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Inleiding 

 

Het fenomeen verstekelingen bestaat sinds het ontstaan van de internationale scheepvaart. Vanwege 

bepaalde ongunstige sociale, economische of politieke omstandigheden beslissen mensen vaak om 

hun land te verlaten. Verstekelingen gaan de vlucht naar een betere toekomst ondernemen aan boord 

van een schip, zonder medeweten van de kapitein of de bemanning en in de meest gevaarlijke en 

onveilige situaties. De oversteek maken via het water is niet zonder gevaren en vandaag sterven er 

nog steeds verstekelingen tijdens hun ‘reis’. Veelal nemen verstekelingen een dergelijk risico vanuit 

een zekere wanhoop en het ontbreken van de nodige financiële middelen. De schepen die varen 

tussen derdewereldlanden en het aantrekkelijke West-Europa vormen met hun vele potentiële 

verstopplaatsen een goedkoop alternatief voor een vliegticket. 

 Het feit dat er verstekelingen zich aan boord van een schip bevinden, heeft voor verschillende 

betrokken partijen gevolgen en brengt een hoop extra zorgen met zich mee. Ten eerste rust op de 

kapitein de verantwoordelijkheid over de verstekeling gedurende de hele reis, alsook gedurende de 

periode dat het schip in de haven ligt ter goedkeuring tot ontscheping. Hij moet er over waken dat de 

verstekeling de nodige medische zorgen, aangepaste kledij en voldoende voeding krijgt. Daarnaast is 

het ook voor de bemanning een hele aanpassing. Hoewel de capaciteit van een schip de laatste jaren 

enorm is toegenomen, is het meestal niet voorzien op deze extra ‘passagiers’. De verstekelingen 

worden na ontdekking in een aparte ruimte gehouden en dit gaat vaak ten koste van de slaapplaatsen 

van de bemanning. De voornaamste financiële gevolgen zijn dan weer voor rekening van de 

scheepseigenaar. Naast de grote economische kosten door vertragingen die het schip oploopt, riskeert 

de scheepseigenaar in  bepaalde landen hele hoge boetes voor de aanwezigheid van verstekelingen 

op hun schip. 

 

Het opschrift van mijn masterproef ‘de problematiek van de verstekelingen’ is zeer ruim. Omdat ik 

dit onderwerp onmogelijk in deze masterproef tot op de bodem kon uitspitten, was ik genoodzaakt 

om mij inhoudelijk te focussen op enkele aspecten van de problematiek.  

 

Het eerste hoofdstuk vormt een soort van inleiding en schetst een algemeen kader omtrent de 

problematiek. Het behandelt de motieven van verstekelingen, de risicolanden en de mogelijke 

verstopplaatsen op het schip.  

 

Hieropvolgend wordt in het tweede hoofdstuk de definitie van ‘een verstekeling’ onder de loep 

genomen in het licht van internationale verdragen en nationale wetgeving. Daarnaast worden ook de 



 

 

begrippen ‘illegaal’, ‘bootvluchteling’, ‘vluchteling’ en ‘asielzoeker’ toegelicht omdat deze maar al 

te vaak verkeerdelijk worden gebruikt in de context van verstekelingen. Tot slot wordt in het tweede 

hoofdstuk ook nagegaan in hoeverre de preventieve maatregelen en initiatieven die reeds zijn 

ondernomen, in de praktijk worden toegepast. 

 

In het laatste en derde hoofdstuk wordt ten slotte dieper ingegaan op de problematiek in België. Hier 

heb ik gekozen om stap voor stap en in 2 fases te bekijken wat er in de praktijk en ‘in de wet’ met 

een verstekeling gebeurt indien het schip met de verstekeling aan boord een Belgische haven 

binnenvaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdstuk I: Historische achtergrond en ontwikkeling 

 

In het eerste hoofdstuk wordt de historische achtergrond van het fenomeen ‘de verstekeling’ en de 

ontwikkelingen die het heeft doorgemaakt kort geschetst. Verder probeert het eerste hoofdstuk een 

antwoord te bieden op enkele algemene vragen, zoals: Welke gebieden vormen de huidige 

‘hotspots’? Welke regio’s houden een verhoogd risico in? Welke motieven schuilen er bij deze 

personen achter hun oversteek? Wat zijn de meest courante verstopplaatsen? 

 

1. Vroege geschiedenis  

 

Verstekelingen verlaten hun thuisland op zoek naar een beter leven met meer economische kansen 

omwille van oorlog, discriminatie of andere conflicten.1 Het fenomeen van personen die op een schip 

via de zee op zoek gaan naar veiligheid, een toevluchtsoord of betere economische omstandigheden 

is niet nieuw.2 Verstekelingen bestaan sinds het ontstaan van de internationale scheepvaart, maar zijn 

doorheen de tijd wel een groeiend probleem geworden.3 Vanuit een zekere wanhoop en het 

ontbreken van de nodige financiële middelen, zocht een groeiend aantal personen hun toevlucht tot 

het stouwen aan boord van een schip.4  

Voor de 20ste eeuw bestond wel het besef van deze problematiek, maar werd door de overheden op 

vlak van veiligheid en preventie zo goed als niets ondernomen.5 Er werd nog wat vastgehouden aan 

het principe van vrijheid van de zee en er leefde nog het idee van de zee als een open ruimte buiten 

de macht en het gezag van staten, een plaats waar er geen grenzen, wetten of eigendommen waren.6 

Dit bracht verschillende problemen met zich mee inzake de problematiek van verstekelingen. Ten 

eerste was het lot van een aangetroffen verstekeling zeer onzeker en was het bovendien niet 

ongebruikelijk dat men deze verstekelingen ging overboord zetten of mishandelen.7 Dit is vandaag 

de dag naar internationaal recht ten strengste verboden. Daarnaast waren de schepen een stuk minder 

                                                           
1 M.H. MORSE en L.M. MORAN, “Troubling the waters: Human Cargos”, J. Mar. L. & Com. 2002, 2. 
2 W.M. VON ZHAREN, “Human contraband: stowaways in popular culture”, J. Mar. L. & Com. 2000, 601. 
3 West of England insurance Services, Loss Prevention Bulletin, Stowaways, 2012. 
4 Website: http://www.itfseafarers.org. 
5 F. BOOTH en L. ALTENBRUN, “Maritime and port security, piracy, and stowaways: renewed concerns over old 

problems”, U. S. F. Mar. L. J. 2002-2003, 2. 
6 W. WALTERS, “Bordering the Sea: Shipping industries and the policing of stowaways”, borderlands e-journal 2008, 2. 
7 G. CUNNINGHAM, “Rather stay away than stow away”, Juta’s Bus. L. 1996, 8; E. STEGLICH, “Hiding in the hulls: 

attacking the practice of high seas murder of stowaways through expanded criminal jurisdiction”, Tex. L. Rev. 1999-

2000, 1326; D. CALEMYN, Illigale migratie, versteklingen… insteek van de scheepvaarpolitie, 18 december 2011. 

(Powerpoint Presentatie Studiedag) 



 

 

veilig en uitgerust tegenover de schepen die tegenwoordig de wereldzeeën bevaren. Dit wil ook 

zeggen dat het risico van een reis over zee veel groter was en het aantal personen dat stierf op zo’n 

doorvaart dan ook veel hoger lag. Dit geldt a fortiori voor de verstekelingen.8 Tot slot zijn er nog tal 

van andere problemen te vermelden: zoals besmettelijke ziektes en drugs die verstekelingen 

meebrengen aan boord van het schip (en zo ook in het land waar ze worden ontscheept).9 

 

Doorheen de 20ste en 21ste eeuw hebben verschillende internationale bijeenkomsten plaatsgevonden 

die het probleem van verstekelingen naar voor hebben geschoven en de problematiek in kaart hebben 

gebracht. Zo komt het dat men verschillende juridische aspecten is gaan ontwikkelen omtrent ‘de 

verstekeling’ en er een soort van statuut is gecreëerd. Verschillende nationale initiatieven staken de 

kop op om een antwoord te bieden aan deze problematiek, maar er was een noodzaak naar 

internationale samenhang en overeenstemming. Wanneer een verstekeling immers aan boord wordt 

gevonden, betreft het geen nationaal probleem, maar kunnen verschillende rechtsordes van 

toepassing zijn. De ‘International Convention relating to stowaways’ van 1957 te Brussel was een 

eerste poging tot internationale wetgeving. Deze Conventie was een soort van basis, waarin ook voor 

het eerst het begrip ‘verstekeling’ werd gedefinieerd. We zullen verder zien dat deze eerste 

Conventie een leidraad werd voor verdere verdragen. 

 

2. Actuele ontwikkelingen  

2.1. Toegang tot het schip en verstopplaatsen 

 

Verstekelingen zijn altijd een probleem geweest voor de maritieme industrie, maar in tegenstelling 

tot wat met men zou denken en met alle maatregelen die worden getroffen, zorgen de moderne 

omstandigheden er net voor dat het verschuilen voor verstekelingen er een stuk ‘gemakkelijker’ is op 

geworden. Schepen in lijndienst die varen op vrijgegeven routes met een regelmatig schema, zorgen 

ervoor dat verstekelingen een zeker controle verwerven op hun bestemmingen en zo een reisroute 

voor hun ‘vlucht’ kunnen uitstippelen. Er zijn voorbeelden bekend van verstekelingen die werden 

gevonden met de planning van het schip bij zich.10  

 

                                                           
8 M.H. MORSE en L.M. MORAN, “Troubling the waters: Human Cargos”, J. Mar. L. & Com. 2002, 8. 
9 R. BARDE, “Prelude to the Plague: Health and Politics at America’s Pacific Gateway, 1899”, Journal of the History of 

Medicine 2003, 180; F. BOOTH en L. ALTENBRUN, “Maritime and port security, piracy, and stowaways: renewed 

concerns over old problems”, U. S. F. Mar. L. J. 2002-2003, 2. 
10 D.A. NOURSE, “Detention of stowaways: who should bear the cost?”, U.S.F. Mar. L. J. 1993-1994, 436. 



 

 

Verstekelingen verschaffen zichzelf toegang tot het schip door onder andere aan boord te klimmen 

van het schip via de dikke touwen of kabels die worden gebruikt om het schip vast te leggen in de 

dokken, via ankerkettingen, door zich te verstoppen in vracht of uitrusting, door zich te vermommen 

als stuwadoors met valse identiteitspapieren of door omkoperij van het personeel op het schip.11 

Vaak is het voor de verstekelingen amper een uitdaging om het schip te benaderen aangezien 

moderne cargo-operaties vandaag de dag nog steeds al te vaak plaatsvinden in grote, afgelegen, 

slecht bewaakte en slecht verlichte havengebieden.12  

Echter valt wel op te merken dat dergelijke problematiek reeds internationaal aan bod is gekomen en 

dat reeds verschillende initiatieven inzake preventieve maatregelen zijn ontstaan. Daardoor zijn 

situaties als hierboven omschreven al een stuk geringer en zijn heel wat landen in actie geschoten om 

de richtlijnen en aanbevelingen in de praktijk om te zetten. De ISPS Code13 is daar een goed 

voorbeeld van en legt bijvoorbeeld de verplichting op aan de gezagvoerder van het schip dat de 

veiligheid van het schip dient te worden gehandhaafd wanneer het in de haven ligt. Dit kan o.a. door 

dekverlichting ’s nachts, bemanning die toezicht houdt op de gangway, patrouilles op het dek alsook 

het frequent doorzoeken van de vracht en ruimtes in het schip die een verhoogd risico inhouden voor 

het verschuilen van verstekelingen. Daarnaast worden deze basisbeveiligingsmaatregelen ook vaak 

aangevuld door de inzet van gewapende bewakers die patrouilleren op de pier of in het 

terminalgebied naast het schip.  

 

Nadat ze het schip hebben betreden, gaan ze zich voornamelijk verstoppen in laadruimen14, op het 

dek15, in reddingsboten of in de machinekamer.16 De kapitein en de bemanning zijn zich wel bewust 

van de ‘populaire’ verstopplaatsen voor verstekelingen en onderwerpen deze aan een extra grondige 

controle. Een opmerkelijke actuele ontwikkeling is dat men zich vaak in het roerhuis gaat verstoppen 

omdat deze plaats niet gemakkelijk te bereiken is van binnen in het schip. Vooral schepen die in 

ballast van Afrika naar Brazilië varen om suiker te gaan halen, worden goed in de gaten gehouden 

door potentiële verstekelingen. Dergelijke schuilplaatsen zijn levensgevaarlijk.17 

 

                                                           
11 W. JUSTERS, Stowaways-P&I clubs experience, 15 december 2011. (Powerpoint Presentatie Studiedag) 
12 F. BOOTH en L. ALTENBRUN, “Maritime and port security, piracy, and stowaways: renewed concerns over old 

problems”, U. S. F. Mar. L. J. 2002-2003, 6; D.A. NOURSE, “Detention of stowaways: who should bear the cost?”, 

U.S.F. Mar. L. J. 1993-1994, 437. 
13 Infra, blz. Bladzijde preventieve maatreglen 
14 In de vracht , op autodekken of in ventilatiekanalen. 
15 In kranen en masthuizen. 
16 In de schoorsteenpijp, een luchtkoker of in de stuurinrichting. 
17 West of England insurance Services, Loss Prevention Bulletin, Stowaways, 2012. 



 

 

Het soort schip speelt natuurlijk ook een belangrijke factor. Voornamelijk zijn het volgende schepen 

die in aanmerking komen voor verstekelingen:18 

� Containerschepen 

� Bulkschepen 

� RoRo-schepen19 

� General-Cargo schepen 

� Multi-cargo schepen 

 

Zowel in de internationale als in de Belgische scheepvaart worden containers als één van de meest 

populaire schuilplaatsen voor verstekelingen bevonden.20 De verstekeling kan zich in een 

containerschip gemakkelijker schuilhouden dan in een tanker, dat spreekt voor zich. De grote 

containerterreinen waar containers worden samengebracht voor verzending, laten aan verstekelingen 

toe om zich in de gedeeltelijk gevulde containers te verbergen voordat de ladingoperaties zijn 

begonnen en worden op deze manier mee aan boord geladen samen met de cargo.21  

 

Kortom, we kunnen stellen dat de combinatie van enerzijds de toegenomen omvang van de moderne 

koopvaardijschepen en daartegenover het afgenomen aantal bemanningsleden, er voor zorgt dat het 

een stuk moeilijker is geworden om de veiligheid van het schip te handhaven en het aan boord 

komen van verstekelingen te voorkomen. 

 

2.2. Motieven 

 

In essentie kunnen twee categorieën met redenen worden onderscheiden. Een eerste categorie zijn de 

“pushfactoren” die er voor zorgen dat iemand voor iets op de vlucht gaat uit eigen land. Voorbeelden 

zijn oorlog, conflict, vervolging, geweld, extreme armoede of de algemene slechte situatie in het 

thuisland.22 Daarnaast zijn er de “pullfactoren” die ervoor zorgen dat personen naar een bepaald land 

of bepaalde regio toetrekken. Enkele voorbeelden hier zijn de nood aan zeer goedkope arbeid in het 

                                                           
18 Interview met CP F. Smessaert, Scheepvaartpolitie Gent, 2014; Interview met HINP E. Cloeckaert, Scheepvaartpolitie 

Antwerpen, 2014. 
19 Dit staat voor Roll on Roll off.  
20Interview met CP F. Smessaert, Scheepvaartpolitie Gent, 2014; Interview met HINP E. Cloeckaert, Scheepvaartpolitie 

Antwerpen, 2014. 
21 D.A. NOURSE, “Detention of stowaways: who should bear the cost?”, U.S.F. Mar. L. J. 1993-1994, 437.  
22 COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, The Human Rights of Irregular Migrants in Europe, Straatsburg, 17 

december 2007, 5-6. 



 

 

‘Westen’, meer economische kansen tot een beter leven, hereniging met familie, waarden en normen 

die beter passen bij een persoon enzovoort.23  

Of het nu vanwege economische redenen is, om criminele oorzaken of omwille van een natuurramp, 

het staat vast dat ze via het water steeds hopen op een beter leven.24 

 

2.3 Risicolanden en –regio’s  

 

In de publicaties van de IMO en verschillende P&I clubs kan worden vastgesteld dat bepaalde landen 

en havens veelvuldig terugkomen in cijfers en statistieken omtrent het aantreffen van verstekelingen. 

Daarnaast zijn het ook vaak dezelfde schepen die problemen hebben met verstekelingen, en dezelfde 

landen die ze repatriëren.25  

 

Volgens de internationale groep van P&I clubs vormen Afrika, Centraal Amerika, het noordelijke 

deel van Zuid Amerika, Oost-Europa en Turkije de grootste risicoregio’s.26 Hoofdzakelijk Afrika 

vormde de laatste jaren een ernstig probleem met verschillende risicolanden zoals Tanzania, Ghana, 

Mozambique, Algerije, Ivoorkust en Marokko.27 Daarnaast geeft ook de IMO jaarlijks enkele 

rapporten uit inzake verstekelingen.28 In het rapport van 2012-2013 kwamen ook enkele Belgische 

havens voor in de statistieken die een groot aantal potentiële verstekelingen zouden aantrekken. 29  

Voornamelijk Zeebrugge vormt hierbij een risicohaven. 

We zullen verder zien dat dit voornamelijk toe te wijzen valt aan de lakse controle en ondermaatse 

bewaking in bepaalde havens en nog verschillende andere factoren die hier een rol in spelen. Wat 

opvalt is dat er duidelijk grote verschuivingen plaats vinden indien bepaalde plaatsen moeilijker 

bereikbaar worden of veel sterker bewaakt zijn. Dan zijn er vaak ook evoluties in de ‘populariteit’ 

van de migratieroutes. Daarnaast is ook veel afhankelijk van nieuwe gebeurtenissen en conflicten 

                                                           
23 COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, The Human Rights of Irregular Migrants in Europe, Straatsburg, 17 

december 2007, 6-7. 
24 W.M. VON ZHAREN, “Human contraband: stowaways in popular culture”, J. Mar. L. & Com. 2000, 601; J. WETS, 

“De dynamiek achter international migraties”, MO 1999. 
25 Website: http://www.robmarine.com. 
26 Zie Bijlage I; W. JUSTERS, “Stowaways- P&I club experience”, 15 december 2011. (Powerpointpresentatie 

Studiedag) 
27 G. CUNNINGHAM, “Rather stay away than stow away”, Juta’s Bus. L. 1996, 8; Interview met CP F. Smessaert, 

Scheepvaartpolitie Gent, 2014; Interview met HINP E. CLOECKAERT, Scheepvaartpolitie Antwerpen, 2014; West of 

England insurance Services, Loss Prevention Bulletin, Stowaways, 2012. 
28 Website: www.imo.org. 
29 Zie Bijlage II. 

 



 

 

waardoor er nieuwe migratiestromen en -routes ontstaan. Maar toch kunnen we stellen dat de 

(illegale) migratiestromen zich voor een aanzienlijk deel aanpassen aan het beleid en aan de 

grensbewakingsacties.  

Tot slot kijkt de verstekeling ook naar de bestemming van het schip en vormen de landen waar een 

aantrekkelijk economisch klimaat heerst altijd een ideale bestemming voor de verstekeling. 

  



 

 

Hoofdstuk II: Juridische analyse van de verstekeling  

 

In dit tweede hoofdstuk wordt eerst en vooral de definitie van ‘een verstekeling’ toegelicht volgens 

internationale en nationale wetgeving, aangezien deze noodzakelijk is voor een goed begrip van de 

rest van dit werk. Verder wordt de definitie van een verstekeling getoetst aan deze van de 

bootvluchteling, de asielzoeker en de vluchteling. Tot slot worden ook de preventieve maatregelen 

eens onder de loep genomen. Deze maatregelen vormen de hoofdreden van de dalende trend die 

wereldwijd waar te nemen is op vlak van verstekelingen. 

 

1. Definiëring van het begrip ‘verstekeling’ 

 

1.1 Algemeen 

 

Illegalen trachten op verschillende manieren een land binnen te komen. Het heimelijk aan boord 

komen van een schip en op deze manier grensposten omzeilen is zo een voorbeeld van een methode 

die daarbij gebruikt kan worden. Deze personen die zich aan boord van een schip verschuilen, 

worden verstekelingen genoemd.30 

Dit is een voorbeeld van een definitie die men aan verstekelingen geeft in de rechtsleer. Naast de 

rechtsleer worden ook in de rechtspraak en in internationale en nationale wetgeving verschillende 

definities aan ‘de verstekelingen’ gegeven. Al deze definities hebben gelijkenissen en toch ook weer 

opmerkelijke verschillen. In dit hoofdstuk worden de verschillende belangrijke conventies en 

richtlijnen die een definitie van het begrip ‘verstekeling’ bevatten, kort toegelicht.  

  

                                                           
30 J. VAN WIJK, “Tussen wal en schip. Verstekelingen en illegale migratie”, Proces 2006, editie 3, 285; P. HANNES, 

“De vervoerder, de verstekeling en de sancties van Titel IIIbis van de Vreemdelingenwet”, Eur. Vervoerr. 2003, 55. 



 

 

1.2. Internationaal 

1.2.1. Internationaal verdrag nopens de verstekelingen  

 

Zoals in hoofdstuk I al werd aangehaald, ontstond dit verdrag in het kader van de algemene vraag 

naar overkoepelende internationale wetgeving omtrent de wereldwijde problematiek van 

verstekelingen. Het is een soort van ‘basisverdrag’ waaruit vele latere verdragen hun inspiratie 

haalden.  

Het verdrag kwam tot stand op 10 oktober 1957 tijdens de Internationale Conventie te Brussel.31 

België heeft het verdrag geratificeerd in 1975 en is dus verdragspartij waardoor alle bepalingen in 

het verdrag onverkort van toepassing zijn op België.32 Helaas zijn de bepalingen in dit verdrag niet 

afdwingbaar, aangezien er tot nu toe nog onvoldoende ratificaties33 zijn en bijgevolg is het verdrag 

nog niet in werking getreden.34  

De reden hiervoor vindt men terug in Artikel 2. In de eerste paragraaf wordt gesteld: “de kapitein 

levert de verstekeling over aan de bevoegde overheid van de eerste haven van een verdragsluitende 

staat welke het schip aandoet nadat de verstekeling is gevonden en waar de verstekeling zal 

behandeld worden zoals in het verdrag is overeengekomen”. De tweede paragraaf specificeert dat de 

kapitein, nadat de verstekeling is overgedragen, aan de bevoegde instantie een ondertekende 

verklaring afgeeft met de nodige gegevens van de verstekeling en het schip. Ten slotte bepaalt de 

derde paragraaf dat, tenzij een verstekeling onder een individuele maatregel van uitzetting of 

terugwijzing valt, de bevoegde instantie van de verdragsluitende staat iedere verstekeling moet 

ontvangen en hem behandelen in overeenstemming met de bepalingen van dit verdrag.  

Het is voornamelijk de derde paragraaf, met de verplichting aan de lidstaten om de verstekeling te 

laten ontschepen in hun havens of op hun grondgebied, die er voor zorgt dat weinig landen het 

verdrag willen ratificeren.35 De verplichting houdt tevens in om de verstekelingen die in hun havens 

ontschepen, te aanvaarden en de verantwoordelijkheid op te nemen om hun nationaliteit na te gaan 

                                                           
31 W. WALTERS, “Bordering the Sea: Shipping industries and the policing of stowaways”, borderlands e-journal 2008, 

4. 
32 Wet van 18 juli 1973, BS 29 januari 1976. 
33 Slechts negen landen hebben de conventie reeds ondertekend en er is een minimumvereiste van tien ondertekende 

landen volgens artikel 8 (Belgische wet ter invoering van het verdrag). De negen landen zijn Denemarken, Finland, Italië, 

Luxemburg, Noorwegen, Zweden, België en Peru.  
34 A. BEATE, “International and U.S. obligations toward stowaway asylum seekers”, U. PA. L. Rev. 1991-1992, 348. 
35 J. COPPENS en E. SOMERS, “Towards new rule on disembarkation of persons rescued at sea?”, Int. J. Mar. Coast. L. 

2010, 377. 



 

 

en hun te laten terugkeren naar hun eigen of een ander aangewezen land.36 De conventie was dus 

bedoeld om de praktische aspecten van het probleem van verstekelingen te vereenvoudigen en met 

deze doelstelling heeft men de bepalingen op alle verstekelingen van toepassing gemaakt. De kritiek 

van verschillende landen luidt dat verstekelingen door dit verdrag op een gunstigere manier zouden 

worden behandeld dan andere vreemdelingen die het land proberen binnen te komen. 

In artikel 1 van het verdrag vinden we de definitie van een verstekeling terug: “Een verstekeling is 

een persoon die, in om het even welke haven of in de nabijheid daarvan, zichzelf in een schip 

verbergt zonder toestemming van de scheepseigenaar of de kapitein of een andere persoon die het 

bevel over het schip heeft, en die aan boord is nadat het schip die haven of die plaats heeft verlaten.” 

Opmerkelijk aan deze definitie is dat men geen onderscheid maakt tussen het feit of een verstekeling 

al dan niet ‘gevonden’ of ontdekt is. In zekere zin is deze definitie dus wat onvolledig, maar in 

vergelijking met andere definities in latere wetgeving is dit een duidelijke omschrijving van ‘de 

verstekeling’. 

 

1.2.2 Het FAL-verdrag 

 

Dit is het verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationaal verkeer ter zee ofwel ‘the 

Convention on Facilitation of International Maritime Traffic’ (FAL).37 Het verdrag werd 

aangenomen op 9 April 1965 en trad in werking op 5 Maart 1967. België ondertekende deze 

conventie reeds in 1967.38 

Het verdrag werd ontworpen door de International Maritime Organization ofwel de IMO. De IMO 

werd opgericht tijdens een conferentie van de Verenigde Naties waar de ‘Convention on the Inter-

Governmental Maritime Consulative Organization (IMCO)’ werd aangenomen op 6 maart 1948.39 

Het  werd erkend als een Gespecialiseerde Organisatie van de Verenigde Naties in overeenstemming 

met Artikel 57 van het VN Charter.40 De IMCO werd de IMO en de hoofdtaak van laatst vermelde 

                                                           
36 N. MOLEN, “General principles of international migration law as its affects stowaways”, in B. A. H. PARRITT (ed.), 

Stowaways by sea- Illegal Immigrants, Refugees, Asylum Seekers, Londen, The Nautical Institute, 1992, 35.  
37 C.H. ALEXANDROWICZ, “The Convention on Facilitation of International Maritime traffic and International 

Technical Regulation”, Int’l & Comp. L.Q. 1966, 624. 
38 Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationaal verkeer ter zee van 9 april 1965, BS 24 februari 1967. 
39 United Nations, Convention on the International Maritime Organization, Genève, 6 maart 1948; S. MANKABADY, 

International Shipping Law, IMO Rules, London, Euromoney Publications, 1991, 1. 
40 J. HARRISON, Making the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 23; C.H. 

ALEXANDROWICZ, “The Convention on Facilitation of International Maritime traffic and International Technical 

Regulation”, Int’l & Comp. L.Q. 1966, 621. 



 

 

bestaat er in een regelgevend kader te ontwikkelen en te handhaven voor de scheepvaart dat eerlijk 

en effectief is, universeel goedgekeurd en algemeen ingevoerd. Het is met andere woorden de 

autoriteit bij uitstek die de normen stelt voor veiligheid, beveiliging en milieu van de internationale 

scheepvaart.41 Vandaag de dag telt de organisatie 170 leden.42 De scheepvaart is een echte 

internationale industrie die enkel effectief kan opereren als de reglementen en normen zijn aanvaard, 

aangenomen en uitgevoerd op internationale basis. IMO is het forum waarop bovenvermeld proces 

plaatsvindt. 

Deze conventie had het vermijden van nutteloze vertragingen in maritiem vervoer, het bevorderen 

van samenwerking tussen regeringen en het nastreven van uniformiteit op het vlak van formaliteiten 

en procedures als belangrijkste objectieven.43 Om deze doelstellingen van het verdrag te 

verwezenlijken en op te volgen, werd een FAL-Comité opgericht.44 Dit comité fungeert als 

adviesorgaan voor de Secretaris-Generaal.45  

Het verdrag bestaat uit enkele basisartikels die de objectieven van het verdrag behandelen, de 

plichten van de contracterende partijen en de wijzigingsprocedure voor de internationale standaarden 

en aanbevolen ‘praktijken’ of werkwijzen, die terug te vinden zijn in een uitgebreide bijlage van het 

verdrag. De bijlage van de FAL Conventie bevat dus normen of standaarden en aanbevolen 

werkwijzen met betrekking tot vereiste documenten bij vertrek en aankomst van personen en 

goederen, alsook maatregelen om de ontruiming van goederen, passagiers, crew en bagage te 

vergemakkelijken inzake volksgezondheid, quarantaine en havendiensten.46 

• De normen of standaarden enerzijds zijn internationaal aanvaarde maatregelen waarvan de 

uniforme toepassing door de verdragsluitende regeringen overeenkomstig het verdrag, 

noodzakelijk en uitvoerbaar is, teneinde het internationale verkeer ter zee te 

vergemakkelijken.  

                                                                                                                                                                                                   

 
41 B. MOENS, De rol van België binnen de IMO, onuitg. masterproef Rechten Ugent, 2012-2013; C.H. 

ALEXANDROWICZ, “The Convention on Facilitation of International Maritime traffic and International Technical 

Regulation”, Int’l & Comp. L.Q. 1966, 627; S. MANKABADY, International Shipping Law, IMO Rules, Euromoney 

Publications, London, 1991, 1. 
42 Website: www.imo.org. 
43 J. ERLER, “New convention on Facilitation of International Maritime Traffic”, McGill. L. J.  1967, 325. 
44 R. BALKIN, “The international Maritime Organization and Maritime Security”, Tul. Mar. L. J. 2006, 12. 
45 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 37 (zie voetnoot nr. 75). 
46 C.H. ALEXANDROWICZ, “The Convention on Facilitation of International Maritime traffic and International 

Technical Regulation”, Int’l & Comp. L.Q. 1966, 635; J. ERLER, “New convention on Facilitation of International 

Maritime Traffic”, McGill. L. J. 1967, 325. 



 

 

• Anderzijds zijn de aanbevolen werkwijzen maatregelen waarvan de toepassing door de 

verdragsluitende regeringen wenselijk is, teneinde het internationale verkeer ter zee te 

vergemakkelijken.47  

De conventie voorziet in een kennisgeving van naleving of niet-naleving. Wanneer een contracterend 

land niet kan voldoen aan een internationale standaard of werkwijze of het noodzakelijk acht om 

andere wetgeving toe te passen, moet dit door het desbetreffende land gemeld worden aan de 

Secretary General van de IMO.48 Deze mogelijkheid wordt gegeven aan de lidstaten van het verdrag 

omdat de normen en standaarden en de aanbevolen praktijken in de bijlage van het verdrag eerder 

aanbevelingen zijn dan bindende regels.49 Toch moet worden gelet op het verschil in behandeling 

tussen de standaarden en de aanbevolen werkwijzen opgenomen in de bijlage van het verdrag. Zoals 

hierboven reeds vermeld, wordt de uitvoering en verwezenlijking van de standaarden gezien als 

noodzakelijk terwijl men dit bij de aanbevolen praktijken slecht wenselijk acht voor het 

vergemakkelijken van de handel over zee. 

De IMO heeft sinds haar ontstaan enorm veel maatregelen getroffen omtrent actuele problemen 

waarmee de internationale zeevaart heeft af te rekenen. Denken we hierbij maar aan maatregelen om 

het risico op vervuiling te verminderen, richtlijnen betreffende het redden van mensen op zee en 

andere maatregelen die worden getroffen om het maritieme leven te vereenvoudigen. Het is dan ook 

niet merkwaardig dat de IMO de verstekelingenproblematiek erkende en ook opnam in de FAL-

conventie. Het verdrag is dus niet specifiek gericht op verstekelingen, maar erkent wel de 

problematiek en bevat naast een definitie ook  enkele specifieke bepalingen met betrekking tot 

verstekelingen.  

Volgens het verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationaal verkeer ter zee is een 

verstekeling: “A person who is secreted on a ship, or in cargo which is subsequently loaded on the 

ship, without the consent of the ship owner or the master or any other responsible person and who is 

detected on board after the ship had departed from a port, or in the cargo while unloading it in the 

port of arrival, and is reported as a stowaway by the master to the appropriate authorities.”50 

Daarnaast wordt er in datzelfde verdrag een definitie gegeven van een potentiële verstekeling:” A 

person who is secreted on a ship, or in cargo which is subsequently loaded on the ship, without the 

                                                           
47 Zie artikel 6 van het FAL-verdrag. 
48  Facilitation Committee, New security measure for preventing stowaways, 29th session, January 2002. 
49 J. ERLER, “New convention on Facilitation of International Maritime Traffic”, McGill. L. J.  1967, 3263 
50 Section I, General provisions and definitions. 



 

 

consent of the shipowner or the master or any other responsible person, and who is detected on 

board the ship before it has departed from the port.” 

Het verschil is duidelijk dat wanneer men van een verstekeling spreekt, het schip reeds de haven 

heeft verlaten en dat men van een potentiële verstekeling spreekt wanneer de persoon reeds is 

gevonden alvorens het schip zijn reis heeft aangevat. Deze definitie van ‘ de verstekeling’ verschilt 

niet zo veel van de definitie vooropgesteld in de Conventie van Brussel, maar het verschil zit hem in 

het feit dat men bij de FAL Conventie vermeldt dat de verstekeling daadwerkelijk ontdekt is. Deze 

twee definities voor verstekeling en potentiële verstekeling uit de Annex van de FAL Conventie zijn 

de meest volledige en hieronder vallen praktisch alle gevallen. 

Om het risico te verminderen dat onbevoegde personen, zoals verstekelingen, aan boord van het 

schip zouden komen, bevat het FAL-verdrag verschillende preventieve maatregelen naast de 

aanbevolen praktijken omtrent de behandeling van de verstekeling aan boord van het schip, de 

ontscheping en de repatriëring van de verstekeling. Deze verschillende bepalingen zullen verder aan 

bod komen. 

 

1.2.3 IMO Guidelines on the allocation of responsibilities to seek successful resolution of stowaway 

cases’ en ‘IMO Revised guidelines on the prevention of access by stowaways and the allocation of 

responsibilities to seek the successful resolution of stowaway cases 

 

Na enkele wetgevende initiatieven bleven verstekelingen ook in de tweede helft van de 20ste eeuw 

een wereldwijd probleem. Na enkele jaren waarin weinig werd ondernomen inzake deze 

problematiek, werden er in 1997 door de IMO de richtlijnen aangenomen omtrent de toewijzing van 

de verantwoordelijkheden om te streven naar een succesvolle oplossing voor gevallen met 

verstekelingen.51 Deze richtlijnen verzekeren de contracterende landen dat de publieke autoriteiten, 

de havenautoriteiten, scheepseigenaren en kapiteins zo goed mogelijk meewerken om incidenten met 

verstekelingen te helpen voorkomen en om de lopende zaken zo snel mogelijk af te handelen door 

een snelle terugkeer of repatriëring van de verstekeling.52  

In Richtlijn nummer vijf wordt een basiskader voorgesteld inzake de toewijzing van bepaalde 

bevoegdheden aan de kapitein, de scheepseigenaar of operator, de haven van ontscheping, het land 

                                                           
51 IMO, Guidelines on the allocation of responsibilities to seek the successful resolution of stowaway cases, Resolution 

A.871 (20) , 27 November 1997. 
52 R. BALKIN, “The international maritime organization and maritime security”, Tul. Mar. L. J. 2006, 12. 



 

 

van de nationaliteit van de vluchteling, de vlagstaat van het schip of gelijk wel land gedurende de 

repatriëring. 

Het IMO heeft deze richtlijnen over de toewijzing van de verantwoordelijkheden in 1997 

gepubliceerd omdat er een noodzaak was aan uniforme regels die een duidelijke oplossing bieden 

inzake de bevoegdheid in situaties waarbij verstekelingen worden gevonden aan boord van een schip. 

Deze richtlijnen zijn tevens de inspiratiebron geweest voor de amendementen van het FAL-

verdrag.53  

In Richtlijn nummer vier worden enkele basisprincipes weergegeven die algemeen kunnen worden 

toegepast. Volgende basisprincipes die verder nog worden besproken, zijn het meest relevant:  

� Een eerste basisprincipe stelt dat een verstekeling die aan land binnenkomt zonder de nodige 

documenten, een illegale migrant is. Beslissingen omtrent illegale migranten worden 

genomen door het land waar deze illegale migranten toekomen.54  

� In het tweede basisprincipe wordt de behandeling van asielzoekers in overeenstemming met 

internationale beschermingsprincipes opgenomen in internationale instrumenten55 en 

nationale wetgeving, naar voren geschoven.56 Deze richtlijn is niet overgenomen in de 

normen van de amendementen van de FAL-Conventie.  

� In basisprincipe nummer vier roept men de scheepseigenaren en hun vertegenwoordigers, de 

kapitein alsook de havenautoriteiten deen nationale administraties op tot het vestigen van 

veiligheidsregelingen die zullen voorkomen dat verstekelingen trachten aan boord van een 

schip te komen en wanneer deze systemen falen, dat de verstekeling wordt opgespoord 

voordat het schip aankomt in de haven . Waar nationale wetgeving dit toelaat, moeten 

nationale autoriteiten de vervolging van verstekelingen voor huisvredebreuk of beschadiging 

van de eigendom van de rederij of de lading overwegen. 57  

� Landen hebben de verplichting om teruggestuurde verstekelingen met staatsburgerschap (of 

een verblijfsrecht) van dat land te erkennen en toe te laten.58 

                                                           
53 Facilitation Committee, New security measure for preventing stowaways, 29th session, January 2002. 
54 IMO, Guidelines on the allocation of responsibilities to seek the successful resolution of stowaway cases, Resolution 

A.871 (20) van IMO, 27 November 1997, punt 4.1. 
55 De UN Conventie van 28 Juli 1951 inzake de Status van Vluchtelingen en het UN Protocol inzake de Status van 

Vluchtelingen  van 31 Januari 1967 zijn twee voorbeelden van zo’n internationale instrumenten 
56 IMO, Guidelines on the allocation of responsibilities to seek the successful resolution of stowaway cases, Resolution 

A.871 (20) van IMO, 27 November 1997, punt 4.2. 
57 IMO, Guidelines on the allocation of responsibilities to seek the successful resolution of stowaway cases, Resolution 

A.871 (20) van IMO, 27 November 1997, punt 4.4. 
58 IMO, Guidelines on the allocation of responsibilities to seek the successful resolution of stowaway cases, Resolution 

A.871 (20) van IMO, 27 November 1997, punt 4.5. 



 

 

� Incidenten met verstekelingen dienen te worden behandeld met menselijkheid door alle 

betrokken partijen. De nodige aandacht moet steeds gegeven worden aan de operationele 

veiligheid van het schip en het welzijn van de verstekeling.59 

Het IMO geeft in de tweede richtlijn volgende definitie van een verstekeling: “A person who is 

secreted on a ship, or in cargo which is subsequently loaded on the ship, without the consent of the 

ship owner or the master or any other responsible person and who is detected on board after the 

ship has departed from a port and reported as a stowaway by the master to the appropriate 

authorities”60. Deze definitie is quasi identiek aan de definitie die we eerder zagen bij de FAL 

Conventie.  

Er werd in de rechtsleer opgemerkt dat deze definitie niet volledig zou zijn, aangezien men hier 

namelijk stelt dat er slechts sprake is van een verstekeling nadat ontdekking op het schip heeft 

plaatsgevonden. Daardoor vallen de personen van wie het wel lukt om zonder ontdekking in een land 

aan te komen, buiten de definitie.61  

Het FAL-Comité nam op 9 september 2011 tijdens zijn 37ste sessie volgende resolutie aan: “Revised 

guidelines on the prevention of access by stowaways and the allocation of responsibilities to seek the 

successful resolution of stowaway cases". Deze resolutie was voornamelijk gericht tot de regeringen 

van lidstaten die geen contractspartijen zijn van het FAL-Verdrag en tot de lidstaten die het praktisch 

niet haalbaar achten om te voldoen aan de relevante aanbevolen praktijken van het FAL-Verdrag. 

Aangezien deze richtlijnen slechts aanbevelingen zijn en aangezien de Internationale conventie 

nopens de verstekelingen van 1957 nog niet in werking is getreden, is er dus nog steeds geen 

internationaal aanvaard regime dat specifiek gericht is op het afhandelen van situaties met 

verstekelingen.62  

  

                                                           
59 IMO, Guidelines on the allocation of responsibilities to seek the successful resolution of stowaway cases, Resolution 

A.871 (20) van IMO, 27 November 1997, punt 4.8. 
60  IMO, Guidelines on the allocation of responsibilities to seek the successful resolution of stowaway cases, Resolution 

A.871 (20) van IMO, 27 November 1997, section 1: Definitions and general provisions. 
61 J. VAN WIJK, “Tussen wal en schip. Verstekelingen en illegale migratie”, Proces 2006, editie 3, 285. 
62 V. STOYANOVA, “The principle of non-refoulment and the right of asylum seekers to enter state territory”, Interdisc. 

J. Hum. Rts. L. 2008-2009, 9; W. WALTERS, “Bordering the Sea: Shipping industries and the policing of stowaways”, 

borderlands e-journal 2008, 4; website: http://www.itfseafarers.org. 



 

 

1.2.4. De amendementen van het FAL-Verdrag  

 

De bovenvermelde richtlijnen vormden de basis voor de amendementen van het FAL-verdrag die 

werden aangenomen op 10 januari 2002 en 7 juli 2005 en van kracht gingen op respectievelijk 1 mei 

2003 en 1 november 2006.63  

a) Amendementen 2003  

De eerste wijzigingen aan het FAL-verdrag bevatten voornamelijk de toevoeging van nieuwe 

standaarden en aanbevolen praktijken voor situaties omtrent verstekelingen in sectie 4.64 Sectie 4 

handelt volledig over verstekelingen en is onderverdeeld in vijf grote delen: algemene principes, 

preventieve maatregelen, behandeling van de verstekeling aan boord, afwijking van de geplande 

route en ontscheping of terugkeer van de verstekeling.65  

Het eerste onderdeel van sectie 4 ‘Algemene principes’ omvat twee belangrijke ‘standaarden’ inzake 

de problematiek van verstekelingen die de basis vormen voor verdere normen en aanbevelingen.  

De eerste standaard stelt dat de bepalingen onder sectie 4 ‘stowaways’ zullen worden toegepast in 

overeenstemming met internationale principes zoals die in internationale instrumenten (bijvoorbeeld 

de VN-Conventie betreffende de Status van Vluchtelingen van 28 juli 1951 en het VN-Protocol 

betreffende de Status van Vluchtelingen van 31 januari 1967) en de relevante nationale wetgeving 

worden beschreven.66 De tweede standaard is een heel belangrijke norm in de conventie die oproept 

tot samenwerking tussen openbare diensten, havenautoriteiten, scheepseigenaars en de kapiteins om 

incidenten met verstekelingen te voorkomen en voorvallen zo snel mogelijk op te lossen en tevens in 

te staan voor de terugkeer of de repatriëring van de verstekeling. Alle aangewezen maatregelen 

moeten door hen worden getroffen om situaties te vermijden waar de verstekeling voor een 

onbepaalde tijd aan boord van het schip moet blijven.67  

 

                                                           
63 New security measure for preventing stowaways”, Facilitation Committee-29th session, January 2002. 
64 R. BALKIN, “The international maritime organization and maritime security”, Tul. Mar. L. J. 2006, 14. 

65 Zie sectie 4, ‘stowaways’ van het FAL-verdrag in ANNEX. 
66 Zie standaard 4.1: “The provisions in this section shall be applied in accordance with international protection 

principles as set out in international instruments, such as the UN Convention relation to the Status of Refugees of 28 July 

1951 and the UN Protocol relating to the Status of £Refugees of 31 January 1967, and relevant national legislation.”  
67 Zie standaard 4.2: “Public authorities, port authorities, shipowners and their representatives and shipmasters shall co-

operate to the fullest extent possible in order to prevent stowaway incidents and to resolve stowaway cases expeditiously 

and secure that an early return or repatriation of the stowaway will take place. All appropriate measures shall be taken 

in order to avoid situations where stowaways must stay on board ships indefinitely.” 



 

 

Sectie 4 van het verdrag met betrekking tot verstekelingen is zodanig opgesteld dat de lidstaten een 

bepaalde vrijheid krijgen over hoe zij de normen en de praktische aanbevelingen implementeren. 

Deze normen en praktische aanbevelingen uit de amendementen van de FAL-conventie zijn immers 

niet dwingend en worden daarom vaak ook niet door alle landen opgevolgd. Er is helaas geen 

instantie of orgaan dat kan ingrijpen wanneer men deze normeringen niet naleeft of niet correct gaat 

toepassen. 

b) Amendementen 2006 

De meest recente wijzigingen aan het FAL-verdrag dateren van 2006 en hebben tot hoofddoel “het 

Verdrag te moderniseren met het oog op het vergemakkelijken van het internationale maritieme 

verkeer”. Dit omvat enkel aanbevolen praktijken zoals de aanbeveling voor publieke overheden om 

de nodige procedures te ontwikkelen zodat ‘pre-arrival’ en ‘pre-departure’ informatie kan gebruikt 

worden om de verwerking van informatie te vergemakkelijken en dus het spoedig vrijgeven van 

personen. Een andere aanbevolen praktijk is om alle informatie in te dienen en te verzamelen op één 

enkel punt om zo duplicatie te voorkomen en het aanmoedigen en ondersteunen van elektronische 

uitwisseling van informatie. Tot slot zijn er ook nog enkele toevoegingen van referenties naar de 

ISPS-Code en de SOLAS met vermelding van de voorzorgsmaatregelen.  

De amendementen bevatten een standaard formulier om gegevens van verstekelingen te registreren 

en stelt daarnaast ook dat publieke overheden alle incidenten met verstekelingen dienen te 

rapporteren aan de Secretaris-Generaal van het IMO.68 

  

                                                           
68 Zie Annex 3 van het FAL-verdrag; Facilitation Committee, New security measure for preventing stowaways, 29th 

session, January 2002. 



 

 

1.3. Nationale wetgeving 

 

1.3.1 KB 11 april 2005 

 

Naast bovenvermelde definities uit internationale juridische instrumenten, zijn er ook in de Belgische 

wetgeving referenties naar het begrip ‘de verstekeling’ terug te vinden. Zo vinden we in het 

Koninklijk Besluit van 11 april 2005 betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens69, 

een definitie terug van ‘een blinde passagier’: “elke persoon die zich onrechtmatig op een vaartuig 

of in de cargo die aan boord wordt geladen bevindt en die aan boord wordt ontdekt na het vertrek 

van het vaartuig, of in de cargo in de haven van bestemming.”70 

Een blinde passagier omvat eveneens het begrip verstekeling, maar men spreekt pas van een 

verstekeling nadat de persoon ontdekt is in het schip. De definitie kan wel voor verwarring zorgen 

aangezien wij onder ‘een passagier’ een persoon verstaan die rechtmatig aan boord van een vaartuig 

verblijft en geen deel uitmaakt van de bemanning en waar er sprake is van een wilsovereenstemming 

of/en een vervoersovereenkomst.71  

 

1.3.2 wet van 5 juni 1928 

 

In de Wet van 5 juni 1928 houdende de herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor koopvaardij 

en de zeevisserij wordt een omschrijving gegeven van een persoon die strafbaar kan worden 

gesteld.72 Zo stelt artikel 44, §1 van de wet dat: “hij die zonder voorafgaande toestemming van de 

kapitein, zijn plaatsvervanger of degene die de verantwoordelijkheid voor het schip draagt, zich 

bevindt aan boord van een Belgisch schip of, in de Belgische wateren, aan boord van een vreemd 

schip, voor zover, in dit laatste geval, de inscheping of ontscheping in die wateren heeft plaatsgehad 

wordt bestraft met…”. Deze bepaling wordt gebruikt voor het sanctioneren van verstekelingen. 

 

                                                           
69 Koninklijk Besluit van 11 april 2005 betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens, BS 4 mei 2005.  
70 Art. 1, 11°. 
71 Art. 1, 10°; W. VANDENBUSSCHE, “Limitering van schadevergoeding in Wannes Vandenbussche,  Limitering van 

schadevergoeding in het internationaal personenverkeer (lucht, weg, zee, spoor, binnenvaart)”, Jura Falc. 2010, 393. 
72 Wet van 5 juni 1928 houdende de herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor koopvaardij en de zeevisserij, BS 26 

juli 1928 



 

 

2. Situering 

 

De termen verstekeling, asielzoeker, vluchteling of bootvluchteling worden vaak samen en door 

elkaar gebruikt, maar houden in feite niet exact hetzelfde in.73 Ze hebben allen gemeenschappelijk 

dat het gaat om personen die op zoek zijn naar een nieuw en beter leven dan datgene ze hadden in het 

land dat ze ontvluchten.74 De oorzaak of de redenen van deze ‘vlucht’ en de manier waarop ze dit 

land ontvluchten, zorgt ervoor dat we verschillende begrippen en definities plakken op deze 

personen. Omdat het niet altijd evident is ze te onderscheiden en om ‘de maritieme verstekeling’ 

beter te kunnen situeren en te onderscheiden, worden hieronder de begrippen vluchteling, asielzoeker 

en bootvluchteling kort geschetst.  

 

Een extra kanttekening bestaat er in dat men in de context met betrekking tot één van deze begrippen 

in de meest ruime vorm gebruik maakt van het begrip ‘illegale immigranten’. Dit zijn migranten die 

op onrechtmatige wijze een land trachten binnen te komen, zonder dat zij een burger zijn van dat 

land of in het bezit zijn van de vereiste papieren of toelating.75 Bijgevolg wordt de 

immigratiewetgeving van het land van bestemming geschonden en kan men weinig tot geen 

aanspraak maken op de burgerrechten in het land van bestemming.  

De term ‘illegaal’ mag en kan niet zomaar toegepast worden op een verstekeling. Het is namelijk zo 

dat wanneer de verstekeling zich in het schip nog op volle zee bevindt, deze daarom nog niet 

noodzakelijk een grens van een andere staat heeft overgestoken, wat wel een vereiste is om van een 

illegaal te spreken.76 Daarnaast moet bij het onderscheppen van irreguliere migranten binnen België 

en zelfs binnen Europa een bepaling van hun statuut volgen, wat wil zeggen dat deze personen asiel 

kunnen aanvragen in het land van binnenkomst (grensoverschrijding) of in een andere lidstaat van de 

Europese unie indien deze de aanvraag overneemt en de verschillende partijen daarmee instemmen.77 

Deze aanvraag voor asiel kan vervolgens ontvankelijk of onontvankelijk verklaard worden.78 Het is 

pas wanneer de asielaanvraag onontvankelijk of in tweede fase ongegrond wordt beschouwd, dat de 

                                                           
73 A. DEVILLE, Schuilen in de schaduw, mensen zonder wettig verblijf in de Belgische samenleving, een kwalitatieve 

‘mulit-method’ benadering, Mechelen, Kluwer, 2008, 94. 
74 I. DERLUYN, W. CHARLES, C. MELS en E. BROEKAE., “We are all the same, Coz Exist  Only One Earth, Why 

the Border Exist: Messages of Migrants on their Way”, Journal of Refugee Studies 2012, 1. 
75 P. RUBENS, “Ontheffingen van aansprakelijkheid van de vervoerder, Verdeling van aansprakelijkheid,” TPR 2013, 

1908. 
76 M. PUGH, “Mediterranean Boat People: A Case for Co-operation?”, Mediterranean Politics 2001, 3. 
77 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Verordening 2003/343/EG tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te 

bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een 

derde land bij een van de lidstaten werd ingediend, Brussel, 23 februari 2003. 
78 Zie artikel 25, RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Richtlijn 2005/85/EG betreffende minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, Brussel, 1 december 2005. 



 

 

uitgeprocedeerde asielzoeker teruggestuurd wordt met een BTG (bevel tot verlaten grondgebied) 

naar zijn land van herkomst. Er is met andere woorden pas sprake van een illegaal eenmaal een 

verstekeling voet aan grond zet op bijvoorbeeld Belgische bodem en niet meer aan een schip kan 

verbonden worden.79 

 

2.1 Vluchteling 

 

Onder de FAL Conventie en meer bepaald onder sectie 4 (Verstekelingen) zagen we reeds bij de 

Algemene Principes dat één van de twee standaarden aangaf dat “alle bepalingen van de FAL 

Conventie moeten worden toegepast in overeenstemming met internationale principes en 

internationale instrumenten, zoals de VN Conventie betreffende de Status van Vluchtelingen van 

1951 en het VN Protocol betreffende de Status van Vluchtelingen van 1967.”  

 

Dit Verdrag80 en Protocol81 zijn exclusief gewijd aan de rechten van vluchtelingen. De geografische 

werking van het Verdrag was echter beperkt tot vluchtelingen binnen Europa omdat de regeringen 

niet bereid waren om verplichtingen op zich te nemen ten aanzien van toekomstige vluchtelingen, 

wiens herkomst en aantal niet te voorspellen zouden zijn.82 Omwille van deze beperkte geografische 

werking, werd het Vluchtelingenverdrag aangevuld door het Protocol van 1967. Door de 

ondertekening van het Protocol werd de beperking in de ruimte opgeheven en konden de staten hun 

verplichtingen uitbreiden tot alle vluchtelingen waar ook ter wereld83, met uitzondering van de Staten 

die partij waren bij het Vluchtelingenverdrag en die vasthielden aan het door hen gemaakte 

geografische voorbehoud.84  

 

In het eerste artikel van zowel het Verdrag als het Protocol, wordt de volgende definitie gegeven aan 

een vluchteling: “Een vluchteling is een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn 

godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde groep of zijn politieke overtuiging zich 

bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit en die de bescherming van dat land niet 

kan, of uit hoofde van bovengenoemde vrees niet wil inroepen of indien hij geen nationaliteit bezit en 

                                                           
79 Interview met CP F. Smessaert, Scheepvaartpolitie Gent, 2014. 
80 Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen van 28 juli 1951, BS 4 oktober 1953 (hierna verkort 

geciteerd als het Vluchtelingenverdrag). 
81 Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967, BS 3 mei 1969.   
82 I.C. JACKSON, “The 1951 Convention relating to the Status of Refugees: A Universal Basis for 

Protection”, Int. J. Refug. L. 1991, 406. 
83 E. DESMET, “Vijftig jaar Verdrag van Geneve betreffende de status van vluchtelingen, een kritische balans”, Jura 

Falconis 2002-2003, 380. 
84 Artikel I, 2 en 3 Protocol. 



 

 

verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan, of uit 

hoofde van bovengenoemde vrees niet wil terugkeren.”  

Volgens deze definitie van het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling dus iemand die vervolging te 

vrezen heeft vanwege zijn ras, godsdienst of politieke overtuiging, of omdat men tot een bepaalde 

sociale groep behoort of een bepaalde nationaliteit heeft.85 Bij een verstekeling kan dit ook het geval 

zijn, maar deze vrees tot vervolging is geen voorwaarde om van een verstekeling te kunnen spreken.  

 

Om het onderscheid te maken met een asielzoeker in België: indien de vraag voor asiel ontvankelijk 

is verklaard, mag de asielzoeker in het land het onderzoek ten gronde afwachten. Wanneer het 

verzoek gegrond geacht wordt, kan de persoon beroep doen op een statuut als erkende vluchteling of 

subsidiaire bescherming.86 Pas nadat het statuut is toegekend, is er sprake van een vluchteling. 

 

Essentieel aan het begrip vluchteling of aan het internationaal vluchtelingenrecht is het beginsel van 

non-refoulement87 dat is vastgelegd in artikel 33: “een staat die de conventie heeft ondertekend zal 

geen vluchteling doen tergkeren of verdrijven naar de grenzen van gebieden waar zijn leven of 

vrijheid wordt bedreigd wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, deelname in een bepaalde sociale 

groep of zijn politiek standpunt.” Dit wil met andere woorden zeggen dat er een verbod is op 

terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of 

veiligheid in gevaar zijn88. Indien een vluchteling dus ontscheept wordt in een land dat de conventie 

heeft ondertekend en de vluchteling valt onder de definitie van artikel 1, dan kan dit land de 

vluchteling niet terugsturen naar het land dat hij ontvlucht. Dit beginsel is niet alleen vastgelegd in 

het VN-Vluchtelingenverdrag, maar ook in het VN-Verdrag tegen Foltering,  het VN-Verdrag inzake 

Burger- en Politieke Rechten en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. 

 

Wanneer een vluchtelingenstatus is toegekend en het gaat om een erkend vluchteling volgens het 

vluchtelingenverdrag, dan kan de vluchteling zich beroepen op enkele minimale rechten in het 

verdrag. Zo heeft een vluchteling bijvoorbeeld recht op werk of op de keuze van de religieuze 

educatie van de kinderen in het gastland.89 Kortom, het gevolg van deze vluchtelingenstatus is dat 

                                                           
85 E. DESMET, “Vijftig jaar Verdrag van Geneve betreffende de status van vluchtelingen, een kritische balans”, Jura 

Falconis 2002-2003, 380. 
86 Zie artikel 23, RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Richtlijn 2005/85/EG betreffende minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, Brussel, 1 december 2005. 
87 87 F. CAESTECKER en D. VANHEULE, “Zestig jaar vluchtelingenverdrag van Genève: vluchtelingenbescherming in 

België en in de wereld”, studiedag 14 oktober 2011, 3. 
88 V. STOYANOVA, “The principle of non-refoulment and the right of asylum seekers to enter state territory”, Interdisc. 

J. Hum. Rts. L. 2008-2009, 1. 
89 Artikel 26 Vluchtelingenverdrag. 



 

 

door het vluchtelingenverdrag bescherming wordt geboden door het land waar de asielaanvraag werd 

aanvaard.  

 

Voor de implementatie van het verdrag en om de bescherming van vluchtelingen namens de 

internationale gemeenschap te garanderen werd de Hoge VN-Commissaris voor de Vluchtelingen 

(UNHCR)90 in het leven geroepen.91 Er werd voor het eerst een link gecreëerd tussen de 

vluchtelingeninstrumenten en een internationale organisatie, door aan de UNHCR de 

verantwoordelijkheid op te dragen om toe te zien op de naleving van het Verdrag.92 

 

2.2 Asielzoeker 

 

Het recht op asiel werd vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 

1948.93 Artikel 14 van het verdrag stelt dat “één ieder heeft het recht om in andere landen asiel te 

zoeken en te genieten tegen vervolgen”. Door opname van dat artikel gaf de internationale 

gemeenschap te kennen dat het recht op asiel even fundamenteel is als andere mensenrechten zoals 

het recht op leven, vrijheid, vrije meningsuiting enzovoort.94  

 

Een vreemdeling die zijn land verlaat en in een ander land asiel aanvraagt is dus een asielzoeker. Dit 

is zoals we hierboven reeds aanhaalden, in feite het stadium voor men als vluchteling kan erkend 

worden. Een vluchteling is namelijk een asielzoeker die de hele asielprocedure heeft doorlopen en 

van wie de asielaanvraag werd goedgekeurd. Asielzoekers hebben in België het recht op verblijf op 

het grondgebied gedurende de periode dat zij een definitieve beslissing omtrent hun status 

afwachten. Dit recht op verblijf geldt evenwel niet voor asielzoekers die aan de grenzen een 

asielaanvraag deden, deze moeten de asielaanvraag afwachten aan de grens of in de transitzone. Tot 

deze grensaanvragen behoren de maritieme verstekelingen die gedurende de periode van de 

asielaanvraag dan ook meestal op het schip blijven waardoor ze niet op het grondgebied aanwezig 

zijn. De minimum-normen die moeten nageleefd worden omtrent asielaanvragen gedaan aan de 

                                                           
90 The United Nations High Commissioner for Refugees. 
91 Website: unhcr.ch ; G. TROELLER, “UNHCR Resettlement: Evolution and Future Direction”, Int’l J. Refugee L. 

2002, 87. 

 
92 E. DESMET, “Vijftig jaar Verdrag van Geneve betreffende de status van vluchtelingen, een kritische balans”, Jura 

Falconis 2002-2003, 95. 
93 V. STOYANOVA, “The principle of non-refoulment and the right of asylum seekers to enter state territory”, Interdisc. 

J. Hum. Rts. L. 2008-2009, 3. 
94 Website: www.aivl.be 



 

 

grenzen, vinden we terug in de wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaald andere 

categorieën van vreemdelingen van 2007.95   

 

Wanneer een verstekeling tevens een asielzoeker is, spreekt men van een kandidaat-vluchteling. 

Inzake verstekeling-asielzoekers vinden we in de FAL-Conventie, onder sectie 4 ‘verstekelingen’, bij 

standaard 4.1 een verwijzing naar een voetnoot die stelt dat “In addition, public authorities may wish 

to consider the non-binding conclusion of the UNHCR Executive Committee on Stowaway Asylum-

Seekers (1988, No. 53 (XXXIX)).” Met deze voetnoot wordt verwezen naar de tekst van het 

uitvoerend comité van de UNHCR waarin drie richtlijnen worden naar voren geschoven waarmee de 

staten en de UNHCR dienen rekening te houden wanneer deze te maken hebben met situaties inzake 

verstekeling-asielzoekers96:  

 

• Vooreerst stelt het comité in zijn conclusie dat verstekeling-asielzoekers moeten worden 

beschermd tegen een gedwongen terugkeer naar hun land van herkomst. Bij gedwongen 

terugkeer kan de verstekeling-asielzoeker geconfronteerd worden met vervolging en dood.97  

• Verder zouden de verstekeling-asielzoekers (waar mogelijk) bij de eerste thuishaven moeten 

kunnen ontschepen en hun de kans gegeven worden om hun vluchtelingenstatuut te krijgen 

dat door de autoriteiten wordt bepaald, met dien verstande dat dit niet noodzakelijk een 

duurzame oplossing impliceert in het land van de haven van ontscheping.  

• Tot slot wordt de UNHCR verzocht om mee te helpen een duurzame oplossing te vinden voor 

de verstekeling-asielzoeker, gebaseerd op alle relevante aspecten van het geval.  

 

Het uitvoerend comité benadrukt in zijn conclusie meermaals dat verstekeling-asielzoekers zich vaak 

in een bijzonder kwetsbare positie of situatie bevinden en dat daarom de nodige bescherming, 

aandacht en oplossingen dienen gegeven te worden. Dit is mede ten gevolge van het feit dat tot op 

heden nog geen algemene en internationale regels zijn aanvaard die specifiek de situatie van een 

verstekeling-asielzoeker behandelen.  

 

Aangezien het een niet-bindende conclusie betreft van de UNHCR, hebben de publieke autoriteiten 

dus de keuze om deze richtlijnen op te volgen, maar is men niet verplicht deze te respecteren.  

 

                                                           
95 Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën vreemdelingen, 

B.S. 7 mei 2007. 
96 Zie tekst conclusie UNHCR: http://www.unhcr.org/3ae68c4374.html. 
97 A. O. BEATE, “International and U.S. obligations toward stowaway asylum seekers”, U. PA. L. Rev. 1991-1992, 348. 



 

 

2.3 Bootvluchteling 

Het begrip “bootvluchteling” en “maritieme verstekeling’ worden ook vaak onterecht door elkaar 

gebruikt. Bootvluchtelingen zijn personen die om politieke en/of economische redenen hun land per 

boot ontvluchten. Iedereen kent de typische beeldvorming wel die veel gebruikt wordt door de 

media, namelijk dat van weinig-zeewaardige en gammele bootjes overvol beladen met mensen.  

Zo stelt Michael Pugh dat verstekelingen vaak worden voorgesteld als mensen zonder thuisland, als 

staatloze landlopers.98 Een ander interessant aspect dat Pugh aanhaalt is dat door de voorstelling van 

de visuele media er zich een sterke dehumanisering vormt van de problematiek en zo geeft men 

tevens ook de indruk van een zeer grote, “massale” toestroom aan bootvluchtelingen. Op deze 

manier krijgen individuele verhalen en gevallen te weinig aandacht.99 

Er is reeds gewezen op de armzalige staat van de boten die de immigranten gebruiken om de 

oversteek te maken. Dit zijn veelal vissersboten of zeer kleine bootjes en sloepen, bestaande uit hout, 

glasvezel of rubber. Deze onstabiele boten, tevens met een zeer lage capaciteit, werden dan ook 

vooral gebruikt voor kortere routes. Echter door de verhoogde controles op zee en aan de kusten, 

zien we dat de routes steeds langer en gevaarlijker worden om zo de sterker bewaakte zones te 

omzeilen.100 Een ander bijkomend probleem is dat de bootvluchtelingen hun toevlucht gaan zoeken 

bij mensensmokkelaars.101 Deze smokkelaars willen zoveel mogelijk profijt halen uit de tocht en 

evenzeer zoveel mogelijk buiten schot blijven. Om deze redenen gaan ze vaak de immigranten zelf 

de boten laten besturen, of gaan ze hen na een groot deel van de tocht overzetten in kleinere bootjes 

zodat ze de rest van de reis tot aan de kustzones moeten afleggen in deze kleine (motor)bootjes of 

zelfs moeten peddelen. Op deze manier gaan de bootvluchtelingen zelf de gevaren trotseren en 

nemen ze almaar grotere risico’s.102  

                                                           
98 M. PUGH, “Drowning not waving: Boat people and humanitarianism at sea’”, Journal of Refugee Studies, 2004, 53. 
99 M., PUGH, “Drowning not waving: Boat people and humanitarianism at sea”, Journal of Refugee Studies, 2004, 54. 
100 S. SCHEIPERS, Maritieme verstekelingen en bootvluchtelingen, Evalutaite Belgisch en Europees beleid, onuitg. 
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101 X. HINRICHS, “Measures against smuggling of migrants at sea: a law of the sea related perspective”, Revue Belge de 

droit international 2003, 413; K. TESSIER, “The new slave trade: the international crisis of immigrant smuggling”, Ind. 
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102 K. TESSIER, “The new slave trade: the international crisis of immigrant smuggling”, Ind. J. Global Legal Stud. 1995-
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Aan het begrip ‘bootvluchteling’ hangt een hele historiek vast. Het staat vast dat de term is ontstaan 

vanaf ongeveer 1975 voor het onderkennen van de problematiek, toen ze na de Vietnamese oorlog103 

met duizenden vluchtten in vissersbootjes naar Indochina vanuit Vietnam, Laos en Cambodja.104  

Deze bootvluchtelingen zijn de geschiedenis ingegaan als de ‘Vietnamese boat people’ (VNBP).105 

De term ‘boat people’ ofwel bootvluchtelingen werd hen eerder toevallig toegewezen omdat men 

wou voorkomen dat er aan deze mensen een automatische of directe erkenning van de 

vluchtelingenstatus werd toebedeeld. De vluchtelingenstatus brengt immers wettelijke verplichtingen 

en bepaalde rechten met zich mee.106  

Indien men de term ‘bootvluchteling’ ruim opvat, zou men er ook de maritieme verstekelingen 

kunnen onderbrengen. Het grote verschil is naar mijn inzien dat een verstekeling zich verstopt in het 

schip, zonder dat de kapitein, de scheepseigenaar of het personeel daarvan op de hoogte is.107 

Daarenboven maakt een bootvluchteling zijn oversteek met zijn eigen middelen en niet met een schip 

van een onbekende scheepseigenaar zoals wel het geval is bij een verstekeling. Ten slotte dient men 

ook een bootvluchteling te onderscheiden van een gewone vluchteling zoals omschreven in artikel 1 

van het VN-Vluchtelingenverdrag. Tussen bootvluchtelingen kunnen wel mensen zitten met 

mogelijkheid tot erkenning als vluchteling en met recht op bescherming, maar heel vaak zijn het 

economische immigranten die in principe geen aanspraak kunnen maken op de status van 

vluchteling.108  

De status van een verstekeling is niet altijd even duidelijk. Aan boord van een schip is het soms 

onmogelijk om te bepalen of een verstekeling nu een vluchteling, een asielzoeker, een illegale 

immigrant of zelfs een crimineel is.  

 

                                                           
103 Het einde van de Vietnamoorlog vond plaats op 30 april 1975 met de Val van Saigon of de bevrijding van Saigon en 

betekende de hereniging van Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam tot de Socialistische Republiek Vietnam.  M. 

TSAMENYI, “The “Boat People”: Are they refugees?”, Hum. Rts. Q. 1983, 349.  
104 B. McCALMON, “International Developments, Winding it up in Hong Kong: The increasing impatience with 

Vietnamese asylum seekers”, Geo. Immigr. L.J. 1994, 333; M. PUGH, “Drowning not waving: Boat people and 

humanitarianism at sea”, Journal of Refugee Studies  2004, 51. 
105 S. A. BRONEE, “The history of the comprehensive plan of action”, Int’l J. Refugee L. 1993, 534; M. TSAMENYI, 
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3. Preventieve maatregelen 

 

Onder hoofdstuk I zagen we dat er een dalende trend is waar te nemen betreffende het aantal 

verstekelingen wereldwijd. Ook onder Hoofdstuk III zullen we zien dat diezelfde trend is waar te 

nemen voor België. De verschillende initiatieven die zijn genomen inzake preventieve maatregelen 

en voorzorgsmaatregelen om verstekelingen te voorkomen, hebben daar zeker hun aandeel in. Ook 

uit mijn interviews bleek dat het probleem van de verstekelingen zich in de eerste plaats bevindt in 

de haven waar het schip ligt. Als een schip of de lading in de haven gemakkelijk toegankelijk is en er 

nauwelijks bewaking is, dan spreekt het voor zich dat het risico op verstekelingen daar zeer groot is. 

Men is gaan beseffen dat men reeds in de haven en in het gebied er rond het aantal verstekelingen 

kan verminderen door verschillende voorzorgsmaatregelen te nemen. Het idee ‘beter voorkomen dan 

genezen’ is hier dus zeker van toepassing. 

De voornaamste maatregelen worden hieronder kort besproken omdat ze zoals gezegd een 

belangrijke rol spelen in de daling van het aantal verstekelingen. Dit samen met de risico-analyse 

zorgt ervoor dat we voor schepen die in de Belgische havens aankomen en vertrekken, met redelijke 

zekerheid kunnen zeggen dat de kans dat er verstekelingen aan boord zijn quasi nul is. Het is 

uiteraard niet waterdicht, maar de mazen van het net zijn zeer klein geworden.109 

 

3.1 FAL- verdrag 

 

Vanuit de IMO zijn verschillende richtlijnen opgesteld inzake preventieve maatregelen waaronder 

ook de standaarden in het FAL-verdrag. Deze standaarden hebben voornamelijk als doelstelling om 

scheepseigenaren, publieke autoriteiten en havenautoriteiten en kapiteins te laten samenwerken in het 

voorkomen van incidenten met verstekelingen.110 Ook deze maatregelen zijn niet bindend. 

3.1.1 Haven- en terminal-autoriteiten 

 

Met betrekking tot de haven- en terminal-autoriteiten bevat het FAL-verdrag een standaard (4.3.1.1) 

en een aanbevolen praktijk (4.3.1.2).  
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De standaard legt een verplichting op aan de havenautoriteiten om de noodzakelijke infrastructuur en 

operationele en veiligheidsregelingen te voorzien in de havens zodat verstekelingen niet zomaar vrije 

doorgang hebben tot haveninstallaties en schepen.111 Deze regelingen dienen ze te treffen in 

evenredigheid met de grootte van de haven en de soort lading die verscheept wordt in hun havens. 

Alsook gaat men de staten ‘verplichten’ om samen te werken met de scheepseigenaars, stuwadoors 

etc.112  

Deze verplichting tot een behoorlijke infrastructuur werd tot enkele jaren geleden in de praktijk niet 

altijd ingevuld. Zo was het algemeen geweten dat schepen die vanuit Afrika kwamen, een verhoogd 

risico inhielden op aanwezigheid van verstekelingen.113 De oorzaak lag vooral in het feit dat de 

havens daar niet goed bewaakt werden en dat de verstekelingen gemakkelijk vrij in en uit het 

havengebied konden wandelen en bijgevolg zonder al te veel moeite aan boord van een schip 

konden. Indien de rederijen en bedrijven, die hun goederen vanuit deze havens verschepen, hun 

klanten in het ‘westen’ wilden behouden, (waar overigens wel vaak veel meer rekening werd 

gehouden met dergelijke -niet bindende- maatregelen en aanbevelingen) zag men zich genoodzaakt 

om zelf de nodige aandacht te geven aan dergelijke preventieve maatregelen indien de overheid deze 

niet nam. Dus hoewel de richtlijnen dan wel niet bindend zijn, worden de landen ergens wel vanuit 

economische noodzaak verplicht om dergelijke maatregelen te treffen. 

Daarnaast geeft het FAL-verdrag ook nog enkele aanbevelingen mee die in de praktijk kunnen 

worden omgezet en zeer efficiënt zijn voor het tegenhouden van verstekelingen: 

a. Regelmatige patrouilles in de havengebieden; 

b. Het oprichten van een speciale opslagplaats voor lading die gevoelig is voor het verstoppen 

van verstekelingen en hierbij een ononderbroken toezicht houden op zowel de personen als 

de lading die deze gebieden betreden; 

c. Inspecties van pakhuizen en plaatsen waar de lading ligt opgeslagen; 

d. Het doorzoeken van de lading zelf, wanneer de aanwezigheid van een verstekeling vrij 

duidelijk is; 

                                                           
111 Standaard 4.3.1.1: “Contracterende overheden zullen verzekeren dat de noodzakelijke infrastructuur, en de 
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overweging nemen. Dit zou moeten gebeuren in nauwe samenwerking met de betrokken openbare autoriteiten, 

scheepseigenaars en aan de kust gelegen entiteiten, met als doel het voorkomen van verstekelingen in de haven.” 
112 Facilitation Committee, Genereal review and implementation of the convention on facilitation of international 

maritime traffic-report, 35th session, maart 2009. 
113 Interview met CP F. Smessaert, Scheepvaartpolitie Gent, 2014; Interview met HINP E. Cloeckaert, Scheepvaartpolitie 
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e. Samenwerking tussen openbare diensten, scheepseigenaren en kapiteins in het ontwikkelen 

van operationele regelingen; 

f. Samenwerking tussen den havenautoriteiten en andere relevante autoriteiten om het 

smokkelen van mensen te verhinderen; 

g. Het ontwikkelen en implementeren van overeenkomsten met stuwadoors die opereren in 

nationale havens, om te verzekeren dat enkel het personeel dat werd erkend door de 

stuwadoors de schepen gaan stouwen, laden en lossen of andere functies met betrekking tot 

schepen die in de haven liggen; 

h. Het ontwikkelen en implementeren van overeenkomsten met stuwadoors om te verzekeren  

dat hun personeel dat toegang heeft tot het schip gemakkelijk identificeerbaar is, en een lijst 

ter beschikking stellen van de personen die de schepen moeten betreden tijdens het lossen en 

laden; 

i. Tot slot het stimuleren van stuwadoors en andere personen in het havengebied om te 

rapporteren aan de havenautoriteiten wanneer er zich onbevoegde personen bevinden in het 

havengebied. 

Verschillende van deze aanbevelingen komen verder terug in de richtlijnen volgens de ISPS Code. 

 

3.1.2 Scheepseigenaar en kapitein 

 

Er worden drie standaarden en één aanbeveling gericht aan de scheepseigenaar en de kapitein: 

1) Standaard 4.3.2.1: “De contracterende partijen zullen vereisen dat de scheepseigenaars en hun 

vertegenwoordigers in de havens, kapiteins evenals andere verantwoordelijk personen, 

veiligheidsmaatregelen treffen, voor zover dit mogelijk is, met de bedoeling verstekelingen te verhinderen aan 

boord te komen van de schepen, en hen te ontdekken vooraleer het schip de haven verlaat.” 

In de aanbeveling gaat men de veiligheidsmaatregelen die hierboven worden vereist weergeven in een lijst die 

geldt als het minimum aan veiligheidsmaatregelen dien aan boord van het schip moeten worden genomen 

wanneer het schip uit een haven vertrekt waar een verhoogd risico op verstekelingen heerst.114 De lijst omvat 

volgende maatregelen: 

• Alle deuren, poorten, en andere toegangsmogelijkheden die niet gebruikt worden tijdens het verblijf 

van het schip in de haven, moeten gesloten blijven; 
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• De ingangen van het schip moeten tot een minimum herleid worden en constant bewaakt worden; 

• Een adequate controle van het dek moet worden gehouden; 

• Inschepen en ontschepen moet streng worden gecontroleerd door de crew of door anderen door de 

kapitein aangeduid; 

• Een efficiënte manier van communicatie moet worden gehandhaafd; 

• ’s Nacht moet er verlichting zijn zowel binnen als langs de rand van het schip. 

 

2) Standaard 4.3.2.3: “Contracterende overheden zullen vereisen dat de schepen die onder hun vlag varen, 

met uitzondering van  passagiersschepen, bij het vertrekken in een haven waar er een hoog risico is op het 

inschepen van verstekelingen, een grondig  onderzoek voeren overeenkomstig een specifiek plan of 

programma en prioriteit geven aan plaatsen waar verstekelingen zich zouden kunnen verbergen. Men mag 

geen gebruik maken van opsporingsmethodes die verstekelingen kunnen benadelen.” 

De landen die de conventie hebben ondertekend kunnen eisen dat de schepen die onder hun vlag varen een 

bepaalde lijst met richtlijnen volgen in landen met een verhoogd risico op het inschepen van verstekelingen. 

Er is hier echter geen controle op of men dit al dan niet doet. 

 

3) Standaard 4.3.2.4: “De contracterende overheden zullen vereisen dat de schepen die onder hun vlag varen, 

het verzegelen van schepen niet mag gebeuren zolang er geen grondig onderzoek heeft plaatsgevonden in de 

plaatsen die verzegeld zouden worden, om er zeker van te zijn dat er op deze plaatsen geen verstekelingen 

aanwezig zijn.” 

Men roept op om pas een lading te verzegelen nadat de ruimte grondig is geïnspecteerd en 

onderzocht op verstekelingen. Wanneer verstekelingen aan boord van een schip zouden kruipen in de 

lading of het dek en deze lading wordt verzegeld, dan zal het in de meeste gevallen slecht aflopen 

voor die verstekeling.  

3.2 Impact SOLAS en ISPS Code 

 

De tragische gebeurtenissen in New York en Washington op 11 september 2001 en de aanvallen op 

de schepen ’Limbourg’ en ‘USS Cole” hebben de kwetsbaarheid van de maritieme sector duidelijk 

gemaakt en de maritieme wereld doen beseffen dat de beveiliging van het zeevervoer een hot topic is 

geworden.115 Voornamelijk op initiatief van de VS werd op internationaal niveau gestart met het 
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leggen van een fundament voor een nieuw beveiligings-regime voor de maritieme sector en werd vrij 

snel de nodige regelgeving ontwikkeld om de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten te 

verhogen.116 

Zo vond op 12 december 2002 een Diplomatieke Conferentie plaats te Londen over Maritieme 

Veiligheid in de schoot van de IMO waar wijzigingen werden aangebracht op het Verdrag voor de 

beveiliging van mensenlevens op zee van 1974 (SOLAS).117 De wijzigingen waren gericht op het 

verhogen van de beveiliging aan boord van schepen en in havengebieden. Het SOLAS-verdrag werd 

aangepast maar ook uitgebreid met een nieuw hoofdstuk (XI-2, special measures to enhance 

maritime security) dat specifiek betrekking heeft op maritieme beveiliging.118 In dit nieuwe 

hoofdstuk is de dwingende regel vervat dat schepen moeten voldoen aan de vereisten van de nieuwe 

‘International Ship and Port Facility Security Code’, de ISPS-Code.119  Deze wijzigingen en nieuwe 

regels traden in werking op 1 juli 2004.120 

Het gewijzigde SOLAS-Verdrag met de ISPS-Code voorzien in een systeem van maatregelen 

waardoor de beveiliging van de havenfaciliteiten en zeeschepen structureel op een hoger niveau werd 

gebracht en de weerbaarheid van deze tegen terroristisch geweld werd verhoogd.121 De code heeft 

tevens als doelstelling een nauwe samenwerking tussen de lokale, nationale en internationale 

instellingen om zo een betere bescherming van de maritieme installaties te verwezenlijken. Alle 

maatregelen in de code zijn verplicht voor alle schepen van meer dan 500GT die internationaal 

reizen.122 

De ISPS–code regelt de veiligheidssituatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schip en kade 

samenkomen. In de Antwerpse haven echter is op de meeste havenfaciliteiten de regelgeving niet 
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alleen van toepassing op de kaai en in de directe omgeving van een schip, maar op het ganse 

bedrijfsterrein.123 

De code bestaat uit twee delen waarvan Deel A gedetailleerde, dwingende toepasselijke regels bevat 

betreffende beveiliging. Deze moeten niet alleen worden geïmplementeerd op nationaal 

regeringsniveau, maar ook op het niveau van havenautoriteiten en van rederijen. In Deel B worden 

richtlijnen gegeven over de wijzen van implementatie van deze regels.124 

Enkele standaardmaatregelen conform de ISPS code zijn: een toegangscontrolesysteem, CCTV, 

hekwerk of poorten ter afsluiting en 24/7 bewaking.125 Daarnaast is elk schip en elke terminal 

verplicht om het volgende in zijn bezit te hebben: veiligheidsplannen, veiligheidsofficier aan boord, 

veiligheidsofficier aan wal, personen controleren bij aankomst of vertrek en de landing te 

controleren.  Veel bedrijven gaan nog extra maatregelen treffen:126 

• Open communicatie met (mogelijk geviseerde) klanten; 

• open communicatie met federale en gerechtelijke politie; 

• inzet speurhonden + CO²-detectie-apparatuur bij roro-lading; 

• inzet van Operational Supervisor(s) tijdens cargo sweep; 

• bijkomende omheining en CCTV. 

De voornaamste doelstelling van de code is uiteraard het verhinderen van onbevoegde toegang tot 

schepen en havenfaciliteiten. De maatregelen die worden opgelegd door de code en die door de 

partijen worden getroffen, hebben op zijn minst de bedoeling om potentiële verstekelingen tot een 

minimum te herleiden. Daarom zullen de contracterende staten de veiligheidsplannen in verband met 

het schip en de haven moeten goedkeuren.127  

Ondertussen heeft de Europese Unie de wijzigingen aan het SOLAS-Verdrag en de nieuwe ISPS-

Code omgezet naar Europees recht door het uitvaardigen van een Verordening.128 De Verordening 

ging gelijktijdig van kracht en is bindend voor alle Europese lidstaten. De Europese verordening gaat 

op bepaalde onderdelen zelfs verder dan de ISPS-code en gaat bepaalde aanbevelingen uit het 
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adviserende ‘deel B’ verplicht maken voor de lidstaten.129 In de Europese context werd deze 

verordening aangevuld met een Richtlijn betreffende het verhogen van de veiligheid van haven. Deze 

richtlijn beoogt de implementatie van passende beveiligingsmaatregelen voor de ganse haven.130 

 

3.3 P&I Clubs: checklist voor schepen 

 

Het feit dat verschillende P&I Clubs131 aanstiplijsten uitgeven die kunnen worden geraadpleegd 

wanneer een schip zich in een dergelijk risicogebied bevindt, is ook een vorm van preventieve 

maatregelen. 132 Aan de hand van dergelijk aanstiplijsten gaat men het schip opdelen in verschillende 

delen die tegelijkertijd moeten doorzocht worden. Wanneer de ruimtes doorzocht zijn, worden ze 

afgesloten en verzegeld. Daarenboven worden de namen van de bevoegde personen die de zoektocht 

hebben gehouden, vermeld in het logboek.133 

Dergelijke zoekacties worden vaak uitgevoerd door gespecialiseerde organisaties.134 De rederijen 

gaan deze inhuren, voornamelijk in landen waar het risico op het inschepen van verstekelingen vrij 

hoog is. De personen die de zoekacties gaan uitvoeren hebben een speciale opleiding genoten en 

werken met getrainde honden. Wanneer het schip door deze personen doorzocht is, zullen zij ook de 

bewaking van het schip op zich nemen tot de afvaart plaatsvindt.135 Deze gespecialiseerde 

veiligheidsdiensten promoten zichzelf door te stellen dat de kost van een dergelijke zoekactie niet 

opweegt tegen de kosten van het ongemak, de boetes, de vertragingen, brandstofkosten, de 

havengelden en zelfs het leven van deze personen.  
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3.4 Risico-analyse 

 

Een andere preventieve maatregel is het beoordelen van het risico dat een schip of lading met zich 

meebrengt op de aanwezigheid van verstekelingen. Door de grote oppervlakte die onder het 

controlegebied valt van de scheepvaartpolitie inzake de grenscontrole en vanwege de hoeveelheid 

trafiek in bepaalde havens is het onmogelijk om overal aanwezig te zijn of al deze schepen te 

controleren op verstekelingen. Men gaat dus het doorzoeken van een schip of vracht doen op basis 

van een risico-analyse om mensen en middelen gericht te kunnen inzetten.136 Wanneer bepaalde 

schepen of ladingen een verhoogd risico inhouden op de aanwezigheid van verstekelingen, gaat men 

deze aan een grondige zoekactie laten onderwerpen door de scheepvaartpolitie. Voornamelijk zijn dit 

schepen die varen naar landen waar een gunstig economisch klimaat leeft of schepen die afkomstig 

zijn uit landen die onder de risicogebieden vallen. 

Deze ‘Port Facility Security Assessment’ (PFSA) of risico-analyse kan op verschillende manieren 

gedaan worden, maar in België zal dit voornamelijk gebeuren door gebruik te maken van een 

interactief computerprogramma. Deze risico-analyse zal naast de scheepvaartpolitie ook bedrijven in 

staat stellen om na het doorlopen van een uitgebreide vragenlijst een Port Facility Security Plan te 

genereren om zo hun schepen en lading optimaal te gaan beveiligen.137  

Enkele zaken die worden nagegaan in de risico-analyse:138 

• Handelsgebied: aanleghaven en haven van bestemming; 

• kwetsbaarheid van het schip; 

• haven- en terminalveiligheid. 
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3.5 Bemerkingen 

 

We kunnen en mogen concluderen dat door deze verschillende preventieve maatregelen en de 

samenwerking op verschillende niveaus de pogingen en het aantal verstekelingen zijn gedaald 

waardoor de getroffen maatregelen hun efficiëntie niet missen. Door de verhoogde veiligheid aan 

boord van het schip en in de haven is het risico op verstekelingen die aan boord proberen te geraken 

sterk verminderd.  

Het probleem echter in bepaalde risicogebieden bestaat er nog steeds in dat dergelijke maatregelen 

worden opgelegd en nageleefd voornamelijk door de rederijen en de bedrijven zelf. Deze verhoogde 

veiligheid loopt dan maar tot op het schip en vlak ernaast. De beveiliging van het havengebied 

echter, verder weg van het schip, is buiten de controle en verantwoordelijkheid van het schip en is 

meestal aan het gezag onderworpen van de overheid. Desondanks de opgelegde en verbeterde 

beveiliging van de schepen is het dus in vele landen ter wereld vooral de veiligheid van de havens 

die zwak en niet effectief is. Op deze manier hebben potentiële verstekelingen toegang tot zowel de 

goederenbehandelingsgebieden als tot gebieden waar het laden en lossen van schepen met de vracht 

plaatsvindt. Het is dus belangrijk om als haven in een risicogebied, te investeren in aangepaste 

infrastructuur om de verstekelingen te verhinderen aan boord te komen en het is daarom de taak van 

de overheid om daar in te investeren.  

Tot slot is het ook niet uitgesloten dat niettegenstaande de nodige maatregelen wel getroffen zijn 

door de scheepseigenaar en de overheid, werknemers of bewakers die voorzien in de veiligheid en 

beveiliging van de pier en het schip omgekocht en/of bedreigd worden.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Hoofdstuk III: Verstekelingen in België 

 

In dit hoofdstuk is het de bedoeling om na te gaan wat het betekent om als verstekeling aan boord 

van een schip in een Belgische haven aan te meren. Wat is het statuut van de verstekeling en wat zijn 

zijn rechten en plichten? Welke procedures dient hij te doorlopen of te ondergaan? Dit wordt in 2 

fases en stap voor stap geanalyseerd. De focus ligt hierbij op de verschillende nationale en 

internationale wetgeving en procedures die worden toegepast bij situaties met verstekelingen en op 

deze manier wordt er gekeken of deze wetgeving volledig is of dat er ‘legal gaps’ aanwezig zijn in 

dergelijke situaties. 

De meeste informatie omtrent hoe een incident in de praktijk wordt afgehandeld werd bekomen via 

interviews met de scheepvaartpolitie van Antwerpen en Gent.  

 

1. De problematiek in cijfers 

 

Het is nu wel duidelijk dat de problematiek van de verstekelingen vele landen treft en dat het een 

internationaal fenomeen is, maar in hoeverre hebben Belgische havens daar mee te kampen? 

Verschillende gegevens van de voornaamste havens (Zeebrugge, Gent en Antwerpen) werden 

hiervoor verzameld en worden hier kort toegelicht. 

 

1.1 Gent 

 

Voor wat betreft Gent kunnen we uit een statistisch overzicht tussen 1999 en 2013 opmaken dat het 

aantal verstekelingen sterk varieert jaar per jaar. Waar men in 2001 en 2003 nog 10 en 12 

verstekelingen heeft aangetroffen, is dit voor 2002 slechts 1 verstekeling. Dit aantal zien we niet 

meer terug tot 2013, waar ook slechts 1 verstekeling werd aangetroffen. Tussen 2003 en 2008 blijft 

het aantal kleiner dan stuks, waar in 2008 dan weer een recordhoeveelheid van 17 verstekelingen 

wordt genoteerd. Het is zo dat men van 2010 tot en met 2013 wel van het laagste aantal kan spreken 

en er wel degelijk sprake is van een dalende trend, waarbij 2013 met slechts 1 verstekeling een heel 

positief resultaat weergeeft. Toch is het moeilijk te voorspellen. Zo zijn er voor 2014 voor de eerste 6 



 

 

maand nog geen verstekelingen aangegeven, maar kan dit met één schip waar verstekelingen aan 

boord zouden zijn snel veranderen.139 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

12 7 4 3 6 17 9 3 4 5 1 

 

Wat is er nu met deze verstekelingen gebeurd?  

 

Als we kijken naar 2008 met een record van 17 verstekelingen, verdeeld over 4 schepen, dan zijn ze 

alle 17 gerepatrieerd met het vliegtuig. Voor 2009 waren de 9 verstekelingen verdeeld over drie 

schepen en is 1 daarvan gerepatrieerd met het vliegtuig en zijn de overige 8 verstekelingen aan boord 

gebleven van het schip. In 2010 & 2011 werden er (telkens op 1 schip) respectievelijk drie en vier 

verstekelingen aangetroffen en zijn ook deze op het schip gebleven. Ook voor 2012 en 2013 kunnen 

we uit de gegevens opmaken dat alle verstekelingen die werden aangetroffen zich slechts op 1 of 2 

schepen bevonden en met datzelfde schip terug zijn vertrokken.  

Opmerkelijk is dus voor de haven van Gent dat sinds 2008 geen enkele verstekeling politiek asiel 

heeft aangevraagd en dat ze allen met het schip waarop ze zijn aangetroffen, terug zijn vertrokken.  

 

1.2 Antwerpen 

 

Voor wat Antwerpen betreft, is er toch wel een duidelijke dalende trend waar te nemen. Zo ligt het 

aantal verstekelingen tussen 2003 en 2008 een stuk hoger dan het aantal dat is aangetroffen vanaf 

2009. Tussen 2003 en 2008 zien we het aantal variëren tussen ongeveer 50 a 60 verstekelingen, maar 

blijft het relatief stabiel. Vanaf 2011 is er wel een opmerkelijk verschil waar te nemen en die trend 

trekt zicht door tot vandaag.  

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

161 51 64 48 53 50 34 47 20 36 29 
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Ook voor deze groep van verstekelingen gaan we na vanaf 2008 wat er met hen gebeurd is:  

• In 2008 zijn er 28 van de 50 verstekelingen aan boord gebleven, 3 die asiel hebben 

aangevraagd, 11 zijn gerepatrieerd, 7 zijn kunnen ontsnappen en 1 is overleden 

teruggevonden.  

• Voor 2009 vormt ook weer de grootste groep van verstekelingen deze die aan boord van het 

schip gebleven zijn, namelijk 26 van de 34 verstekelingen. Daarnaast vroegen 2 

verstekelingen asiel aan en zijn er 5 gerepatrieerde. Ook werd 1 minderjarige ter beschikking 

van de voogdijdienst gesteld.  

• Van de 47 verstekelingen die in 2010 werden aangetroffen bleven er 34 aan boord, vroegen er 

4 asiel aan, zijn er 2 gerepatrieerd en was er 1 minderjarige. Daarnaast zijn er nog eens 6 

verstekelingen die aangehouden zijn voor drugsfeiten. Dit is een fenomeen die voornamelijk 

in de haven van Antwerpen aanwezig is. Men gaat zich voordoen als verstekeling, maar in 

feite is het hoofddoel van hun ‘reis’ om drugs af te leveren in de haven van Antwerpen.140 

• In 2011 zijn er ‘slechts’ 20 verstekelingen aangetroffen waarvan 1 een asielaanvraag heeft 

ingediend. Er waren 2 minderjarigen die ter beschikking zijn gesteld van de voogdijdienst. 

Verder bleef de grootste groep weer aan boord, nl. 12 verstekelingen. Drie verstekelingen zijn 

overleden. 

• Opvallend in 2012 is dat op een groep van 36 verstekelingen er 8 een asielaanvraag hebben 

ingediend. Daarnaast bleven 18 verstekelingen aan boord, werden er 7 gerepatrieerd, was er 

één minderjarige en zijn er 2 overleden teruggevonden. 

• Tot slot bleef in 2013 praktisch de hele groep verstekelingen aan boord (26) en is daarnaast 1 

verstekeling aangehouden voor drugsfeiten en waren er 2 minderjarigen. 

 

Uit deze cijfergegevens kunnen we opmaken dat er in de haven van Antwerpen meer verstekelingen 

zijn die gebruik maakten van hun recht om asiel aan te vragen. Daarvan zullen slechts enkelen het 

statuut van politiek vluchteling verkrijgen aangezien het gros van deze verstekelingen, economische 

verstekelingen zijn. 
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2. Incidenten met verstekelingen 

 

2.1. Algemeen  

 

Hoewel verstekelingen zonder toestemming aan boord van een schip meereizen, verwerven deze 

personen dankzij verschillende internationale en nationale instrumenten enkele basis mensenrechten 

die ten aanzien van deze personen dienen te worden gerespecteerd en nageleefd (zie infra).141 Dit is 

uiteraard een goede zaak voor de verstekeling in kwestie, maar brengt voor de scheepseigenaar, de 

kapitein, de vervoerder en de crew heel wat operationele beperkingen met zich mee. Zo moeten de 

verstekelingen worden gevoed, beschutting krijgen en indien de omstandigheden dit vereisen, dient 

men hen ook van gepast kledij te voorzien gedurende de periode dat de verstekelingen zich aan 

boord van het schip bevinden.142 Dit brengt niet alleen kosten tot onderhoud met zich mee, maar 

zorgt er ook voor dat de crew wordt ‘bezet’ met het voorzien van faciliteiten voor de verstekelingen 

en dus niet kan worden ingezet op het schip. Daarnaast is het volgens het internationaal maritiem 

recht de rederij of de vervoerder die verantwoordelijk wordt gesteld voor de verstekeling en staan zij 

in voor het betalen van de repatriëringskosten en de terugkeer van de verstekeling.143 Dit is vaak een 

omslachtige procedure en kan dus leiden tot grote vertragingen, wat een enorme economische kost 

betekent voor de rederijen. Vandaag de dag zijn er steeds kortere aanlegtijden vanwege de hoge 

prijzen en door de concurrentiedruk en de verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn vertragingen een 

serieuze streep door de rekening van de rederijen.144  

Het zijn hoofdzakelijk deze ‘legal problems’ die verstekelingen met zich meebrengen, die van hen 

een ware ‘last’ maken. Waar het vroeger ook vrij simpel was om een verstekeling na ontdekking te 

ontschepen in de eerste aanleghaven, is het vandaag de dag met de wereldwijde beperkingen op vlak 

van immigratie en de grenscontroles niet zo evident meer. Deze verplichtingen van de gezagvoerder 

en de rechten die daaruit voortvloeien voor de verstekeling, worden hieronder besproken. 

Naast deze operationele beperkingen kunnen verstekelingen ook nog voor heel wat andere 

problemen zorgen. Vooreerst bestaat het gevaar dat verstekelingen ziektes met zich mee dragen uit 
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het land van oorsprong naar het land van bestemming.145
 Daarnaast kan het gedrag van de 

verstekeling de veiligheid van de crew en het schip in gevaar brengen.146 Het is al voorgevallen dat 

bemanningsleden aan boord van een schip werden bedreigd door een verstekeling, uit vrees dat hun 

poging om in de haven van bestemming aan te komen zou mislukken. Vaak zijn de agressieve 

uitspattingen te wijten aan de verschillende culturen. De verstekeling komt vaak uit een land waar 

men op vlak van mensenrechten nog niet zo ver staat en houdt er dus vanuit zijn opvoeding, en vaak 

ook een gebrek aan opleiding, andere waarden en normen op na. Geweld is in Afrikaanse culturen 

veel meer aanvaard in tegenstelling tot de Westerse cultuur.147  

Om de problematiek tegen te gaan en in het kader van een wereldwijde beweging om scherpere 

controles door te voeren op vlak van grensoverschrijdende ‘bewegingen’ van ongewenste personen 

zonder de juiste papieren of toestemming148, zijn de overheden van verschillende landen begonnen 

met het bestraffen van de vervoerders of de rederijen door het opleggen van boetes.149 Zo riskeren zij 

een boete voor het vervoeren van personen zonder documenten en voor het ‘binnenbrengen’ van de 

verstekelingen op het grondgebied.150  Het positieve effect van deze boetes is dat het in feite ook een 

manier is om deze commerciële actoren te stimuleren in het nemen van een grotere 

verantwoordelijkheid en hen er te laten op toezien dat geen verstekelingen aan boord komen van hun 

schepen. Aan de andere kant heeft het ook een pervers effect aangezien deze boetes immers voor een 

serieuze financiële kater kunnen zorgen. Omdat de gezagvoerder en de rederijen geen boete willen 

riskeren bij het binnenlopen van de haven, worden in bepaalde extreme gevallen verstekelingen 

overboord gegooid of vermoord151, niet aangegeven aan de scheepvaartpolitie na ontdekking of op de 

‘passagierslijst’ gezet.152 Daarnaast vinden de vervoerders dat dergelijke maatregelen onder de vorm 

van ‘carrier sanctions’ hen bepaalde sociale en financiële verantwoordelijkheden geven terwijl het 
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een wereldwijde migratie- en vluchtelingencrisis betreft die zij niet kunnen controleren of waarvan 

zij niet de oorzaak zijn.153 

Alle bovenstaande, opgesomde problemen die verbonden zijn aan verstekelingen zorgen dan ook 

voor een sterke motivatie bij de scheepseigenaren, gezagvoerders, haven- en containerbedrijven en 

de rederijen om de nodige maatregelen te treffen opdat hun schip vrij zou zijn van verstekelingen. 

 

2.2 FASE 1: de ontdekking en de behandeling van de verstekeling aan boord van een schip  

 

2.2.1 De ontdekking en de rol van de scheepvaarpolitie 

 

2.2.1.1 Inwinnen en kennisgeving van informatie door de kapitein 

 

In standaard 4.6.1 van het FAL-verdrag gaat men aan de kapitein de verplichting opleggen om 

informatie in te winnen omtrent de verstekelingen die tijdens de zeereis aan boord zijn aangetroffen 

en deze informatie te rapporteren aan bepaalde openbaarde diensten: “De contracterende staten 

zullen vereisen van de kapiteins dat zij elke inspanning leveren om de identiteit, met inbegrip van de 

nationaliteit van de verstekeling en de haven van inscheping, te bevestigen en om het bestaan van de 

verstekeling samen met de relevante details te rapporteren aan de openbare diensten van de eerst 

geplande haven. Deze informatie zal ook worden gegeven aan de scheepseigenaar, openbare 

diensten van de haven van ontscheping, de vlagstaat en elke andere geplande haven indien 

relevant”.  

De kapitein dient aan de hand van een bepaald standaardformulier, dat men kan terugvinden in de 

bijlages van de FAL Conventie, informatie te verkrijgen van de verstekeling.154 Er wordt onder meer 

gevraagd naar allerhande persoonlijk gegevens, maar daarnaast moet de kapitein ook noteren en 

bijhouden op welke plaats en in welke omstandigheden de verstekeling is aangetroffen. Ook wordt er 

gepolst naar de motieven van de verstekeling, de doelbestemming en de inschepingsmethode.  

Wanneer men bij het aantreffen van verstekelingen op zoek gaat naar nog meer verstekelingen en de 

persoonlijke spullen doorzoekt, kan het zijn dat identiteitspapieren worden aangetroffen. Indien dit 
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het geval is, zal dit alles al een heel stuk vlotter laten verlopen. Hoewel het de havenautoriteiten zijn 

die instaan voor het vaststellen van de nationaliteit van de verstekeling, is de kapitein verplicht om 

alle mogelijke inspanningen te leveren om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen.155 Al deze 

verzamelde informatie moet door de kapitein zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de 

havenautoriteiten van de eerst geplande haven, met name de scheepvaartpolitie indien het een 

Belgische haven betreft (SPN). De rol van het scheepagentschap en de P&I club is het melden van de 

verstekelingen aan de autoriteiten in de volgende haven van bestemming. 

Naast het FAL-verdrag vinden we deze verplichting van de kapitein ook terug in onze nationale 

wetgeving. Zo stelt artikel 45 van ons Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij 

dat wanneer de kapitein een verstekeling ontdekt op zijn schip, hij in de eerste aanleghaven na de 

vaststelling daarvan dient kennis te geven aan de met de politie ter water belaste overheid van de 

federale overheid. Daarnaast dient de kapitein ook een verklaring in tweevoud op te stellen met de 

gegevens over de verstekeling en de ontdekking ervan. 

2.2.1.2 De rol van de scheepvaartpolitie 

 

Wanneer verstekelingen worden aangetroffen tijdens de reis, dient men ze ‘op te sluiten’ tot het schip 

in de volgende haven aanmeert. Bij aankomst van het schip in een Belgische haven is het verplicht 

dat de verstekelingen aan boord blijven en kan de gezagvoerder deze niet zomaar van het schip 

zetten. De verstekelingen blijven onder de verantwoordelijkheid van de kapitein. Om de verstekeling 

te kunnen ontschepen is er toestemming vereist, dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de verstekeling 

een asielaanvraag wil doen bij de scheepvaartpolitie en men daarvoor het schip dient te verlaten.156 

Het is dus de plicht van de gezagvoerder van het schip om aan de bevoegde autoriteiten van de 

volgende haven waar het schip zal aanmeren te melden dat er zich verstekelingen aan boord 

bevinden.157 Wat België betreft, dient men de SPN of scheepvaartpolitie te verwittigen. Het op 

voorhand verwittigen van de scheepvaartpolitie is van belang opdat deze reeds voorbereidingen 

kunnen treffen voor de ontscheping van de verstekeling. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor 

de scheepvaarpolitie aangezien zij de instantie zijn die als eerste in aanraking komt met de 

verstekelingen nadat het schip is aangemeerd in een Belgische haven.158 Dit eerste contact met 
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verstekelingen kan moeizaam verlopen en houdt ook enkele risico’s in, zoals agressief gedrag van de 

verstekeling of het oplopen van een besmettelijke ziekte.  

De scheepvaartpolitie is ontstaan uit de vroegere zeevaartpolitie. Door de politiehervorming werden 

de havenbrigades van de vroegere Rijkswacht en hun territorium op 1 januari 2001 aan de 

Scheepvaartpolitie toegevoegd.159 De scheepvaartpolities bestaat uit vijf secties, een technisch 

steunteam (Technical Support Team of TST) en een maritiem informatiekruispunt (MIK).160 Deze 

diensten worden aangestuurd door een federaal commando.161 De vijf secties zijn Antwerpen 

(SPNA), Oostende (SPNO), Gent (SPNG), Zeebrugge (SPNZ) en Luik (SPNL). De kerntaken van de 

scheepvaartpolitie bestaan uit opdrachten in het kader van de politie te water en uit haven-gebonden 

basispolitiezorg en de grenscontroles. De taak van grenscontrole en grensbewaking is de 

voornaamste opdracht van de scheepvaartpolitie. Daarbij ligt de focus op de controle van het 

grensoverschrijdend personenverkeer in de havens en de maritieme buitengrens.162 De controle 

beperkt zich tot de bemanning en passagiers aan boord van zeeschepen en er is dus geen actieve 

zoektocht naar verstekelingen op het gebied van maritieme grenscontroles. Dit vanwege het tekort 

aan personeel om elk schip te gaan doorzoeken, maar ook omdat het langdurig ophouden van 

schepen voor controles ook enorme economische kosten met zich zou meebrengen. Opdat de politie 

aan boord van een schip actief op zoek gaat naar verstekelingen, dienen er directe aanwijzingen te 

bestaan of moet er informatie aangebracht zijn van een betrouwbare bron die grond geven tot sterke 

vermoedens.163 Goede informatieve ondersteuning is dus de sleutel bij de inzet van hun middelen, 

want uiteindelijk zal slecht een klein percentage van de trafiek worden gecontroleerd. Het grondig 

doorzoeken van schepen naar verborgen personen of goederen is een “rummage”.164 De risico- 

analyse die onder de preventieve maatregelen werd besproken heeft terzake ook een afschrikkend 

effect. 

Inzake verstekelingen dienen de inspecteurs van de scheepvaartpolitie die aan boord gaan, een hele 

procedure te volgen die schriftelijk is bepaald:  

1. In eerste instantie is er een aankomstcontrole waarbij de SPN nazicht doet op de huisvesting 

van de verstekeling. Het kan zijn dat deze gebreken vertoont en dan dient men de huisvesting 
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aan te passen. Voorts dient de algemene gezondheidstoestand te worden nagegaan en bij 

klachten wordt een arts aan boord gevraagd. Tot slot gaat men ook nog na of er sprake is van 

een gezonde verstandhouding met de bemanning. Het menswaardig aspect tijdens de detentie 

aan boord is dus van belang en men dient te voldoen aan de basisbehoeften: eten, drinken, 

aangepaste kledij en toegang tot sanitaire voorzieningen. De gezagvoerder van het schip 

draagt hier de verantwoordelijkheid om in de noodzakelijke behoeften van de verstekelingen 

te voorzien. 

2. Na deze aankomstcontrole gaat men over tot het opstellen van een persoonlijk dossier. In een 

gesprek (verhoor) met de verstekeling aan boord van het schip, gaat men vragen naar het 

motief om als verstekeling in te schepen.165 Men gaat een nauwkeurige persoonsbeschrijving 

opmaken, vingerafdrukken en foto’s nemen. Indien uit dit gesprek blijkt dat de verstekeling 

vervolgd wordt of letterlijk asiel vraagt, zal hij worden ter beschikking gesteld van de Dienst 

Vreemdelingen Zaken (zie infra). 

Wanneer de verstekeling verklaart minderjarig te zijn zal deze worden overgeleverd aan de 

voogdijdienst.166 Bij twijfel over de verklaring van de minderjarigheid, zal men overgaan tot 

een leeftijdsbepaling door middel van een medische test. Indien toch blijk dat de verstekeling 

meerderjarig is, wordt de betrokkenen terug aan boord van het schip gebracht.  

3. Vervolgens wordt de kapitein van het schip ondervraagd over waar en wanneer de 

verstekeling gevonden werd en in welke omstandigheden. Om eventueel onkosten te dekken 

die gemaakt zijn door de verstekeling, wordt door de kapitein en het scheepsagentschap een 

borgstelling ondertekend.167 Daarnaast wordt aan het agentschap ook nog een solidaire 

waarborg ten bedrag van 5000 euro gevraagd bij ontsnapping van de verstekeling of om 

eventuele onkosten te dekken die zijn ontstaan door het verblijf van de verstekeling of zijn 

latere repatriëring. 

4. Tot slot dient een ploeg van de SPN tijdens het verblijf van het schip in de haven om de 2 à 3 

uur het schip te bezoeken om toe te zien op de toestand en de aanwezigheid van de 

verstekeling. Bij vertrek van het schip wordt een afvaart-controle gedaan, kort voor het 

losmaken van het schip. 
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Het kan ook gebeuren dat een persoon wordt aangetroffen op de kade door een patrouille van de 

scheepvaartpolitie. Indien er een vermoeden bestaat dat deze persoon als verstekeling van een schip 

kwam, dan moet men trachten na te gaan met welk schip de verstekeling kan verbonden worden. Het 

verbinden aan het juiste schip kan gebeuren met fysieke bewijzen van verblijf aan boord. Dit is van 

belang aangezien de kosten en de verantwoordelijkheid over de verstekeling verbonden zijn aan de 

scheepseigenaar. Indien men niet in staat is de verstekeling toe te wijzen aan een schip, dan wordt 

deze verstekeling behandeld als een “illegaal” aangezien deze in tegenstelling tot een verstekeling 

wel het Belgische grondgebied heeft  betreden.168 

 

2.2.2 De behandeling van de verstekeling aan boord van een schip 

 

Hoewel het FAL-verdrag in principe geen verdrag is dat specifiek de problematiek van de 

verstekelingen behandelt, heeft het in het onderdeel omtrent. verstekelingen wel aandacht voor de 

behandeling van de verstekeling aan boord van een schip. De verschillende standaarden en 

aanbevelingen voorzien in het FAL-verdrag blijken maar al te vaak een noodzaak te zijn. Zo zijn er 

tal van voorbeelden in de pers geweest waarbij verstekelingen getuigen dat hun detentie aan boord 

van het schip allerminst aangenaam was en de behandeling door de bemanning heel slecht. Nadat de 

verstekeling is ‘ontdekt’ gaat men deze vaak onderbrengen in aparte en beveiligde ruimtes die, 

indien noodzakelijk, worden bewaakt. Het gebeurt dan ook vaak dat deze ruimtes niet aangepast of 

geschikt zijn om te verblijven. Zo zijn er verstekelingen terug gevonden in ijskoude ruimtes of zelfs 

in een kooi. 169 Dit zijn situaties die indruisen tegen een menswaardige behandeling. 

Naast het FAL-verdrag voorzien ook verschillende internationale instrumenten in basis 

mensenrechten waarop de verstekeling zich kan beroepen. Hoewel het een evidentie zou moeten zijn 

dat ook verstekelingen de basis mensenrechten genieten, gebeurt het nog te vaak dat deze 

geschonden worden.170 Kortom wanneer verstekelingen dus worden ontdekt aan boord of wanneer ze 

in handen zijn van de verantwoordelijke autoriteiten voor de verdere afhandeling, dienen zij 

menswaardig behandeld te worden.171  

                                                           
168 Interview met F. Smessaert, Scheepvaartpolitie Gent, 2014. 
169 A. BULTE, “Humo sprak met Mamadou (16), een Afrikaanse verstekeling”, Humo 15 mei 2012. 
170 E. STEGLICH, “Hiding in the hulls: attacking the practice of high seas murder of stowaways through expanded 

criminal jurisdiction”, Tex. L. Rev. 1999-2000, 1325-1326. 
171 M. H. TAYLOR, “Detained aliens challenging conditions of confinement and the porous border of the plenary power 

doctrine”, Hastings Const. L. Q. 1994-1995, 1153; V. STOYANOVA, “The principle of non-refoulment and the right of 

asylum seekers to enter state territory”, Interdisc. J. Hum. Rts. L. 2008-2009, 11. 



 

 

2.2.2.1 Mensenrechten ter bescherming van de verstekeling 

 

Hoewel het verdrag nopens de verstekelingen nog niet in werking is getreden en hoewel de 

richtlijnen door het IMO uitgevaardigd slechts aanbevelingen zijn, zijn er wel voldoende 

internationale instrumenten voorhanden die bepaalde mensenrechten stipuleren en zo de positie van 

verstekelingen gaan beschermen. De meest ruime bescherming voor personen is immers te vinden in 

mensenrechten.  

Enkel voorbeelden zijn:  

• the United Nations Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951172 

• the European Convention on Human Rights173 

• the United Nations declaration on Human rights174 

• the United Nations Protocol relating to the Status of Refugees of 31 January 1967175 

• The Safety of life at Sea convention (SOLAS)176 

• Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie177 

Deze internationale instrumenten voorzien volgende relevante mensenrechten die van toepassing 

zouden kunnen zijn op verstekelingen en een zekere bescherming bieden: 

• het recht op leven 

• het recht niet te moeten lijden aan marteling, onmenselijk of onterende behandeling of straf 

                                                           
172 Zie supra, het vluchtelingenverdrag van 1951. Het feit dat een verstekeling op basis van dit verdrag en van het VN 

Protocol rechten heeft, hebben we reeds gezien onder standaard 4.1 van de FAL Conventie. 
173 Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 

1950, B.S. 19 augustus 1955. Het EVRM is een vertaling van de UVRM op Europees niveau. J. VANDE LANOTTE en 

Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM-deel 1. Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 80. 
174 De UVRM is aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties in 1948 en bevat de basisrechten 

van de mens. Hoewel dit dus een verklaring is en in beginsel niet expliciet bindend is, draagt het wel een groot politiek 

en moreel gezag uit. Daarnaast is het UVRM praktisch gewoonterecht geworden en kan het op deze manier wel als 

bindend beschouwd worden voor de staten. Deze verklaring vormde en vormt nog steeds de grondslag voor nieuwe 

internationale verdragen of een nationale grondwet en via deze Verklaring worden de internationale mensenrechten actief 

aangemoedigd. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties, 10 december 1948, UN Doc A/RES/217 (III) (1968) (UVRM); x, De Universele Verklaring en de internationale 

verdragen der Verenigde Naties voor de rechten van de mens, Amsterdam, Keesing, 1973, 1.  
175 Zie supra. 
176 Wet houdende de goedkeuring van het Internationaal Verdrag van 1 november 1974 voor de beveiliging van 

mensenlevens op zee van 10 augustus 1979, en de Bijlage, opgemaakt te Londen op 1 november 1974 en het Protocol 

van 1978 betreffende dit Verdrag, en de bijlage, opgemaakt te Londen op 17 februari 1978, B.S. 5 december 1979.  
177 Het Handvest bevat de fundamentele rechten, vrijheden en beginselen voor de Europese Unie. Een Unie gebaseerd op 

de beginselen van de democratie en rechtstaat. Er is een belangrijke focus op de universele waarden van vrijheid, 

solidariteit en menselijke waardigheid. Het Handvest bevat tevens ook enkele essentiële artikels betreffende asiel en de 

bescherming van personen. Artikel 18 en 19 bevatten het recht op asiel en het verbod op verwijdering en uitzetting. 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000.  



 

 

• het recht niet te worden gehouden in slavernij of tot arbeid verplicht 

• het recht op vrijheid en veiligheid van een persoon (geen onwettige arrestatie of vasthouding) 

• het recht op een eerlijke en publieke hoorzitting 

• het recht op non-discriminatie 

• het recht op politiek asiel 

• Het recht van vrijheid van beweging en residentie binnen elke staat 

• Het recht om een land te verlaten en het recht om naar zijn land terug te keren 

• het verbod op verwijdering en uitzetting 

Zo zijn er verschillende voorbeelden van arresten waarbij een verstekeling zich als eiser beroept op 

bepaalde rechten uit deze verdragen voor een Belgische rechtbank.  

Een duidelijk voorbeeld betreft een beslissing in kort geding waarbij wordt na gegaan of de 

vrijheidsberoving van de verstekeling prima facie onrechtmatig of onwettig is en de subjectieve 

rechten van deze werden geschonden. De eiser heeft een Congolese nationaliteit en is de havenstad 

Matadi (Congo) samen met twee kompanen als verstekeling aan boord gegaan van een Cypriotisch 

schip. Het schip bereikt via Portugal en Frankrijk op 29 juni 2005 de haven van Antwerpen. Bij 

aankomst van het schip in Antwerpen werd de eiser ter beschikking gesteld van de federale politie 

omdat deze dringend medische verzorging nodig had. Na een verblijf van 5 dagen in het ziekenhuis 

werd hij op vordering van de scheepvaartpolitie naar de gevangenis te Brugge overgebracht. Verder 

dient de eiser op 5 augustus een verzoekschrift in overeenkomstig artikel 71 van de 

Vreemdelingenwet opdat hij in vrijheid zou worden gesteld. De raadkamer besliste dat het verzoek 

zonder voorwerp was en op 16 augustus diende de eiser een asielaanvraag in bij de dienst 

vreemdelingenzaken. Hierop kwam een negatieve beslissing die zelfs in dringend beroep werd 

bevestigd. Op 30 augustus werd vervolgens aan de eiser de beslissing betekend tot vasthouding in de 

gevangenis te Brugge. De eiser zit reeds drie maand vast en eist zijn onmiddellijke invrijheidsstelling  

op grond van de schending van zijn subjectief recht op vrijheid, vervat in artikel 5 EVRM. De 

voorzitter van de rechtbank van Brugge gaat in zijn beoordeling ten gronde rekening houden met 

Europese rechtspraak. De conclusie is dat dat de vasthouding van de eiser het voorwerp uitmaakt van 

een vrijheidsberoving wat een schending in houdt van artikel 5 EVRM. De eiser werd dan ook in 

vrijheid gesteld.178 

 

                                                           
178 Brugge 7 december 2005,  T.G.R. 2006, 83. 



 

 

2.2.2.2 Het FAL-verdrag 

 

A. Een menswaardig behandeling 

 

De FAL-Conventie bevat specifieke standaarden en aanbevolen praktijken omtrent de behandeling 

van verstekelingen aan boord van schepen.179 Het eerste algemene principe dat een prominente plaats 

krijgt stelt dat de verstekeling menswaardig moet behandeld worden en bestaat uit twee standaarden: 

“De incidenten met verstekelingen zullen worden behandeld volgens de humanitaire principes 

vermeld in standaard 4.1 Er moet aandacht worden geschonken aan de veiligheid van het schip en 

het welzijn van de verstekeling.” (standaard 4.4.1) 

“De contracterende landen zullen vereisen dat kapiteins waarvan de schepen onder de 

contracterende vlag varen, aangewezen maatregelen moeten treffen om de veiligheid, de algemene 

gezondheid, het welzijn van de verstekeling te verzekeren terwijl hij of zij aan boord is, met inbegrip 

van het voorzien van voeding, sanitaire faciliteiten, medische controle en accommodatie.” (standaard 

4.4.2) 

In standaard 4.4.1 wordt verwezen naar standaard 4.1 die we reeds hebben besproken. Het is met 

andere woorden een verwijzing naar het Vluchtelingenverdrag en naar het Protocol betreffende de 

Status van Vluchtelingen en een oproep om incidenten met verstekelingen te behandelen volgens de 

humanitaire principes die in dit verdrag en Protocol vervat liggen. Daarnaast stelt men ook dat de 

veiligheid van het schip niet in het gedrang mag komen. De kapitein mag geen handelingen stellen 

die de veiligheid van het schip in gevaar zou kunnen brengen. 

Wanneer verstekelingen worden ontdekt, dient men maatregelen te treffen om de veiligheid, de 

gezondheid en het welzijn van de verstekeling te verzekeren. Wanneer men dus toch niet heeft 

kunnen voorkomen dat er verstekelingen aan boord zijn gekomen van het schip, is het belangrijk dat 

deze mensen eerst en vooral een menswaardige behandeling krijgen. Dit houdt in dat men een 

onderzoek naar de fysieke en mentale gezondheid van de verstekeling uitvoert, de verstekeling 

voorziet van voeding, kledij en een slaapplaats en tot slot het vermijden van handelingen die de 

verstekeling kunnen intimideren of beangstigen.180 Dit brengt heel wat praktische gevolgen en/of 

problemen met zich mee indien er zich een groep verstekelingen bevindt aan boord van het schip. 

                                                           
179 Zie sectie 4, C: “Treatment of the stowaways while on board”. 
180 Website: www.itfseafarers.org. 



 

 

Er moet bijzondere aandacht gegeven worden aan de gezondheidstoestand van de verstekeling. 

Nadat het schip in de haven is toegekomen, is het eerst en vooral de geneesheer die aan boord van 

het schip gaat. Vaak gebeurt het dat verstekelingen onderkoeld of ondervoed zijn en moet men zo 

snel mogelijk de nodige medische zorgen toe te dienen. Wanneer de geneesheer vaststelt dat de 

verstekeling ziektesymptomen vertoont, gaat men de verstekeling in belang van de bemanning in een 

soort van quarantaine plaatsen zodat de ziekte zich niet verspreidt.181  

 

B. (Niet) werken aan boord van het schip 

 

Een tweede standaard onder ‘de behandeling van de verstekeling aan boord van het schip’ stelt dat 

verstekelingen niet mogen ingezet worden als extra werkkracht, behalve in noodsituaties of situaties 

met betrekking tot de accommodatie van de verstekeling aan boord (standaard 4.5.1).  

Vroeger, voordat men de problematiek erkende en rechten toekende aan verstekelingen, ging men 

deze inzetten als goedkope werkkrachten op het schip. Dit diende als compensatie van hun 

onderhoud. Vandaag de dag geldt er dus internationaal een verbod voor het inzetten van 

verstekelingen als werkkracht in de context van een menswaardige behandeling.  

Volgens Belgische wetgeving is dit echter niet verboden. Zo stelt artikel 44§4 van de Wet houdende 

de herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij dat de 

verstekeling kan verplicht worden om arbeid te verrichten waartoe hij in staat is, zonder recht op 

beloning.182 In tegenstelling tot de FAL Conventie wordt dit in onze nationale wetgeving niet 

verboden en kan de verstekeling dus ook aan het werk gezet worden zonder dat er sprake is van een 

noodsituatie of zonder dat het betrekking moet hebben tot hun accommodatie.  

 

C. IMO en het Stowaway Focal Point 

 

Ten slotte vinden we als laatste aanbevolen praktijk in het FAL-verdrag onder de behandeling van de 

verstekeling aan boord van het schip een oproep terug aan alle publieke autoriteiten om alle 

                                                           
181 Interview CP. F. Smessaert, Scheepvaartpolitie Gent, 2014. 
182 Wet houdende de herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij van 5 juni 1928, 

BS 26 juli 1928. 



 

 

incidenten te rapporteren aan de Secretaris Generaal van de IMO.183 Het IMO brengt jaarlijks enkele 

rapporten uit op hun website. 

Het valt te betwijfelen of in de praktijk ook daadwerkelijk alle incidenten worden gerapporteerd en 

er is een ‘vermoeden’ dat ongeveer 50% van de gevallen wereldwijd niet worden gerapporteerd.184 

Dit cijfer dient men echter te nuanceren en is sterk afhankelijk van de regelgeving die geldt in een 

bepaald land omtrent bepaalde sancties en boetes die opgelegd kunnen worden en wie de 

verantwoordelijkheid daarvoor draagt. Zo kan men er in België quasi zeker van zijn dat elke kapitein 

die op de hoogte is van de aanwezigheid van verstekelingen, dit zal melden aan de bevoegde 

autoriteiten nl. de scheepvaartpolitie. Wanneer een kapitein immers rapporteert dat er verstekelingen 

aan boord zijn, medewerking verleent omtrent de informatieverzameling en deze informatie ook zo 

spoedig mogelijk doorspeelt aan de scheepvaartpolitie, dan riskeert de kapitein geen straf of boete. 

Het zou dus niet logisch zijn dat een kapitein in België dit niet doet, want bij ontdekking van de 

verstekelingen en het nalaten van de aangifte riskeert deze immers wel een fikse boete.185 Alsook 

zijn de tijden veranderd en hoewel de kapitein feitelijk nog het hoogste gezag voert op het schip, is 

dit in de praktijk veel minder dan vroeger. Wanneer verstekelingen aan boord zijn, zal men dit niet 

verzwijgen voor de kapitein en zal dit de dag van vandaag wel bij de bevoegde autoriteiten ter ore 

komen.186  

In 2007 werd tijdens de 34ste bijeenkomst van het IMO Facilitation Committee door Intercargo en 

Intertanko voorgesteld om een IMO SFP (Stowaway Focal Point) op te richten voor een proefperiode 

voor één jaar.187 De doelstellingen zijn: “The IMO SFP should provide assistance towards the 

successful and expeditious resolution of stowaway cases by facilitating communications and 

fostering co-operation between the relevant public authorities of the Governments of the Member 

States and with the Company and the master of the ship concerned.” HET SFP dient dus om hulp te 

verlenen via diplomatieke kanalen om zo de communicatie tussen de verschillende overheden te 

vergemakkelijken, zodat zij toch kunnen overgaan tot de ontscheping van de verstekeling in 

omstandigheden waar de gebruikelijke procedures niet doeltreffend zijn.188 Waar dus hierboven werd 

meegegeven hoe belangrijk het is dat de kapitein de verzamelde informatie zo snel mogelijk 

doorgeeft aan de havenautoriteiten opdat deze een beslissing kunnen nemen inzake de ontscheping al 

                                                           
183 Zie Recommended Practice 4.7.1. 
184 LJUNGGREN P., “Stowaways: Amendments to the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic 

(FAL 1965)”, The Swedisch Club Letter, 2003, 12. 
185 Interview met HINP E. Cloeckaert, Scheepvaartpolitie Antwerpen, 2014. 
186 Interview met HINP E. Cloeckaert, Scheepvaartpolitie Antwerpen, 2014 
187 Facilitation Committee, Report of the facilitation committee on its 34th session, 15 mei 2007, 33. 
188 Facilitation Committee, Report of the facilitation committee on 34th session, 15 mei 2007, ANNEX 3, 2 functions. 



 

 

dan niet van de verstekeling, kan de SFP hierin een rol spelen en hulp bieden in het zoeken naar een 

oplossing voor de ontscheping van de verstekeling. 

 

2.3 FASE 2: De Ontscheping en repatriëring van de verstekeling 

 

2.3.1 De ontscheping  

 

Voorheen zagen we dat de verstekeling aan boord wordt ‘vastgehouden’ tot aan de eerstvolgende 

haven, waar hij vervolgens wordt verhoord door de scheepvaartpolitie. Het basisprincipe is dat alle 

noodzakelijke maatregelen dienen getroffen te worden om situaties te vermijden waarbij de 

verstekeling voor onbepaalde tijd verplicht wordt aan boord van het schip te blijven.189 

Voorheen bespraken we reeds standaard 4.2 van het FAL-verdrag waarbij wordt opgedragen aan 

publieke autoriteiten, scheepeigenaars, havenautoriteiten en gezagvoerders om samen te werken bij 

het afhandelen van incidenten met verstekelingen opdat de ontscheping zo snel mogelijk kan 

gebeuren en de verstekeling zo spoedig mogelijk kan worden gerepatrieerd. In deze context is de 

eerste haven die een schip aandoet na de ontdekking van de verstekeling van groot belang. 

De ontscheping van de verstekeling vormt echter vaak een heikel punt. De verstekeling dient 

ontscheept te worden in de eerstvolgende haven na ontdekking en waar de verstekeling in principe 

kan aanvaard worden, maar de staten zijn niet verplicht om toelating te verlenen aan de verstekeling 

om te ontschepen op hun grondgebied.190  

 

2.3.1.1 Toestemming tot ontscheping 

 

Eerst en vooral dient de verstekeling een medisch onderzoek te ondergaan door de havenarts opdat 

hij kan worden ontscheept om zo een eventuele besmettelijke ziekte te vermijden (zie supra).  

Deze verplichting tot toestemming van de scheepvaartpolitie bij ontscheping van de verstekeling,  is 

terug te vinden in artikel 46 van het Tucht- en Strafwetboek. Wanneer de kapitein van het schip toch 
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15 december 2011. (Powerpoint Presentatie Studiedag) 
190 W. WALTERS, “Bordering the Sea: Shipping industries and the policing of stowaways”, borderlands e-journal 2008, 
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over gaat tot ontscheping dan wordt die persoon op hetzelfde schip weer ingescheept of op kosten 

van het schip gerepatrieerd.  

De immigratieautoriteiten zullen worden op de hoogte gebracht om toelating te verlenen aan land te 

komen. Indien de toelating is goedgekeurd kan de verstekeling op deze manier tijdelijke 

reisdocumenten verkrijgen via de ambassade of het consulaat en is er de mogelijkheid om de 

verstekeling te ontschepen.191 

Indien toelating is verleend aan de verstekeling om van het schip te gaan, zijn er 2 mogelijkheden: 

a) De verstekeling dient een asielaanvraag in en de asielprocedure  voor de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) start op.192 Het aanspreekpunt hiervoor is de scheepvaartpolitie 

waarbij de verstekeling een asielverzoek kan indienen en die het verzoek zal overmaken aan 

de DVZ. De nodige standaarddocumenten voor een asielaanvraag zullen samen met de SPN 

worden ingevuld en de verstekeling zal worden overgedragen aan de DVZ. De verstekeling 

wordt nu een asielzoeker, maar valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de 

kapitein. De DVZ zal dan in eerste instantie over de ontvankelijkheid beslissen en in tweede 

instantie over de gegrondheid van de asielaanvraag oordelen (zie supra). Stel dat de beslissing 

van de DVZ negatief is of dat de verstekeling helemaal geen asielverzoek heeft gedaan, dan 

zal de verstekeling worden teruggezonden. In principe gebeurt dit met hetzelfde schip, een 

zusterschip of een ander schip van de reder. Deze gaat terug naar land van herkomst of vastgestelde 

haven van inscheping. Als er reisdocumenten kunnen bekomen worden en het scheepsagentschap wil 

dit betalen kan er eventueel met het vliegtuig gerepatrieerd worden. 

Het vertrek van het schip wordt niet tegengehouden wanneer de verstekeling asiel aanvraagt. 

Dit is de reden waarom de P&I club (vertegenwoordiger) hier een waarborg dient te betalen, 

opdat indien het schip reeds vertrokken is voor uitspraak van de DVZ of bij een weigering 

van de asielaanvraag, de kosten van de repatriëring uiteindelijk toch door de rederij worden 

gedragen.   

 

b) De verstekeling wordt gerepatrieerd naar het land van herkomst, het land van (vermoedelijke) 

inscheping of de Vlaggenstaat van het schip waarop de verstekeling is aangetroffen (zie 

infra). 

                                                           
191 Website:  https://dofi.ibz.be. 
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vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 



 

 

2.3.1.2. Het FAL-verdrag 

 

A. Niet afwijken van de geplande route 

 

Standaard 4.8 van het verdrag roept op aan de kapitein om niet af te wijken van de geplande route 

om de verstekeling te laten ontschepen: “De publieke autoriteiten zullen de scheepseigenaren 

aansporen waarvan de schepen onder hun vlag varen, om hun kapiteins op te dragen niet van de 

geplande route af te wijken om de verstekeling te ontschepen die aan boord wordt ontdekt nadat het 

schip de territoriale wateren van het land heeft verlaten waar de verstekeling inscheepte, tenzij er 

toelating is gegeven door de autoriteiten van de staat van de haven waar het schip afwijkt om de 

verstekeling te ontschepen, tenzij de repatriëring is geregeld met de nodige papieren en er toelating 

is om te ontschepen, tenzij er veiligheids- of gezondheidsredenen toe zijn”.  

Mits het een van de uitzonderingen betreft, zal men dus de kapitein afraden om van de 

vooropgestelde route af te wijken aangezien deze afwijking vaak toch maar extra kosten en extra tijd 

met zich meebrengt.193 De reden hiervoor is dat de staten namelijk niet verplicht zijn om de 

verstekeling te aanvaarden194, wat ons weer bij het heikel punt brengt van de ontscheping. In het 

geval van ontdekking van verstekelingen kan de kapitein dus het best doorvaren naar de 

eerstgeplande haven en indien deze haven weigert om de verstekeling te laten ontschepen zal men 

hiervoor een reden moeten opgeven. Bij geldige weigering zal men trachten de verstekeling te 

ontschepen in de volgende haven op het traject. 

Het afwenden naar een andere haven kan naast de uitzonderingen in het verdrag opgegeven, omwille 

van humanitaire redenen of omdat het onmogelijk is om van boord te gaan bij de volgende 

aanloophaven.195 

  

                                                           
193 W. WALTERS, “Bordering the Sea: Shipping industries and the policing of stowaways”, borderlands e-journal 2008, 
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194 E. SOMERS, Benadering vanuit de maritieme wetgeving, Kapstokken ter aanvulling van de klassieke strafwetgeving, 
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195 Facilitation Committee, Genereal review and implementation of the convention on facilitation of international 
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B. Eerste haven volgens de geplande route 

 

Volgens standaard 4.9.1 van het verdrag is het aan de openbare diensten van het land van de eerst 

geplande haven nadat de verstekeling werd ontdekt om een beslissing te nemen in overeenstemming 

met de nationale wetgeving of de verstekeling al dan niet kan worden toegelaten tot het land.  

De gegevens die de kapitein verzameld heeft van de verstekeling via de standaarddocumenten van 

het verdrag, worden bij aankomst in de haven aan de bevoegde autoriteiten afgegeven om te helpen 

oordelen omtrent de ontscheping van de verstekeling. De autoriteiten van de eerste haven moeten de 

ontscheping overwegen, maar zijn  in principe niet verplicht dit toe te laten.196 Wanneer een land 

weigert een verstekeling te laten ontschepen moeten zij onmiddellijk aan de vlaggenstaat laten weten 

waarom zij dit weigeren. Landen die de conventie hebben ondertekend moeten in principe de 

ontscheping toelaten met uitzondering van situaties waar de aanwezigheid van de verstekeling in dat 

land wordt gezien als een bedreiging voor de nationale veiligheid.197 

Hierop bestaat een uitzondering in het verdrag, die helaas niet afdwingbaar is. In standaard 4.9.2 dat 

stelt dat de ontscheping van de verstekeling moet worden toegestaan ‘wanneer de verstekeling in het 

bezit is van de geldige documenten voor terugkeer, en de publieke autoriteiten tevreden zijn met de 

tijdelijke regelingen die gemaakt zijn voor de repatriëring van de verstekeling’. Met andere woorden  

zouden de staten in principe ‘verplicht’ zijn om de verstekeling te laten ontschepen in hun haven 

wanneer de verstekeling in bezit is van geldige reisdocumenten en wanneer alle papieren en kosten 

zijn geregeld voor de repatriëring of de terugkeer. Deze regelingen omtrent de terugkeer of de 

repatriëring vallen voornamelijk onder de verantwoordelijkheid van de scheepsagent. 

Waar standaard 4.9.2 de ontscheping ‘verplicht’ aan de staten wanneer de verstekeling alle nodige 

papieren kan voorleggen, stelt men in standaard 4.9.3 dat de staten de ontscheping kunnen toestaan 

wanneer de verstekeling niet in het bezit is van de geldige reisdocumenten. Dit kan wanneer de 

publieke autoriteiten akkoord zijn dat de documenten nadien door de scheepseigenaar zullen worden 

verkregen en indien het nationaal recht van de desbetreffende haven dit toelaat. Aangezien staten op 

zich al vaak de ontscheping weigeren in het geval wel alle vereiste documenten aanwezig zijn, zal 

deze standaard toch eerder theorie blijven.  
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C. Volgende havens 

 

Wanneer in de eerst geplande haven op de route niet is kunnen overgaan tot ontscheping, omdat de 

staat weigerde of omdat de staat niet voldeed aan de voorwaarden van het verdrag, dan zullen de 

openbare diensten van de volgende havens de verstekeling onderzoeken voor ontscheping. Dit zullen 

ze doen overeenkomstig de standaarden 4.9.1, 4.9.2 en 4.9.3.198 

De volgende havens na de eerste geplande haven op de route worden ook op de hoogte gebracht van 

de aanwezigheid van een verstekeling en zullen de documenten en verzamelde informatie door de 

kapitein toegestuurd krijgen. Ook hier zal men opnieuw onderzoeken of ze toestemming zullen 

geven aan de verstekeling om te ontschepen, maar ook deze staat is niet verplicht om dit toe te 

laten.199  

Zo komen we weer bij het heikel punt van de ontscheping. Indien er voor de staten geen verplichting 

bestaat om de verstekeling te aanvaarden is de kans groot dat verschillende staten op de geplande 

route dit ook niet zullen doen. Dit is zowel voor de bemanning en de kapitein als voor de 

verstekeling een onaangename situatie.200  

 

D. Staat van de nationaliteit 

 

Standaard 4.11.1 en 4.11.2 zijn van toepassing indien de nationaliteit van de verstekeling bekend is 

of wanneer de verstekeling een nationaliteit van een land opeist: 

“De openbare diensten zullen in overeenstemming met de internationale wetgeving de terugkeer van 

de verstekeling met volledig nationaliteit of burgerschap aanvaarden of zij zullen de terugkeer van 

de verstekeling goedkeuren die overeenkomstig hun nationale wetgeving een recht van verblijf in hun 

staat hebben”. (standaard 4.11.1) 

“De openbare diensten zullen, wanneer mogelijk, helpen in het bepalen van de identiteit en de 

nationaliteit van de verstekelingen die hun nationaliteit opeisen of een recht van verblijf in hun staat 

hebben”. (standaard 4.11.2) 

                                                           
198 Standaard 4.10.1 Fal-verdrag. 
199 E. SOMERS, Benadering vanuit de maritieme wetgeving, Kapstokken ter aanvulling van de klassieke strafwetgeving, 

15 december 2011. (Powerpoint Presentatie Studiedag) 
200 G. CUNNINGHAM, “Rather stay away than stow away”, Juta’s Bus. L. 1996, 8 V. STOYANOVA, “The principle of 

non-refoulment and the right of asylum seekers to enter state territory”, Interdisc. J. Hum. Rts. L. 2008-2009, 9. 



 

 

Wanneer de verstekeling zijn identificatiepapieren bij zicht heeft, maakt dit de zaak al een stuk 

eenvoudiger. De staat waar de betrokken verstekeling de nationaliteit van heeft of inwoner van blijkt 

te zijn, moet de terugkeer van de verstekeling aanvaarden.201 In deze situatie kan de staat dus niet 

weigeren om de verstekeling te aanvaarden. Helaas hebben verstekelingen zelden of nooit hun 

identificatiepapieren bij zich net omdat ze bewust niet terug willen naar hun land van herkomst. De 

verstekelingen weten ook wanneer ze ontdekt worden en hun nationaliteit kunnen achterhalen, dat ze 

teruggestuurd worden. Van bepaalde Afrikaanse landen is het geweten dat de terugkomst van een 

verstekeling gelijk staat aan een executie omdat zij als verraders worden gezien.202  

Een andere situatie is deze waar de verstekeling geen identificatiepapieren bij zich heeft, maar wel 

claimt een bepaalde nationaliteit te hebben. In zo’n situatie dienen de scheepseigenaar in 

samenwerking met de havenautoriteiten een vertegenwoordiger van het land van herkomst van de 

verstekeling te contacteren en trachten zij zo de identiteit van de verstekeling vast te stellen en 

eventueel te bevestigen wat de verstekeling beweert. Het Facilitation Committee heeft in dit geval 

bepaald dat de openbare diensten van het land waarvan de verstekeling beweert de nationaliteit te 

bezitten, verplicht zijn om hun medewerking te verlenen.203 

Hoewel de verstekeling geen papieren bij zicht heeft, is het vaak toch mogelijk te achterhalen wat het 

land van herkomst is van de verstekeling. Tijdens het verhoor met de verstekeling gaan specialisten 

de taal die de verstekeling spreekt gaan ontleden en aan de hand van een accent of bepaalde 

gelaatsuitdrukkingen kunnen zij soms achterhalen wat het land van herkomst is. Ter zake kan ook het 

verzamelde materiaal en de informatie van de kapitein zeer relevant zijn.204 

 

E. Staat van inscheping 

 

Een andere optie, nadat de verstekeling niet aanvaard is in de haven van aankomst, is om de 

verstekeling terug te zenden naar de haven van inscheping. Wanneer is vastgesteld waar de 

verstekelingen zijn ingescheept op het schip, dan moeten de publieke autoriteiten van die staat de 
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verstekeling aanvaarden voor onderzoek.205 Ook deze ‘verplichting’ is niet afdwingbaar en daarnaast 

is het zeer moeilijk om te bewijzen waar een verstekeling nu juist is ingescheept.206  

Een andere standaard van het verdrag onder de staat van inscheping bepaalt dat: “Wanneer het vast 

staat dat de potentiële autoriteiten de ontscheping aanvaarden van de potentiële verstekelingen, en 

van verstekelingen die worden aangetroffen aan boord terwijl het schip zich nog bevindt in 

territoriale wateren of op het gebied volgens de nationale wetgeving waar de staat nog jurisdictie 

heeft over immigratie. Geen sanctie of boete zal worden opgelegd aan de scheepseigenaar met 

betrekking tot de verwijdering.” (standaard 4.12.2)  

In deze situatie ontdekt men de verstekeling nog voor het schip de territoriale wateren heeft verlaten. 

De territoriale wateren zijn wateren gelegen tussen de interne wateren en de volle zee, waarin de 

staat vanaf de basislijn rechtsgeldig zijn soevereiniteit uitoefent.207 Wanneer men dus een 

verstekeling aantreft terwijl het schip nog in territoriale wateren vaart, dan moeten de autoriteiten 

van de laatste haven de ontscheping van de verstekeling toelaten.  

 

F. Vlaggenstaat 

 

Wanneer men de identiteit en nationaliteit van de verstekeling niet kan achterhalen of wanneer de 

staat van de vermoedelijke inscheping ook een vraagteken blijft en hij bovendien geen toestemming 

krijgt om te ontschepen in de havens die worden aangedaan volgens de geplande route, dan kan men 

de verstekeling sturen naar de vlaggenstaat van het schip. Wanneer men dus geen bestemming ziet 

voor de verstekeling zal het de vlaggenstaat zijn die in laatste instantie moet instaan voor de 

ontscheping van de verstekeling.208   

Inzake de vlaggenstaat stelt standaard 4.13.1 dat de openbare diensten van de vlaggenstaat van het 

schip moeten meewerken om de nationaliteit van de verstekeling te achterhalen en met afspraken te 

maken omtrent de repatriëring. De kapitein zal ook hier weer de verzamelde informatie doorspelen 

aan de autoriteiten van de vlaggenstaat zodat deze hun medewerking kunnen verlenen. 
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2.3.2 De repatriëring  

 

2.3.2.1 Het FAL-verdrag 

 

Tot slot geeft het FAL-verdrag weer hoe de terugkeer van de verstekeling dient geregeld te worden. 

Deze terugkeer kan zowel met het schip zelf als met het vliegtuig.209 

Volgens het verdrag moeten de betrokken autoriteiten een begeleidende brief meegeven met de 

verstekeling waar een foto van de verstekeling is bijgevoegd en andere relevante informatie. Deze 

brief wordt afgegeven aan de persoon die instaat voor de repatriëring van de verstekeling en geeft 

tevens de toestemming om de verstekeling te laten terugkeren naar zijn land van herkomst of naar het 

land van de haven waar de verstekeling is ingescheept. Daarnaast zal deze brief er ook voorgelegd 

worden aan de bevoegde instanties bij een grens of andere overgangsplaatsen.210 Doordat de 

verstekeling in het bezit is van die brief moeten de instanties de verstekeling doorheen hun havens en 

luchthavens laten doorreizen.211 

Bovenstaande aanbevelingen gelden zowel in de situatie van terugkeer waarbij de verstekeling in het 

bezit is van de vereiste documenten als wanneer hij deze niet in zijn bezit heeft. Het verschil is dat 

wanneer de verstekeling niet over de vereiste documenten beschikt, de brief mededeelt dat de 

verstekeling niet wordt toegelaten in het land dat de brief heeft uitgeschreven. 

Omtrent de kosten onder het FAL-verdrag stelt men dat de publieke autoriteiten van de staat waar de 

verstekeling is ontscheept, de scheepseigenaar moeten inlichten over kosten van bewaking en 

terugkeer van de verstekeling. Deze kosten moeten tot een minimum worden gehouden indien ze 

gedragen worden door de scheepseigenaar.212 Waar men in België een borg vraagt van 5000 euro kan 

deze borg in andere landen meer of minder bedragen.  
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2.3.2.2 Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij 

 

Naast het FAL-verdrag vinden we ook in ons Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de 

zeevisserij enkele bepalingen omtrent de ontscheping en repatriëring terug.213 Het verschil is wel dat 

de bepalingen uit het FAL-verdrag niet afdwingbaar zijn in tegenstelling tot wat bepaald wordt in de 

artikels 45, 45bis en 46 van het Tucht- en Strafwetboek. 

De verplichtingen onder § 1 van artikel 45 bespraken we reeds bij de noodzaak tot toestemming van 

de scheepvaartpolitie alvorens een verstekeling mag ontscheept worden. In §2,1 van artikel 45 

bepaalt de wet dat de kapitein - indien de eerste aanleghaven een Belgische haven is - kan vragen om 

de verstekeling te laten ontschepen. De verstekeling wordt ter beschikking van de scheepvaartpolitie 

gesteld. De kapitein is wel verplicht de verstekeling weer in te schepen indien de scheepvaartpolitie 

beslist om de verstekeling te repatriëren of terug te zenden.214 Ook onder onze nationale wetgeving 

blijft de verstekeling dus aan boord totdat de toelating is gegeven om te ontschepen en blijft de 

kapitein verantwoordelijk voor de detentie. De verstekeling gaat enkel van boord indien deze 

gerepatrieerd wordt of voor een asielaanvraag.  

In de omgekeerde situatie, wanneer een kapitein van een Belgisch schip een verstekeling ontdekt in 

het buitenland dan zal deze de verstekeling ter beschikking stellen van de bevoegde plaatselijke 

overheid in de eerste aanleghaven. Deze aanleghaven bevindt zich in een staat die partij is het bij het 

Internationaal Verdrag nopens de verstekelingen.215 Verder stelt artikel 45 ook nog dat indien de 

kapitein meent dat de verstekeling in die staat niet zal worden behandeld overeenkomstig de 

bepalingen van het verdrag of indien de verstekeling bezwaren inbrengt tegen zijn ontscheping in die 

haven, dat hij wordt ontscheept in een andere haven waar ontscheping mogelijk is. De verstekeling 

dient deze bezwaren mee te delen aan de kapitein van zodra hij op de hoogte is gebracht van zijn 

ontscheping. 

Tot slot wat betreft de kosten van de terugkeer zagen we reeds dat in de Belgische havens door de 

scheepvaartpolitie onmiddellijk na de ondervraging van de verstekeling een borgstelling wordt 

ondertekend door de kapitein of een andere vertegenwoordiger van de scheepseigenaar (meestal een 

P&I club) om eventuele onkosten te dekken wanneer de verstekeling achterblijft op het Belgisch 

grondgebied zonder voldoende geldmiddelen voor zijn onderhoud. Daarnaast wordt aan een agent 
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van de P&I club ook een solidaire waarborg ten bedrage van 5000 euro gevraagd om de eventuele 

kosten te dekken die zijn ontstaan door het verblijf van de verstekeling of voor zijn latere 

repatriëring. Deze waarborg werd in het leven geroepen opdat het schip niet hoeft te wachten op de 

repatriëring van de verstekeling en er zo toch enige zekerheid is dat de kosten gedekt zijn.216 

Het bisnummer van artikel 45 bepaalt omtrent de kosten van onderhoud en repatriëring dat deze ten 

laste zijn van de scheepseigenaar. Dit stemt dus overeen met het FAL-verdrag en in de praktijk is het 

natuurlijk de P&I club die deze kosten zal betalen.  

 

2.3.2.3 Internationale Verdrag nopens de Verstekelingen 

 

Voor de volledigheid vermelden we inzake de ontscheping en de repatriëring hier ook nog het 

Internationaal Verdrag nopens de Verstekelingen. Dit verdrag voorziet een cascadesysteem in artikel 

3.217  Ook in dit verdrag gaat men de verstekeling terugsturen naar de staat waarvan de verstekeling 

onderdaan is wanneer zijn identiteit bekend is. Indien de identiteit onbekend is of wegens weigering 

is het de haven van (vermoedelijke) inscheping die van tel is. En tot slot geeft ook dit verdrag de 

verantwoordelijkheid aan de vlagstaat in allerlaatste instantie. 

Helaas dient ook hier weer dezelfde opmerking te worden gegeven dat dit verdrag wegens 

onvoldoende ratificaties nog niet in werking is getreden. De hoofdreden daarvoor is zoals gezegd 

terug te vinden in artikel 2, § 3. Deze derde paragraaf bepaalt dat, tenzij een verstekeling onder een 

individuele maatregel van uitzetting of terugwijzing valt, de bevoegde instantie van de 

verdragsluitende staat iedere verstekeling moet ontvangen en hem behandelen in overeenstemming 

met de bepalingen van dit verdrag.  

De verplichting aan de lidstaten om de verstekeling te laten ontschepen in hun havens of op hun 

grondgebied komt in conflict met verschillende nationale immigratiewetten van verscheidene staten 

en  zorgt er voor dat weinig landen het verdrag willen ratificeren.218  
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2.4 Bemerking 

 

Het is duidelijk uit al het bovenstaande dat er nood is aan een internationaal bindend instrument dat 

specifiek de situatie van verstekelingen behandelt en specifieker nog, de ontscheping en repatriëring 

van verstekelingen regelt. Het ontbreken van een dergelijk instrument heeft tot gevolg dat geen 

enkele haven echt verplicht is zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Daardoor is het mogelijk dat 

de verstekelingen soms voor onbepaalde en zelfs erg lange tijd aan boord worden vastgehouden. Zo 

zijn verschillende zaken bekend waar asielzoekers van het ene land naar het andere land werden 

gebracht, zonder dat de toelating echt werd onderzocht. Een typisch voorbeeld hiervan is de zaak 

waar twee mannen, afkomstig van Irak, aan boord gingen van een schip in Cyprus. Uiteindelijk 

konden ze ontschepen in Gothenburg nadat ze werden geweigerd in Spanje, Ierland, GB en 

Nederland.219 Dit heeft in het verleden er voor gezorgd dat men verstekelingen overboord ging 

gooien. Het feit dat meerdere havens dienen te worden aangedaan, betekent voor het schip 

vertragingen, verlies en enorme kosten.  

Er moet dus gestreefd worden naar een instrument dat het land dat eerst gepland staat nadat de 

verstekeling is ontdekt, verplicht wordt verantwoordelijkheid op te nemen. 

Eveneens door het ontbreken van afdwingbare bepalingen is er geen garantie dat deze bepalingen, 

standaarden en praktische aanbevelingen worden opgevolgd. Er is namelijk geen enkele dienst of 

comité dat controleert of die bepalingen worden nageleefd of het niet naleven ervan sanctioneert.  
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3. Sanctionering en vervolging 

 

3.1 Het FAL-verdrag 

 

“Waar van toepassing zullen de contracterende overheden volgens hun nationale wetgeving een 

verstekeling, een potentiële verstekeling en de personen die de verstekelingen helpen toegang te 

krijgen tot het schip, vervolgen.” (standaard 4.3.3.1) 

Deze bepaling houdt in feite niet zoveel in aangezien ze de lidstaat zelf de keuze laat hoe zij de 

verstekeling en zijn medeplichtige zullen vervolgen en er tevens geen verplichting tot vervolging 

wordt opgelegd. 

Een andere bepaling in het verdrag behandelt de boetes die worden opgelegd aan de kapitein. Deze 

boetes kunnen worden gemilderd in overeenstemming met de nationale wetgeving indien de kapitein 

heeft verklaard in de haven van aankomst dat hij een verstekeling aan boord heeft en dat er kan 

worden aangetoond dat al de preventieve maatregelen zijn genomen om te verhinderen dat er 

verstekelingen aan boord konden komen.220 Wanneer dus kan worden aangetoond dat de 

scheepseigenaar en de kapitein hun volle medewerking hebben verleend bij het zo snel mogelijk en 

efficiënt afhandelen van het incident, dan zullen eventuele boetes worden gematigd.  

In België gaat men aan de kapitein geen boetes opleggen voor het vervoeren van verstekelingen. 

Uiteraard wordt van de kapitein ook verwacht dat hij zijn medewerking verleend en dat hij 

onmiddellijk na de ontdekking melding doet van de aanwezigheid van een verstekeling. Indien hij dit 

verzwijgt of indien hij tegenwerkt gedurende het proces, dan kunnen daar wel sancties aan 

verbonden worden.221 Dit zorgt er ook voor dat de kapitein praktisch altijd de aanwezigheid van een 

verstekeling zal rapporteren. Indien hij dit verzwijgt riskeert hij immers een boete en indien hij zijn 

volle medewerking verleent, houdt hij er geen financiële gevolgen aan over. 

 

3.2 Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij 

 

Ook op grond van onze nationale wetgeving worden verstekelingen strafbaar gesteld. Staten mogen 

(potentiële) verstekelingen en de personen die hen helpen toegang te verschaffen tot een schip 
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vervolgen op grond van artikel 44 van de wet van 5 juni 1928.222 Volgende personen worden 

strafbaar gesteld: alle verstekelingen die zonder voorafgaande toestemming van de kapitein, zijn 

plaatsvervanger of diegene die de verantwoordelijkheid voor het schip draagt, zich bevindt aan boord 

van een Belgisch schip of in de Belgische wateren aan boord van een vreemd schip zijn gegaan 

tijdens de inscheping of ontscheping van het schip in die wateren. Verstekelingen kunnen dus enkel 

vervolgd worden en sancties opgelegd krijgen indien ze aangetroffen worden aan boord van een 

Belgisch koopvaardij- of vissersschip, of aan boord van een schip onder een vreemde vlag, maar 

waarbij de verstekelingen aan of van boord gegaan zijn in de Belgische wateren. 

Deze verstekelingen worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een 

geldboete van honderd tot duidend euro of met een van die straffen alleen. In dit artikel wordt een 

straf opgelegd aan een verstekeling, maar die valt niet onder het toepassingsgebied van de wet.223 

Daarom zal men een persoon die aan boord van een Belgisch schip wordt aangetroffen als een 

scheepsgezel beschouwen opdat de toepassing van artikel 44 zou mogelijk zijn. 

 

3.3 Vreemdelingenwet  

 

3.3.1 Artikel 75 

 

Vooreerst is er artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.224 Dit artikel bepaalt 

dat het illegaal verblijf van een vreemdeling in België een misdrijf is dat strafbaar wordt gesteld met 

een gevangenisstraf van maximaal drie maanden. Volgens de vreemdelingenwet is het onwettig 

verblijf in België wel strafbaar, maar deze bepaling wordt praktisch nooit toegepast.  

Veroordelingen voor illegaal verblijf worden zelden uitgesproken, tenzij men het kan combineren 

met andere tenlasteleggingen.225 Wanneer een verstekeling een asielaanvraag deed, maar daarop een 

negatief antwoord kreeg, ontvangt hij een bevel om het land te verlaten. Hun verblijf wordt met 

                                                           
222 D. HERMAN, De strafrechterlijke aanpak van would-be verstekelingen, nullem crimen sine legem, 15 december 

2011. (Powerpoint Presentatie Studiedag) 
223 Zie artikel 3 en 4 voor het toepassingsgebied van de wet houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de 

koopvaardij en de zeevisserij. 
224 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen, BS 31 decmeber 1980. 
225 J. DE WIT, “Illegaal verblijf niet strafbaar tijdens terugkeerprocedure”, Gazet van Antwerpen, 6 december 2011; 

Interview met HINP E. Cloeckaert, Scheepvaartpolitie Antwerpen, 2014; T. DANCKAERS, “De paria’s van de haven”, 

MO 2012;  



 

 

andere woorden onwettig omdat ze ‘uitgeprocedeerd’ zijn.226  Wanneer men dus de verstekelingen 

zonder verblijfsvergunning gaat onderscheppen, gaat men ze gewoon terug een bevel om het land te 

verlaten geven en worden ze in de praktijk niet opgesloten.227 Nochtans meent het Hof van Beroep te 

Bergen in een arrest van 11 juli 2011 dat door het louter illegaal verblijf geen vrijheidsstraf kan 

worden opgelegd, maar dat dit wel kan na de weigering gevolg te geven aan een bevel het 

grondgebied te verlaten.228 

 

3.3.2 Artikel 77 

 

Artikel 77 van de vreemdelingenwet bepaalt dat “de persoon die een vreemdeling helpt of bijstaat 

die geen onderdaan is van de Europese Unie of een staat die partij is bij een internationale 

overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, binnen te komen 

of aldaar te verblijven, dan wel erdoor te reizen, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, 

hetzij in de handelingen die de binnenkomst, de doorreis of het verblijf voorbereid hebben of ze 

vergemakkelijkt hebben, hetzij in de feiten die ze voltooid hebben, wordt gestraft met gevangenisstraf 

van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van zeventienhonderd euro tot zesduizend euro, of 

met een van die straffen alleen.”  

Bij de sanctionering onder het FAL-verdrag zagen we reeds dat boetes kunnen worden opgelegd en 

gematigd t.a.v. de kapitein. In België worden geen boetes opgelegd aan de kapitein louter voor het 

aanwezig zijn van verstekelingen op zijn schip indien hij al zijn verplichtingen heeft nagekomen. 

Wanneer de kapitein nalaat om de aanwezigheid van verstekelingen te melden of wanneer hij de 

verstekelingen helpt binnen te komen of te verblijven in België, riskeert hij een geldboete en een 

gevangenisstraf. Dit is tevens een stimulans om alles in het werk te stellen zodat de verstekeling niet 

ontsnapt tijdens zijn verblijf aan boord van het schip in een Belgische haven.  

  

                                                           
226 Zie website kruispunt integratie-migratie: http://www.kruispuntmi.be. 
227 Met uitzondering van personen waarbij het duidelijk om repatrieerbare nationaliteiten gaat. 
228 Cass. 3 november 2011, RW. 2013, 14959. 



 

 

3.3.3 Titel IIIbis 

 

Verder voorziet de vreemdelingenwet in Titel IIIbis in bepaalde sancties lastens bepaalde 

vervoerders voor het naar België vervoeren van passagiers die niet de vereiste documenten bezitten 

voor toegang tot het land van de reisbestemming .229  

 De vraag is of men de verstekeling kan zien als een passagier in de zin van de sancties van Titel 

IIIbis van de vreemdelingenwet? Op deze vraag werd in de rechtsleer en rechtspraak ontkennend 

geantwoord.230 De verstekeling kan juridisch niet als een passagier worden aanzien omdat de twee 

noodzakelijke bestanddelen om van een passagier te kunnen spreken afwezig zijn. Een definitie van 

een passagier zelf werd niet in de vreemdelingenwet meegegeven, maar volgens het hof van Beroep 

te Antwerpen wordt onder een passagier begrepen: “elke persoon die voorafgaandelijk aan de 

inscheping, een vervoersovereenkomst afsluit met de vervoerder en wiens aanwezigheid aan boord 

van het vervoermiddel werd aanvaard door de vervoerder.”231 Zowel het bestanddeel van het 

voorafgaandelijk afsluiten van een vervoersovereenkomst als de toestemming tot inscheping aan 

boord van een welbepaald schip voor een welbepaalde reis krachtens diezelfde overeenkomst 

ontbreken bij een verstekeling.232 

Aangezien de vervoerder niet op de hoogte is van de aanwezigheid van de persoon, kan hij deze ook 

niet controleren op documenten wat een vereiste is om van een passagier te kunnen spreken en een 

verplichting voor de vervoerder inhoudt.. 233 

3.4 Strafwetboek 

 

Tot slot is er nog het strafwetboek waar de artikelen 484, 467 en 486 met betrekking tot diefstal ook 

een grond tot sanctionering kan zijn.  

 

Enkele nuances zijn wel op zijn plaats. Wanneer bijvoorbeeld verstekelingen over een draad gaan 

kruipen om tot bij het schip te geraken, is dit “inklimming”. Inklimming is volgen artikel 486 van het 

                                                           
229 Titel III bis en de artikelen 74/2 tot 74/4 werden aan de wet toegevoegd door de wet van 14 juli 1987: Wet van 14 juli 

1987 waarbij wijzigingen worden aangebracht in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 18 juli 1987, err. 14 augustus 1987; P. 

HANNES, “Bijzondere wettelijke rechten een halt toegeroepen”, NJW 2002, 527. 
230 P. HANNES en M. MUYLLE, “Over verstekelingen en (on)schuldige vervoerders”, Eur. Vervoerr. 2006, 319. 
231 Antwerpen 23 maart 2006, Eur. Vervoerr. 2003, 64. 
232 In het K.B. van 11 april 2005 betreffen de maritieme buitengrens wordt ook een definitie van een passagier gegeven: 

“elk rechtmatig aan boord van een vaartuig verblijvende persoon die geen deel uitmaak van de bemanning”.  
233 P. HANNES, “De vervoerder, de verstekeling en de sancties van Titel IIIbis van de Vreemdelingenwet”, Eur. 

Vervoerr. 2003, 64. 



 

 

Strafwetboek ‘het binnekomen over muren, deuren, daken of om het even welke andere 

afsluiting, in huizen, gebouwen binnenplaatsen, neerhoven (…)’. Deze bepaling is helaas enkel een 

verzwarende omstandigheid van diefstal en dit volstaat dus niet als grond om een verstekeling te 

vervolgen.234 Daarenboven plegen verstekelingen ook geen diefstal, maar willen ze door inklimming 

gewoon aan boord van het schip geraken.235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
234 D. HERMAN, De strafrechterlijke aanpak van would-be verstekelingen, nullem crimen sine legem, 15 december 

2011. (Powerpoint Presentatie Studiedag) 
235 Artikel 484 van het Strafwetboek bepaalt dat inbraak bestaat in het openbreken, stukbreken, beschadigen, afbreken of 

wegnemen van om het even welke in- of uitwendige sluiting van enig huis, gebouw, bouwwerk of aanhorigheden, van 

een vaartuig, een wagon, een voertuig; in het openbreken van gesloten kasten of meubels, bestemd om er plaatse te 

blijven en om de daarin besloten voorwerpen te beveiligen. 



 

 

Besluit  

 

Na de bespreking van deze verschillende aspecten omtrent de problematiek van de verstekeling 

kunnen we als algemene conclusie duidelijk stellen dat er nood is aan internationaal aanvaard  

regime, specifiek gericht op het afhandelen van situaties met verstekelingen. We zagen dat het 

verdrag nopens de verstekelingen omwille van onvoldoende ratificaties nog niet in werking is 

getreden. De standaarden en praktische aanbevelingen van het FAL-verdrag spelen inzake 

ontscheping en terugkeer van de verstekeling een belangrijk rol, helaas zijn  deze normen en 

praktische aanbevelingen niet afdwingbaar. Het is door de afwezigheid van een internationaal 

aanvaarde procedure omtrent de afhandeling van situaties met verstekelingen dat de scheepseigenaar, 

de kapitein en de bemanning vandaag de dag enorme moeilijkheden ondervinden bij het ontschepen 

en repatriëren van verstekelingen. 

Er is dus nood aan de verwezenlijking van praktische en uitvoerige richtlijnen betreffende de 

procedures die dienen gevolgd te worden door alle autoriteiten en personen die bevoegd zijn voor de 

terugkeer of de repatriëring van verstekelingen. Om in de praktijk de ontscheping een stukt vlotter te 

laten verlopen dan vandaag de dag zou dit internationale instrument het principe moeten 

vooropstellen dat het land dat het eerst gepland staat nadat de verstekeling is ontdekt, verplicht wordt 

de verantwoordelijkheid op te nemen. Situaties waarbij door gebrek aan dergelijke internationale 

regeling verstekelingen aan boord worden vastgehouden voor onbepaalde tijd, zouden anno 2013 

niet meer mogen. Het bewijs dat dit geen makkelijke opdracht zal zijn en dat vele landen hier niet 

voor open staan, is te vinden in het feit dat het verdrag nopens de verstekelingen voorzag in een 

soortgelijke bepaling en door de vele kritiek nog niet in werking is kunnen treden. 

Waar situeert België zich ergens in deze problematiek?  

Door in hoofdstuk III stap voor stap na te gaan welke procedures en verplichtingen dienen te worden 

nageleefd bij incidenten met verstekelingen, hebben we kunnen vaststellen dat de ontscheping en de 

repatriëring in België vrij strikt zijn geregeld. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de 

scheepvaartpolitie die zich ‘ontfermt’ over de verstekelingen op schepen in Belgische havens. Vanaf 

het moment dat zij aan boord gaan om de verstekeling en de kapitein te ondervragen, dienen zij een 

vooropgestelde procedure te volgen. De opties van de verstekeling zijn vrij strikt en duidelijk 

bepaald in onze nationale wetgeving en er wordt op toegezien dat het verblijf op het schip in de 

haven menswaardig is. Daarnaast is vanuit de Belgische overheid genoeg belang en navolging 

gegeven aan het uitvoeren van preventieve maatregelen en beveiliging van de Belgische havens.  



 

 

Het grootste heikel punt voor België inzake verstekelingen situeert zich op het vlak van de 

‘uitgeprocedeerde asielzoeker’. We zagen dat iedere verstekeling het recht heeft om asiel aan te 

vragen. Wanneer de verstekeling een verzoek heeft ingediend, wordt hij overgeleverd aan de DVZ. 

Indien de beslissing van de DVZ negatief is, krijgt de verstekeling een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Daar wringt natuurlijk het schoentje. Verstekelingen vatten deze hele onderneming aan om 

uiteindelijk de nationaliteit te verkrijgen van een land waar er betere economische en politieke 

omstandigheden heersen. Daarnaast hebben ze vaak ook niet de financiële middelen om op eigen 

beweging terug naar hun land van herkomst te reizen. Dit heeft in de praktijk tot gevolg dat 

verstekelingen met een bevel om het grondgebied te verloten vaak gewoon illegaal (ver)blijven in 

België en verdwijnen in het crimineel milieu. 

De verschillende internationale initiatieven inzake preventieve maatregelen alsook de belangen voor 

de scheepvaart hebben wereldwijd voor een dalende trend gezorgd omtrent het aantal verstekelingen 

dat aan boord van een schip geraakt. Verschillende landen die voorheen een verhoogd risico 

inhielden om aan te meren, zijn vandaag de dag goed beveiligd. Behoedzaamheid blijft echter aan de 

orde, want zo lang er onrust en armoede heerst in de wereld zullen politieke en economische 

verstekelingen zicht wenden tot onze kusten. Koopvaardijschepen zijn en blijven voor hen een soort 

van laatste en enige uitweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografie 

 

 

I. WETGEVING 

 

1. Verdragen en internationaalrechtelijke normen 

 

United Nations, Convention on the International Maritime Organization, Genève, 6 maart 1948. 

Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen van 28 juli 1951, BS 4 oktober 1953 

(Vluchtelingenverdrag). 

 

Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967, BS 3 mei 1969. 

 

IMO, Guidelines on the allocation of responsibilities to seek the successful resolution of stowaway 

cases, Resolution A.871 (20), 27 November 1997.   

 

 

2. Europeesrechtelijke normen 

 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 

4 november 1950, B.S. 19 augustus 1955. 

 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Verordening 2003/343/EG tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten werd ingediend, 

Brussel, 23 februari 2003. 

 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Verordening 2004/725/EG betreffende de verbetering van de 

beveiliging van schepen en havenfaciliteiten, Brussel, 29 april 2004. 

 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Richtlijn 2005/65/EG betreffende het verhogen van de 

veiligheid van havens, Brussel, 26 oktober 2005. 

 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Richtlijn 2005/85/EG betreffende minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, Brussel, 1 

december 2005. 

 



 

 

 

3. Nationale wetgeving 

 
Wet houdende de herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij 

van 5 juni 1928, BS 26 juli 1928. 

 

Wet van 18 juli 1973, B.S. 29 januari 1976 

 

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen, BS. 31 decmeber 1980. 

 

Wet van 14 juli 1987 waarbij wijzigingen worden aangebracht in de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, BS 18 juli 1987. 

 

Wet van 3 mei 1999 houdende de regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van 

de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie, B.S. 29 juli 1999. 

 

Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën 

vreemdelingen, B.S. 7 mei 2007. 

 

 

Koninklijk Besluit van 11 april 2005 betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens, BS 

4 mei 2005. 

 

 

 

II. Rechtspraak 

 

Brugge 7 december 2005,  T.G.R. 2006, 83. 

Antwerpen 23 maart 2006, Eur. Vervoerr. 2006, 119 

Cass. 3 november 2011, RW. 2013, 14959. 

 

 

  



 

 

 

III. Rechtsleer 

 

 

1. Boeken 

 

 

DEVILLE, A.,  Schuilen in de schaduw, mensen zonder wettig verblijf in de Belgische samenleving, 

een kwalitatieve ‘mulit-method’ benadering, Mechelen, Kluwer, 2008, 94. 

 

DOOSJE, G. A. J., Lexplicatie, De complete wetgeving toegelicht: veiligheidswetgeving havens, 

Deventer, Kluwer, 2009, 9. 

 

HARRISON, J., Making the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 23. 

 

IMO, SOLAS Consolidated Edition, London, IMO, 1992, 543. 

 

SOMERS, E., Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 37 (zie voetnoot nr. 

75). 

 

VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y., Handboek EVRM-deel 1. Algemene beginselen, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 80. 

 

X, De Universele Verklaring en de internationale verdragen der Verenigde Naties voor de rechten 

van de mens, Amsterdam, Keesing, 1973, 1.  

 

 

2. Bijdragen in verzamelwerken 

 

DE WIT, R., “Enkele juridische aspecten van beveiliging in het vrachtvervoer”, in F. WITLOX 

(red.), Beveiliging in het vachtvervoer: mythe, macht of noodzaak?, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 

2005, 72. 

 

MOLEN, N., “General principles of international migration law as its affects stowaways”, in 

PARRITT, B. A. H., Stowaways by sea- Illegal Immigrants, Refugees, Asylum Seekers, Londen, The 

Nautical Institute, 1992, 35. 

 



 

 

3. Artikels 

 

 

MORSE, M. H. en MORAN, L. M, “Troubling the waters: Human Cargos”, J. Mar. L. & Com. 

2002, 2. 

 

VON ZHAREN, W. M., “Human contraband: stowaways in popular culture”, J. Mar. L. & Com. 

2000, 601. 

 

BOOTH, F. en ALTENBRUN, L., “Maritime and port security, piracy, and stowaways: renewed 

concerns over old problems”, U. S. F. Mar. L. J. 2002-2003, 2. 

 

WALTERS, W., “Bordering the Sea: Shipping industries and the policing of stowaways”, 

borderlands e-journal 2008, 2. 

CUNNINGHAM, G., “Rather stay away than stow away”, Juta’s Bus. L. 1996, 8. 

STEGLICH, E., “Hiding in the hulls: attacking the practice of high seas murder of stowaways 

through expanded criminal jurisdiction”, Tex. L. Rev. 1999-2000, 1326. 

BARDE, R., “Prelude to the Plague: Health and Politics at America’s Pacific Gateway, 1899”, 

Journal of the History of Medicine 2003, 180. 

NOURSE, D. A., “Detention of stowaways: who should bear the cost?”, U.S.F. Mar. L. J. 1993-

1994, 436. 

 

WETS, J., “De dynamiek achter international migraties”, Mondiaal Nieuws 1999. 

 

VAN WIJK, J., “Tussen wal en schip. Verstekelingen en illegale migratie”, Proces 2006, editie 3, 

285 

HANNES, P., “De vervoerder, de verstekeling en de sancties van Titel IIIbis van de 

Vreemdelingenwet”, Eur. Vervoerr. 2003, 55. 

BEATE, A., “International and U.S. obligations toward stowaway asylum seekers”, U. PA. L. Rev. 

1991-1992, 348. 

COPPENS J. en SOMERS, E., “Towards new rule on disembarkation of persons rescued at sea?”, 

Int. J. Mar. Coast. L. 2010, 377. 



 

 

ALEXANDROWICZ, C. H., “The Convention on Facilitation of International Maritime traffic and 

International Technical Regulation”, Int’l & Comp. L.Q. 1966, 624. 

 

MANKABADY, S., International Shipping Law, IMO Rules, London, Euromoney Publications, 

1991, 1. 

 

ERLER, J., “New convention on Facilitation of International Maritime Traffic”, McGill. L. J.  1967, 

325. 

 

BALKIN, R., “The international Maritime Organization and Maritime Security”, Tul. Mar. L. J. 

2006, 12. 

 

STOYANOVA, V., “The principle of non-refoulment and the right of asylum seekers to enter state 

territory”, Interdisc. J. Hum. Rts. L. 2008-2009, 9. 

 

VANDENBUSSCHE, W., “Limitering van schadevergoeding in Wannes Vandenbussche,  

Limitering van schadevergoeding in het internationaal personenverkeer (lucht, weg, zee, spoor, 

binnenvaart)”, Jura Falc. 2010, 393. 

 

DERLUYN, I., CHARLES, W., MELS, C. en BROEKAE, E., “We are all the same, Coz Exist  Only 

One Earth, Why the Border Exist: Messages of Migrants on their Way”, Journal of Refugee Studies 

2012, 1. 

 

RUBENS, P., “Ontheffingen van aansprakelijkheid van de vervoerder, Verdeling van 

aansprakelijkheid,” TPR 2013, 1908. 

 

PUGH, M., “Mediterranean Boat People: A Case for Co-operation?”, Mediterranean Politics 2001, 

3. 

 

JACKSON, I. C., “The 1951 Convention relating to the Status of Refugees: A Universal Basis for 

Protection”, Int. J. Refug. L. 1991, 406. 

 

DESMET, E., “Vijftig jaar Verdrag van Geneve betreffende de status van vluchtelingen, een 

kritische balans”, Jura Falconis 2002-2003, 380. 



 

 

 

TROELLER, G., “UNHCR Resettlement: Evolution and Future Direction”, Int’l J. Refugee L. 2002, 

87. 

 

PUGH, M., “Drowning not waving: Boat people and humanitarianism at sea’”, Journal of Refugee 

Studies, 2004, 53. 

 

HINRICHS, X., “Measures against smuggling of migrants at sea: a law of the sea related 

perspective”, Revue Belge de droit international 2003, 413. 

 

TESSIER, K., “The new slave trade: the international crisis of immigrant smuggling”, Ind. J. Global 

Legal Stud. 1995-1996, 261. 

 

TSAMENYI, M., “The “Boat People”: Are they refugees?”, Hum. Rts. Q. 1983, 349. 

 

McCALMON, B., “International Developments, Winding it up in Hong Kong: The increasing 

impatience with Vietnamese asylum seekers”, Geo. Immigr. L.J. 1994, 333. 

 

BRONEE, S. A., “The history of the comprehensive plan of action”, Int’l J. Refugee L. 1993, 534 

 

HANNES, P., “De vervoerder, de verstekeling en de sancties van Titel IIIbis van de 

Vreemdelingenwet”, Eur. Vervoerr. 2003, 55. 

 

BULOW, L., “Charter party consequences of maritime security initiatives: potential disputes and 

responsive clauses”, J. Mar. L. & Com. 2006, 79. 

 

BRYANT, D., “Historical and legal aspects of maritime security”, U. S. F. Mar. L. J. 2004-2005, 5. 

 

LOBSINGER, E. J., “Post-9/11 security in a post-WWII world: the question of compatibility of 

maritime security efforts with trade rules and international law”, Tul. Mar. L. J. 2007-2008, 62. 

 

 HESSE, H., “Maritime security in a multilateral context: IMO activities to enhance maritime 

security, Int’l J. Marine & Coastal L. 2003, 327 

 



 

 

WADDELL, G. L., “Current issues and developments in marine insurance”, U. S. F. Mar. L. J. 

1993-1994, 197. 

 

VAN GULICK, J., “editorial”, Tilburg Foreign L. Rev. 2003-2004, 515-516. 

 

CUNNINGHAM, G., “Rather stay away than stow away”, Juta’s Bus. L. 1996, 8. 

 

STEGLICH, E., “Hiding in the hulls: attacking the practice of high seas murder of stowaways 

through expanded criminal jurisdiction”, Tex. L. Rev. 1999-2000, 1326. 

 

TAYLOR, M. H. , “Detained aliens challenging conditions of confinement and the porous border of 

the plenary power doctrine”, Hastings Const. L. Q. 1994-1995, 1153. 

 

LJUNGGREN, P., “Stowaways: Amendments to the Convention on Facilitation of International 

Maritime Traffic (FAL 1965)”, The Swedisch Club Letter, 2003, 12. 

 

HENDRIX, M., “Detention Costs for stowaways seeking asylum: congress provides relief for 

carriers”, Immigr. & Nat’lity L. Rev. 1998, 551. 

 

HANNES, P., “Bijzondere wettelijke rechten een halt toegeroepen”, NJW 2002, 527. 

 

HANNES, P. en MUYLLE, M., “Over verstekelingen en (on)schuldige vervoerders”, Eur. Vervoerr. 

2006, 319. 

 

 

IV. Overige bronnen 

 

 

1. Internationale documenten 

 

 

Facilitation Committee, Stowaways procedure to be included in facilitation Convention, 28th 

session, November 2000. 

 

Facilitation Committee, New security measure for preventing stowaways, Facilitation Committee, 

29th session, January 2002. 



 

 

 

Facilitation Committee, Report of the facilitation committee on its 34th session, 15 mei 2007. 

 

Facilitation Committee, Genereal review and implementation of the convention on facilitation of 

international maritime traffic-report, 35th session maart 2009. 

 

 

 

2. Nieuwsfeiten en krantenartikels 

 

BULTE, A., “Humo sprak met Mamadou (16), een Afrikaanse verstekeling”, Humo 15 mei 2012. 

DANCKAERS, T., “De paria’s van de haven”, MO 2012 

DE WIT, J., “Illegaal verblijf niet strafbaar tijdens terugkeerprocedure”, Gazet van Antwerpen, 6 

december 2011. 

 

 

3. Interviews 

 

Interview met CP F. Smessaert, Scheepvaartpolitie Gent, 2014. 

Interview met HINP E. Cloeckaert, Scheepvaartpolitie Antwerpen, 2014. 

 

 

4. Powerpointpresentaties Studiedag 

 

CALEMYN, D., Illigale migratie, versteklingen… insteek van de scheepvaarpolitie, 18 december 

2011. (Powerpoint Presentatie Studiedag) 

 

CAESTECKER, F. en VANHEULE, D., “Zestig jaar vluchtelingenverdrag van Genève: 

vluchtelingenbescherming in België en in de wereld”, studiedag 14 oktober 2011, 3. 

 

HERMAN, D., De strafrechterlijke aanpak van would-be verstekelingen, nullem crimen sine legem, 

15 december 2011. (Powerpoint Presentatie Studiedag) 

 

JUSTERS, W., Stowaways-P&I clubs experience, 15 december 2011. (Powerpoint Presentatie 

Studiedag) 

 



 

 

SOMERS, E., Benadering vanuit de maritieme wetgeving, Kapstokken ter aanvulling van de 

klassieke strafwetgeving, 15 december 2011. (Powerpoint Presentatie Studiedag) 

 

VAN DEN WYNGAERT, G., De aanpak van (would-be) verstekelingen aan boord van schepen en 

in de havens, 15december 2011. (Powerpoint Presentatie Studiedag) 

 

 

 

5. Masterproeven 
 

MOENS, B., De rol van België binnen de IMO, onuitg. masterproef Rechten Ugent, 2012-2013. 

SCHEIPERS, S., Maritieme verstekelingen en bootvluchtelingen, Evalutaite Belgisch en Europees 

beleid, onuitg. masterproef Criminologische Wetenschappen, 2008-2009. 

 

 

6. Internetbronnen 

 

 

http://www.itfseafarers.org 

http://www.robmarine.com 

www.imo.org 

www.aivl.be 

 

www.portofantwerp.com 

www.polfed-fedpol.be 

http://www.kruispuntmi.be 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlages 

Bijlage I en Bijlage II 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 


