewakingsfirma op een 

legale manier, maar er was quasi geen mogelijkheid tot het uitoefenen van gewapende 

bescherming aan boord van een schip. Dus deze vereiste is eerder contradictorisch van 

de wetgever.  
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Voor Belgische reders is het niet mogelijk om gewapende bewaking in Zuidoost-Azië aan 

boord te nemen, de vraag vanuit de reders is ook nog niet genomen.  
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BIJLAGE IX: Interview Marco Van Rijsinge - Safety Department Rederij Spliethoff.  

1. Zijn er al schepen van uw rederij in contact zijn gekomen met piraterij? Zoja, hoe verliep 

dat juist en wat waren de gevolgen achteraf? 

Nee, gelukkig zijn schepen nog niet aangevallen door piraten. 

 

2. Krijgen jullie advies van bepaalde instanties tegen piraterij? Om bepaalde maatregelen 

te nemen?  

a. Zoja, in welke mate volgen jullie deze maatregelen? 

BMP4 maatregelen voor algemene zaken (hardening schip. Melden UKMTO, etc), 

actuele berichten via IMB, Drum Cussac en andere bronnen (meestal via 

internet) 

b. Hoe gebeurt de follow-up? 

Additionele hardware (indien noodzakelijk en mogelijk), extra informatie / 

instructies naar schepen in het gebied. 

 

3. Wat is uw visie op wereldwijde piraterij en deze voor Zuidoost-Azië? 

Wereldwijd: gevaar voor copycat gedrag (bv gijzelingen/ontvoeringen bij Nigeria) Mbt 

Zuidoost-Azie: hier was piraterij/armed robbery redelijk onder controle, maar lijkt ook 

weer toe te nemen (geïnspireerd door piraterij Golf van Aden, Golf van Guinee?). 

Piraterij in dit gebied is meestal gericht op diefstal van goederen van bemanning 

(roofoverval) of ladingdiefstal, geen kaping of gijzeling. 

 

4. Wat zijn de economische effecten van piraterij? En heeft het nemen van 

voorzorgsmaatregelen ook effecten? 

Gebied mijden, omvaren, tijdverlies om guards te (dis)embarkeren. Effecten: langere 

vaartijden, meer brandstofgebruik, soms onmogelijk om lading mee te nemen, verlies 

van klanten. 

 

5. Denken de rederijen niet te vaak vanuit het principe kosten vs baten? 

Hangt van definitie kosten/baten af. Wij beschouwen een goede en gemotiveerde 

bemanning ook als een belangrijke batenpost. 

 

6. Heeft de mogelijkheid tot piraterij een invloed op de strategische beslissingen van de 

rederijen? (andere routes, andere vaarschema’s, …) 

Ja, maar hangt af of een gebied transit of bestemming is. Golf van Aden kan in principe 

vermeden worden (varen via Kaap de Goede Hoop of Panama kanaal). Andere gebieden 

(Perzische Golf, Nigeria) zijn bestemmingsgebieden en kunnen dus niet vermeden 

worden. Dit kost uiteraard wel veel geld. 

 

7. Impact van piraterij op de lokale economie? 

Geen idee, ik heb begrepen dat piraterij de locale economie van Puntland ontwricht 

(paar hele rijke piraten, rest heel arm.) 

 

8. Wat is de rol die de nationale, regionale en internationale overheid hier moet spelen? 
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Uitermate ingewikkeld: internationale wateren (hier varen schepen van NATO, EU en 

allerlei landen, Operatie Atalanta, CTF 51, etc), territoriale wateren van diverse landen 

rond Golf van Aden en Rode Zee, vlaggestaat regels/wetten (bv mbt wapens en 

beveiligers). Hierover is in Nederland een uitgebreid rapport gepubliceerd door de 

Commissie de Wijkerslooth:  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/rapporten/2011/09/01/rapport-commissie-de-wijkerslooth-

geweldsmonopolie-en-piraterij.html 

a. Zijn er nog verbeteringen mogelijk op juridisch vlak? 

Voor Nederland: toelaten van private beveiligers op schepen. Dit is wel 

toegestaan op schepen van andere landen, dus concurrentieverstorend. 

Op micro niveau – In welke mate bent u akkoord en heeft dit effect op Rederij Spliethoff?  

 Helemaal 
Niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Neutraal Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Piraterij leidt tot grotere schepen  X    

 Waarom zou dit tot grotere schepen leiden, alle schepen 
hebben last van piraterij. 

Piraterij leidt tot een daling van 
het maritiem transport 

 
 X 

  

 Is niet duidelijk, waarschijnlijk worden andere routes 
gebruikt. Er is weinig alternatief voor zeetransport in dit 
gebied (geen treinen, wegen, etc.) 

Piraterij zorgt voor een stijging 
van de lonen van de bemanning. 

 
X 

 
 

 

 Bemanning krijgt toeslag voor piratengebied. Dit is geen 
loon. 

Piraterij zorgt voor een daling op 
de arbeidsmarkt van potentiële 
bemanning. 

  
 X 

 

  

Piraterij heeft invloed op de 
wereldwijde ontwikkeling van de 
onderneming. 

 
 X 

  

  

Piraterij zorgt ervoor dat er meer 
in konvooi wordt gevaren. 

  
X 

 
 

  

Piraterij doet de transportprijs 
stijgen 

   
 X 

  

Piraterij leidt tot een verhoogde 
samenwerking met de marine 

   
X 

 

  

Piraterij zorgt een verhoogde 
vaarsnelheid in gevaarlijke 
gebieden 

   
X 

 

  

Piraterij zorgt voor meer     X 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/01/rapport-commissie-de-wijkerslooth-geweldsmonopolie-en-piraterij.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/01/rapport-commissie-de-wijkerslooth-geweldsmonopolie-en-piraterij.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/01/rapport-commissie-de-wijkerslooth-geweldsmonopolie-en-piraterij.html
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beveiligingsmaatregelen aan 
boord. 

  

Piraterij doet de 
verzekeringspremies stijgen 

   
X 

 

  

Piraterij doet rederijen voor 
andere vaarroutes kiezen 

   
 

 

 Indien mogelijk. 

Piraterij zorgt ervoor dat andere 
havens worden aangelopen 

 
 X 

  

  

Piraterij zorgt ervoor dat men de 
kust vermijdt en meer zeemijlen 
vaart 

   
X 
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BIJLAGE X: Interview Anne Pascale Mornard - Marine Superintendent Exmar Shipmanagement.  

1. België stelt op wereldschaal niet veel voor. Een beperkte vloot. Naast Euronav, Exmar en 

CMB (Familie Saverys) is de grootste rederij Jan de Nul en DeMe.  

 

2. Hoe is jullie ervaring met piraterij wereldwijd? En meer specifiek in Zuidoost-Azië?  

Er zijn geen effectieve incidenten geweest. Nog geen aanval of kaping. Er zijn verdachte 

situaties geweest, maar in beperkte mate. Een paar schepen van Exmar hebben 

piratenboten gerapporteerd. Maar er is nooit het gevaar van aan boord komen geweest. 

De rapportage gebeurt vanop het schip naar Exmar zelf en de dienst die continue data 

en meldingen verzamelt (voor Somalië MSCHOA). Er zijn nog geen schietincidenten 

geweest.  

 

3. Welke vaarroutes gebruiken jullie in Zuidoost-Azië? Met welke landen gelegen in 

Zuidoost- Azië komt u in contact tijdens de exploitatie van uw transportactiviteiten? 

Er is een kantoor in Singapore voor de LNG schepen. Schepen van Exmar die door de 

Straat van Malacca varen, zijn meestal louter doorvaart. Wel lopen soms schepen de 

haven van Singapore binnen om ter anker te gaan voor supervisie en onderhoud. Dan 

wordt er niet gelost. Men vaart binnen de traffic separation zone in de Singapore Strait. 

Dus voor Exmar is het risico op piraterij in Azië beperkt, omdat het meestal doorvaart is. 

Piraterij in Azië komt vooral voor bij het ten anker gaan. In de haven van Singapore is er 

veel gedaan inzake rapportering en veiligheid, dus is het risico in de haven beperkt. Ook 

moet men bij het doorvaren van de straat per sector rapporteren zodat de situatie 

nauwgezet door de autoriteiten kan worden gevolgd.  

 

4. Wat is uw visie op wereldwijde piraterij en deze voor Zuidoost-Azië? En wat zijn de 

huidige en toekomstige trends? Wat is anders vergeleken met 10 jaar geleden en wat zal 

de toekomst brengen?  

Er zijn 4 hotspots. West en Oost-Afrika, Zuidoost-Azië en Caraïben. Het probleem is dat 

piraterij een heel algemeen woord is voor verschillende zaken. Er is Somalische piraterij, 

deze verschilt sterk van West Afrika. In deze laatste gaat het echt over cargodiefstal en is 

de graad van geweld soms nog hoger. Vaak zijn het olietankers die worden gekaapt en 

de olie wordt overgetankt in andere schepen. In Somalië is er kidnapping, bedreiging 

crew en soms ook cargodiefstal. In Zuidoost-Azië is het meer armed robbery ter anker. 

Er zijn heel weinig kapingen en ook worden mensen daar minder bedreigd. Piraterij is 

haast verdwenen in de Caraïben, mede door de inzet van de Verenigde Staten.   

De laatste twee jaar is piraterij in Azië terug aan het stijgen. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is tweeledig. Misschien hebben de lokale autoriteiten hun jacht op piraterij wat 

afgebouwd omdat er een significante daling te merken was. Anderzijds ligt ook het 

probleem dat de rederijen en scheepseigenaars zelf te sterk focussen op Somalië. Dat 

men de rest van de wereld vergeet. Het is belangrijk dat men een globale visie aanhoudt 

op piraterij. Een derde reden kan zijn dat de piraten daar ook ‘slimmer’ handelen. Men 

kijkt naar het businessmodel van de piraten in Somalië en tracht dit ook in Azië toe te 

passen.  
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Een blijvend probleem is de rapportering. Zijn er bijvoorbeeld minder incidenten of 

wordt er gewoon minder gerapporteerd? Een oplossing hiervoor is de anonieme 

rapportage. Maar Exmar is van het oordeel dat rapportering niet perse tot commerciële 

imagoschade leidt, want dit toont hun transparantie.  

Bij de arrestatie van de Somalische piratenleider, vreesde men voor een vergelding in 

Somalië. Men zou kunnen de Belgische vlag viseren. Hierover werd door de industrie 

met de overheden overlegd. Men kwam tot het besluit dat piraten eerder opportunisten 

zijn. Men kijkt gewoon welk schip het dichtst en het eenvoudigst te kapen valt. Het is 

aan het schip om zich te profileren als een moeilijk te kapen schip. Bijvoorbeeld fysieke 

beschermingsmaatregelen die duidelijk zichtbaar zijn. De schepen van Exmar hebben 

een relatief hoog vrijboord, wat de piraten ook al afschrikt.  

Doordat men vandaag focust op Somalië, is er de neiging om de rest van de piraterij 

hotspots te vergeten. Dus moet men naar de toekomst een meer globaler actieplan 

uitwerken met specifieke doelstellingen voor alle piraterijregio’s. In Azië zijn er veel 

meer kleinere incidenten, terwijl in Somalië enkele grote. Op het einde van de rit 

hebben deze beide een grote invloed op het maritiem transport en moet men beide 

actief gaan bestrijden.  

 

5. Welke maatregelen neemt Exmar om haar schepen en bemanning te beschermen tegen 

piraterij?  

Het eerste wat men tracht te doen is BMP4 te implementeren. Als het mogelijk is, maakt 

men een citadel in het schip. Bij oudere schepen worden bijvoorbeeld deuren versterkt 

en venster toe gemaakt. Ieder schip van Exmar wordt standaard uitgerust met razorwire, 

nachtkijkers, firehoses en vaten vol water. Ook zandzakken en paletten worden gebruikt. 

Men moet het evenwicht vinden tussen (1) blijven aanvaardbaar zijn om efficiënt te 

werken, (2) veiligheid voor schip en crew (3) stabiliteit van het schip (4) kostprijs. Alle 

beschermingsmaatregelen worden voor alle schepen genomen wanneer men naar een 

risicogebied vaart. De crew krijg extra training om hen voor te bereiden. De kapitein en 

officieren krijgen ook een computer based training. Ook zijn er de gewone 

driloefeningen voor men een risicogebied binnenvaart.  Dus qua materiaal en 

bemanning betekent piraterij voor Exmar een grote kost.  

Exmar is tevens ook vragende partij om de wet rond armed guards aan boord te nemen 

uit de breiden. De overheid zal eerst de bestaande wet versterken, want het was eerst 

een overgangsmaatregel. Verder zal men enkele bedrijven definitie de vergunning geven 

om als armed guards te mogen optreden. Er zijn ook nog te weinig bedrijven die het 

beroep van armed guards mogen uitoefenen. Dit blijft ook een nijpend probleem. De 

Belgische vloot is vrij beperkt, wat de bewakingsfirma’s niet altijd happig maakt om te 

investeren in deze nieuwe branche. Dus de kosten zijn zeer groot en zijn niet enkel 

gewaarborgd door de inkomsten die men verkrijgt als bewakingsfirma. Bij iedere transit 

die men maakt door risicogebieden wordt een risk assessment gemaakt. Bij meer dan 

vijftig procent van de doorvaarten door Golf van Aden wordt een firma aan boord 

genomen. De verzekeraar geeft de rederijen een korting als men armed guards aan 

boord neemt. De vaarroutes die men moet nemen in de Indische Oceaan worden 

bepaald door het al dan niet aan boord hebben van een bewakingsfirma. In Azië wordt 

de praktijk van externe bewakingsfirma’s niet gebruikt.  
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6. Heeft de mogelijkheid tot piraterij een invloed op de strategische beslissingen van de 

rederijen? (andere routes, andere vaarschema’s, …) 

In piraterij gebieden tracht men sneller te varen. Maar in de Straat van Malacca en 

Singapore kan men maar maximum zoveel knopen varen. Dus kan men niet blijven 

versnellen, mede ook door de congestie. In de straat van Singapore is de diepgang zeer 

beperkt en moet men varen tussen twee boeien. Vandaar dat daar ook het risico op 

piraterij bestaat en is verhoogde controle zeker nodig.  

Piraterij heeft wel degelijk een invloed op de strategie van rederijen. Klanten kiezen vaak 

voor de goedkoopste. Dus rederijen trachten hun kosten zo laag mogelijk te houden. 

Dus er is een implicatie op het beleid van de rederijen.  

 

7. Wat is de rol die de nationale, regionale en internationale overheid hier moet spelen? 

Zijn er nog verbeteringen mogelijk op juridisch vlak?  

De wet over security moet transparanter. De definitieve vergunningen moeten vlotter 

uitgegeven worden en misschien moeten de criteria hierbij worden afgezwakt.  

 

Op micro niveau – In welke mate bent u akkoord en heeft dit effect op Exmar?  

 Helemaal 
Niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Neutraal Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Piraterij leidt tot grotere schepen   X   

 Niet meteen een invloed. De strategie die de grootte van de 
schepen bepaalt, wordt voornamelijk gestuurd door 
economische motieven. Daarnaast zit men voor bepaalde 
hotspots, bijvoorbeeld het Suezkanaal, al aan maximale 
afmetingen.  

Piraterij leidt tot een daling van 
het maritiem transport 

 
X 

   

 Neen, als er genoeg geld geboden wordt, zal men blijven 
door de gebieden varen. Als bijvoorbeeld het risico voor 
Exmar te groot wordt, zullen er andere firma’s wel door 
deze gebieden varen. Transport blijft nodig.  

Piraterij zorgt voor een stijging 
van de lonen van de bemanning. 

   
X 

 

 De crew op schepen die door risicogebieden varen krijgt 
een extra vergoeding hiervoor. Bovendien hebben ze het 
recht om afgemonsterd te worden. Dan moet men voor een 
vervanger zorgen en deze moet ter plaatse gebracht 
worden en dit kost ook geld.  

Piraterij zorgt voor een daling op 
de arbeidsmarkt van potentiële 
bemanning. 

  
X 

  

 Dit is mogelijk maar gebeurt op dit moment nog niet. De 
bemanning is zich wel bewust van het risico. Maar in welke 
mate men dit risico inschat, is nog maar de vraag. De 
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bemanning komt vaak uit armere streken, dus ze blijven het 
geld nodig hebben. Hoe groot het risico ook is.  

Piraterij heeft invloed op de 
wereldwijde ontwikkeling van de 
onderneming. 

 
x 

   

 Ook hier zijn de economische belangen te groot. Als het kan 
tracht men de zones te mijden, maar dit lukt in vele 
gevallen niet.  

Piraterij zorgt ervoor dat er meer 
in konvooi wordt gevaren. 

    
X 

 Er zijn corridors gecreëerd voor de schepen en binnen deze 
corridors vaart men in konvooi. Bijvoorbeeld in golf van 
Aden zijn er verschillende konvooien van schepen met 
gelijke vaarsnelheid die onder begeleiding van oorlogsschip 
varen (Group transit). Het snelste konvooi, die meer of 18 
knoop vaart, gebeurt niet onder begeleiding van 
oorlogsschip. In Zuidoost-Azië vaart men in de corridors, 
maar niet per se in konvooi.  

Piraterij doet de transportprijs 
stijgen 

   
X 

 

 Vooral voor de eigenaars en charterers. De eigenaar betaalt 
bijvoorbeeld beschermingsmaatregelen en kan die soms 
terugvorderen aan de charterer. Uiteindelijk zal de 
transportprijs wel degelijk stijgen.  

Piraterij leidt tot een verhoogde 
samenwerking met de marine 

   
X 

 

 Een verhoogde samenwerking met internationale marine 
en de lokale marine. Niet perse met de marine van de 
vlaggenstaat. BEMTAR is een samenwerking tussen 
Belgische marine en schepen die in de golf van Guinee 
varen. Het doel van BEMTAR is het gratis bijstaan van alle 
schepen onder Belgische vlag om hun veiligheid op zee te 
verhogen. Het is een passieve bewaking.  

Piraterij zorgt een verhoogde 
vaarsnelheid in gevaarlijke 
gebieden 

   
X 

 

 Het varen door risicogebieden gebeurt altijd op een hoger 
tempo, indien toegestaan. Bijgevolg heeft dit ook 
implicaties op het brandstofgebebruik.  

Piraterij zorgt voor meer 
beveiligingsmaatregelen aan 
boord. 

   
X 

 

 Voor de grotere rederijen is dit zeker zo. Er zijn ook kleinere 
rederijen die die uitgaven niet doen, om kosten te 
besparen.  

Piraterij doet de 
verzekeringspremies stijgen 

   
X 

 

 Exmar zelf betaalt dat niet, maar dit is volledig voor de 
rekening van de eigenaar. Door het aan boord nemen van 
armed guards kan men ervoor zorgen dat de premies 
afnemen. Daarnaast laten sommige maatschappijen ook 
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het al dan niet hebben van BMP een rol spelen.  

Piraterij doet rederijen voor 
andere vaarroutes kiezen 

   
X 

 

 Dit gebeurt zeker. Maar in Zuidoost-Azië zijn de keuzes 
beperkt. Als men van Zuid-Afrika komt en men moet naar 
Singapore, kan men via de Sunda Straat varen. Als men 
echter van Suez komt, is de Sunda Straat een te grote 
omweg en moet men sowieso via de Straat van Malacca 
varen.  

Piraterij zorgt ervoor dat andere 
havens worden aangelopen 

 
X  

  

 Niet echt. Men moet de cargo halen en leveren op de 
specifieke plaatsen. Voor Exmar zelf, de laad- en loshavens 
voor LNG en LPG zijn vrij beperkt. Dus men heeft niet de 
optie om voor een andere haven te kiezen.  

Piraterij zorgt ervoor dat men de 
kust vermijdt en meer zeemijlen 
vaart 

  
X 

  

 Men tracht steeds de kortste weg te nemen, zolang het 
veilig blijft. Dit niet per se om de kust te vermijden, om 
piraterij te mislopen.  

 
 

 

 

 

 


