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INLEIDING 
 
1. SITUERING 
 
1. Op het einde van de twintigste eeuw situeerde piraterij zich vooral in de Straat van 

Malakka, Zuid-0ost Azië, het Indisch subcontinent, de Amerika’s en de Caraïben, de 
Middellandse Zee en de kusten van Afrika. Het begin van de 21ste eeuw betekende een 
verschuiving van het probleem naar de gebieden rondom Somalië1. Somalische piraterij 
kwam op, met ongeziene modi operandi met een ongeziene verstoring op de vrije 
scheepvaart en de wereldhandel tot gevolg. Piraterij werd opnieuw een hot topic en de 
piraten werden opnieuw outlaws waar rekening mee moet worden gehouden. Wederom 
worden het hostes humani die de noodzakelijke bevoorrading en economische groei van 
staten bedreigen.  

 
2. Data van het Internationaal Maritiem Bureau geven een duidelijk beeld weer van de 

optocht van de Somalische piraten gedurende het eerste decennium van deze eeuw. In 
2002 vertegenwoordigen Somalische piraterijaanvallen wereldwijd ongeveer 7,5 percent; 
tegen 2005 verdrievoudigde dat aandeel tot 23 percent; en het bleef stijgen tot in 2011 tot 
een recordpercentage van 55,6 percent.2 Een rapport van de Wereldbank van 2013 toont 
aan dat tussen 2005 en 2013 Somalische piraten 1,068 aanvallen uitvoerden. Bijna een 
vijfde van deze aanvallen was succesvol waardoor 218 schepen werden gekaapt met op 
zen minst 3.741 gijzelaars van 125 verschillende nationaliteiten tot gevolg en $315milioen 
tot $385milioen aan losgeld. Een studie van een andere intergouvernementele organisatie, 
het IMB, schatte de totale kost van Somalische piraterij op ongeveer $7 miljard tot $12 
miljard in het jaar 2010, $7 miljard in 2011 en $6 miljard in 2012.3 

 
3. Vandaag is de situatie helemaal anders. In 2016 werden 191 incidenten van piraterij en 

gewapende overval op zee gerapporteerd aan het IMB en dat is het laagste jaarlijkse cijfer 
sinds 1998.4 Het totaal aantal gerapporteerde aanvallen van piraterij en gewapende 
overval is gezakt met 27% van 303 in 2015 tot 221 in 2016. Die 191 incidenten bestaan 
uit 150 schepen die geënterd werden, 22 pogingen tot aanvallen, 12 schepen die onder 
vuur werden genomen en enkele kapingen van schepen.5  

 
4. Dit werkstuk zal die veranderingen proberen verklaren vanuit een descriptief onderzoek 

naar internationale en nationale rechtskaders ter bestrijding van maritieme piraterij. Er zal 
een diepgaande analyse volgen van de verschillende middelen waarover staten en de 

                                                
1 W. VERSTREPEN, ‘Maritieme beveiliging van schepen varend onder de Belgische vlag’ in A. CLIQUET en F. MAES 
(eds.), Recht door zee. Hedendaags internationaal zee- en  maritiem recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, p. 187-206. 
2 Zie bijlagen B-D.  
3 P. NANDA, “Exercising Universal Jurisdiction over Piracy” in M.P. SCHARF, M.A. NEWTON, M. STERIO (eds.), 
Prosecuting Maritime Piracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 56.  
4 Guidelines for Owners, Operators and Masters for protection against piracy in the Gulf of Guinea region, Version 2, June 
2016, 27. Zie website www.imo.org. 
5 Ibid. 
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scheepsindustrie beschikken. Deze analyse vertrekt vanuit de middelen die zijn ingezet in 
Somalië en kan daarom een inzicht geven in de efficiëntie ervan.  

 
2. OPBOUW  
 
5. Elk van de vier hoofdstukken, het eerste inleidende hoofdstuk niet inbegrepen, zijn op 

dezelfde manier opgesteld. Eerst worden de internationale verdragen (zoals het VN-
Zeerechtverdrag) besproken, vervolgens wordt de input van intergouvernementele 
organisaties bekeken en het hoodstuk wordt afgesloten met een vergelijkend onderzoek op 
nationaal vlak. Aangevuld met rechtspraak en belangrijke litteratuur, worden op deze 
manier de voornaamste controverses en uiterst actuele debatten betreffende maritieme 
piraterij bestudeerd. 
 

6. In het eerste hoodfstuk wordt een beeld van het maritieme landschap geschetst.  Enige 
omkadering van het algemeen internationaal zeerecht is immers onontbeerlijk ten einde 
dit werkstuk volledig te kunnen plaatsen. De mate van jurisdictie waarover staten 
beschikken verschillen naar gelang het geografische zeegebied waarin piraten hun acties 
uitvoeren. Vervolgens zullen de krachtlijnen van de indeling van de zeeën en de 
achterliggende prinipes benoemd worden die dergelijke indeling noodzakelijk maken. 
Daarnaast zal een kort overzicht worden gegeven van de verschillende bronnen van 
internationaal (zee-)recht. 

 
7. Het begrip piraterij wordt geanalyseerd in het tweede hoofdstuk. Dit begrip afbakenen is 

essentieel in de strijd tegen maritieme piraterij. We moeten echter vaststellen dat de 
internationale gemeenschap niet overtuigd is van één formele, algemeen aanvaarde 
definitie. In de soep van begripsomschrijvingen, is die van het VN-Zeerechtverdrag nog 
de meest pragmatische. Artikel 101 benoemt piraterij als volgt: iedere onwettige daad van 
geweld die door de bemanning of de passagiers van een particulier schip voor 
persoonlijke doeleinden wordt gepleegd en die is gericht tegen een ander schip op volle 
zee of buiten de jurisdictie van enige staat.  

 
8. Hoofdstuk III zet de publiekrechtelijke repressieve actiemiddelen uiteen. De universele 

bevoegdheid, uitgewerkt in de artikelen 100 en volgende van het Zeerechtverdrag, vormt 
de basis van dit deel. Elke individuele staat krijgt door deze universele jurisdictie een 
grote rechtsmacht, die helaas te weinig benut wordt. Vandaar dat dit hoofdstuk ook andere 
internationale initiatieven en verschillende vormen van internationale samenwerking uit 
de doeken zal doen. Het probleem met het hedendaagse internationaal zeerecht is dat 
verschillende concepten vaag blijven. Ondanks de verschillende codificatie golven, is er 
nog steeds veel onduidelijkheid over de toepassing van bepaalde regels. 6 

 
9. Het preventief kader wordt uitvoerig besproken in het laatste hoofdstuk. Dit rechtskader is 

de laatste decenia noodzakelijk geworden en het heeft niet weinig bijgedragn aan het feit 

                                                
6 N. M. POULANTZAS, ‘The right of hot pursuit in international law’, second edition, Martinus Nijhoff publishers, 1.  
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dat aan de optocht van Somalische piraten een halt werd toegeroepen. Repressie kan niet 
zonder preventie, en omgekeerd. De interesse en controverse in dit domein worden 
besproken aan de hand van de meest relevante verschijningsvorm van preventie: bewakers 
aan boord van een schip. Dit kan zowel betrekking hebben op overheidsagenten van de 
militaire Krijgsmacht(VPDs), als private agenten in dienst van een maritieme 
onderneming (PCASP). Ook de Belgische wetgever heeft recentelijk een nieuwe wet 
aangenomen ter regulering van private bewakingsagenten aan het boord van schepen. 
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HOOFDSTUK I: INLEIDING TOT HET INTERNATIONAAL 
ZEERECHT 

ONDERZOEKSVRAAG: In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de toepasselijke principes 
zijn die het internationaal recht doorgronden. Wat is de oorsprong van die principes en in 
welke bronnen zijn zij gecodificeerd? Vervolgens zullen de maritieme gebieden afgebakend 
worden en zullen de toepasselijke regels op die zones onderzocht worden. Dit onderzoek is 
belangrijk omdat het internationaal zeerecht van toepassing is op een versnipperd gebied en in 
elk van die gebieden worden de principes toegepast volgens een eigen regime. Dat regime zal 
bepalen op welke wijze kan opgetreden worden tegen maritieme piraterij. 

 
1. MARITIEME PRINCIPES 
 
“The sea has always been lashed by two major contrary winds: the wind from the high seas 
towards the land is the wind of freedom; the wind from the land toward the high seas is the 
bearer of sovereignties. The law of the sea has always been in the middle between these 
conflicting forces”7. 

 
10. Het internationaal zeerecht wordt hoofdzakelijk beheerst door twee principes: het principe 

van vrijheid en het principe van soevereiniteit. De wijze waarop deze principes zich 
verhouden ten opzichte van elkaar, geven traditioneel vorm aan het internationaal zeerecht 
en verklaren haar evolutie. Ze vrijwaren de belangen van individuele staten, maar 
benaderen die vanuit een verschillende invalshoek. Waar de vrijheid van soevereiniteit de 
belangen van de kuststaat waarborgt, heeft het principe van vrijheid de belangen van alle 
andere staten op het oog. Het is net door het samengaan van deze twee uitgangspunten dat 
staten met opgeheven wapens tegenover elkaar staan. 

 
11. Nadien is er nog een derde principe toegevoegd: het principe van gemeenschappelijk 

erfgoed van de gehele mensheid. Dit principe is naar voor getreden om de natuurlijke 
rijkdommen die zich diep in de zee bevinden te beschermen.8  

 
1.1. Principe van vrijheid  
12. Historisch gezien was het vrijheidsprincipe primair gericht op de vrijwaring van de 

handelsvrijheid.9 Om die reden sprak men van een vrijheid van navigatie, een element dat 
noodzakelijk is om intercontinentaal handel te drijven. In dat licht schreef de Nederlandse 
jurist Grotius in 1609 het Mare Liberum waarin hij betoogt dat vrijheid van de zee 
essentieel gekenmerkt wordt door de politieke en economische belangen maritieme 

                                                
7 R.J. DUPUY en D. VIGNES, “The Sea under National Competence”, in A handbook on the New International Law of the 
Sea, vol. 1, Dordrecht, Nijhoff, 1991, 247.  
8 Art. 136 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3. 
9 Y. TANAKA, The international Law of the Sea. Second Edition, Cambridge University Press. 2015, 16.  
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machten.10 Dat uitgangspunt werd eeuwen later geconsolideerd zowel door de 
statenpraktijk als door de Pax Britannica, de periode van vrede in de 19e eeuw die 
ontstond na de overwinning van Brittannië op haar Franse tegenstander in de zeeslag van 
Trafalgar in 1805 en de veldslag bij Waterloo in 1815.11 Dat uitgangspunt heeft 
standgehouden doorheen de eeuwen en ook vandaag is deze vrijheid fundamenteel om de 
handel veilig te stellen. Ze draagt bij tot het versterken van maritieme netwerken en tot het 
uitbreiden van politieke en militaire invloed van staten.  

 
1.2.Principe van soevereiniteit 
13. Als tegenhanger van het vrijheidsprincipe, behartigt het principe van soevereiniteit de 

belangen van de kuststaat. Aldus voorziet dit principe in een uitbreiding van de nationale 
jurisdictie die bestaat op het land naar bepaalde maritieme gebieden. Men gaat een deel 
van de zee binnen het territorium van een staat plaatsen. Aldus zal –net zoals op het land – 
een staatsorgaan het hoogste gezag uitoefenen zonder dat het enige verantwoording 
verschuldigd is aan een derde. Er geldt dus een absolute soevereiniteit van een staat over 
haar territorium, ongeacht of dat territorium een grondgebied dan wel een zeegebied is.12  

 
14. Het uitgangspunt is dat een kuststaat soeverein is over haar territorium om neutraliteit, 

veiligheid en douane te kunnen verzekeren. In de negentiende eeuw werd dit principe van 
soevereiniteit geconsolideerd op basis van het internationaal gewoonterecht en de 
rechtspraak.13 De rechtspraak gaat terug op de Bering Zea Furseals case van 1893 waarin 
het Arbitrage Tribunaal oordeelde dat een kuststaat geen jurisdictie heeft over de volle 
zee. In casu oordeelde het tribunaal dat de Verenigde Staten geen recht hadden om 
zeehonden te beschermen tegen Britse vissers die hun activiteiten ontplooiden buiten de 
limieten van de Amerikaanse nationale jurisdictie.14 Aangezien de vissers zich bevonden 
in de volle zee konden de Amerikanen zich niet beroepen op enige soevereiniteit.  

 
1.3.Principe van gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid 
15. Het principe van gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid (common heritage of 

mankind) trad naar voren als een antithese op bovenstaande visie. Dit principe is daarvoor 
getreden als het kardinale principe dat het Gebied reguleert, een maritieme zone die als 
functie heeft om de natuurlijke rijkdommen die zich diep in de zee bevinden te 
beschermen.15 Gebied probeert de gemeenschappelijke belangen van de mensheid als een 
geheel te verdedigen. Natuurlijke bronnen die zich diep in de zee bevinden, behoren 
volgens dit principe tot iedereen. Deze bronnen behoren eerlijk en onpartijdig verdeeld te 
worden. Dit principe is heel belangrijk voor het gebruik van – en der rechten op - 

                                                
10 H. GROTIUS, Mare Liberum, Leiden, Lodewijk Elzevir, 1609 
11 Y. TANAKA, The international Law of the Sea. Second Edition, Cambridge University Press. 2015, 17. 
12 E. VATTEL, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, Appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des 
Souverains, Londres, 1758, 253.  
13 Y. TANAKA, The international Law of the Sea. Second Edition, Cambridge University Press. 2015, 18. 
14 Ibid. 
15 Art. 136 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3. 
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natuurlijke bronnen. Omdat dit principe voor dit werkstuk van minimaal belang is,  zal ik 
hier verder niet over uitweiden16. 

 
2. BRONNEN 
 
16. Het zeerechtelijk rechtskader wordt ingevuld door een resem aan (inter)nationale bronnen. 

Langs de ene kant zijn er formele bronnen waaronder het internationaal gewoonterecht, 
verdragen en de nationale wetten vallen. Aan de andere kant van het spectrum staan de 
materiële bronnen die hoofdzakelijk bestaan uit rechtelijke beslissingen, rechtsleer en 
niet-bindende instrumenten zoals richtsnoeren van internationale organisaties. Aangezien 
het zeerecht een onafscheidelijk deel van het algemeen internationaal recht is, zijn de 
bronnen uiterst divers en omvangrijk. Dit werkstuk zal zich om die reden beperken tot de 
voornaamste fundamentele regelgeving die het piraterij fenomeen omkaderen.  

 
2.1.Internationaal gewoonterecht.  
17. Het internationaal gewoonterecht is – in tegenstelling tot een verdrag dat enkel de 

verdragspartijen bindt – bindend voor alle staten in de internationale gemeenschap. Alle 
leden van de internationale gemeenschap zijn onderworpen aan deze regels en 
verplichtingen en zij kunnen daarvan niet afwijken door een eenzijdige verklaring. Zo 
heeft het Internationaal Gerechtshof in de North Sea Continental Shelf cases beslist. 17 
Het belang van deze bron mag dan ook duidelijk zijn: aangezien er geen enkel verdrag 
bestaat dat door iedere staat is ondertekend, zal het internationaal gewoonterecht het 
middel bij uitstek zijn om eenheid en harmonisatie mogelijk te maken. Daarnaast zal het 
gewoonterecht van belang zijn in situaties waar verdragen geen specifieke regels 
voorzien.18 In verband met piraterij, is het internationaal gewoonterecht vooral belangrijk 
voor de rechtsfiguur van “universele jurisdictie”. Dit zal later worden besproken in het 
hoofdstuk betreffende de publiekrechtelijke maatregelen.  
 

18. De vraag zal zijn vanaf wanneer er sprake is van internationaal gewoonterecht. Het Hof 
van Justitie ziet twee elementen die aanleiding geven tot het kwalificeren van 
gewoonterecht: een objectief element bestaande uit een vaste statenpraktijk en een 
psychologisch of subjectief element dat gekend is als de opinio juris.  
 

19. Het objectief element omvat zowel fysieke daden, dus de wijze van handelen van staten, 
alsook verbale daden. Specifiek betekent dit dat onder andere politieke verklaringen, 
diplomatieke correspondentie en persberichten vormt geeft aan de ontwikkeling van 
internationaal gewoonterecht. Voordat een regel deel uitmaakt van gewoonterecht, moet 
die regel gedurende een bepaalde tijd daadwerkelijk gehandhaafd worden. Er moet een 
bepaalde tijd verstreken zijn voordat men kan uitgaan van een gewoonterecht, maar deze 
tijd is beperkt volgens het Interationaal Gerechtshof. In de North Sea Continental Shelf 
cases koos het Hof uitdrukkelijk voor een flexibele benadering inzake dit tijdselement 

                                                
16 Zie Y. TANAKA, The international Law of the Sea. Second Edition, Cambridge University Press. 2015, 178-192. 
17 IGH, North Sea Continental Shelf cases, ICJ Reports 1969  
18 Y. TANAKA, The international Law of the Sea. Second Edition, Cambridge University Press. 2015, 9. 
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waardoor de formatie van gewoonterecht snel kan gebeuren. Die benadering is geschikt 
voor de snel evoluerende internationale samenleving.19 Het subjectief element, de opinio 
juris, bestaat erin dat staten handelen op een bepaalde manier net omdat ze ervan 
overtuigd zijn dat ze op die manier moeten handelen. De frequentie of het gebruikelijk 
karakter van de handeling is dus niet voldoende an sich. Staten moeten zich dus vrijwillig 
uniform gedragen waardoor een vaste statenpraktijk ontstaat. 

 
2.2.Verdragen 
2.2.1. Zeerechtverdrag  
20. Het VN-Zeerechtverdrag van 1982 (voortaan het Zeerechtverdrag) is de codificatie van 

internationaal recht toepasselijk op de zee in vredestijd.20 Het Verdrag voorziet in een 
regime dat een balans zoekt tussen het handhaven van de vrijheid van navigatie op de 
zeeën enerzijds, en de erkenning van het principe dat iedere staat het recht heeft om de 
eigen territoriale wateren te reguleren en natuurlijke bronnen ervan te gebruiken 
anderzijds.  

 
21. Het is een globale overeenkomst die voortvloeide uit de derde VN Conferentie betreffende 

het zeerecht (UNCLOS III), dat plaatsvond tussen 1973 en 1982. Vandaar dat het wordt 
beschouwd als een constitutie van de zeeën en als zodanig uniek is in zijn soort. Het 
Verdrag beslaat 320 artikels en 9 annexen en vervangt daarmee de vier conventies die in 
1958 werden gedoopt tot het Verdrag inzake de volle zee. In dat jaar had de internationale 
gemeenschap via de International Law Commission (ILC)21 een eerste daadkrachtig 
rechtskader gecreëerd in de strijd tegen maritieme piraterij22. Vandaar is de ILC een van 
de grondleggers van het internationaal zeerecht dat we vandaag kennen.  

 
22. Verschillende principes waar het Zeerechtverdrag van doordrongen is, geven uiting aan 

die tweedeling: het recht van free passage en de exclusieve jurisdictie langs de ene kant, 
het systeem van vlag-staten aan de andere kant.23 Waar het recht van free passage schepen 
het recht geeft om te varen in internationale wateren, betekent exclusieve jurisdictie dat 
kuststaten de exclusieve autoriteit zijn in hun territoriale wateren. Het systeem van vlag-
staten breidt de statelijke jurisdictie uit tot schepen die haar vlag varen in de zeeën 
waardoor elk schip enkel onderworpen is aan de nationale toepasselijke regels op het 
moment dat zij zich in internationale waters begeeft.24   

 
23. Specifiek aangaand de strijd tegen maritieme piraterij, reikt het Verdrag interessante 

rechten en plichten aan. Staten beschikken over een resem aan maatregelen gaande van de 

                                                
19 Y. TANAKA, The international Law of the Sea. Second Edition, Cambridge University Press. 2015, 11.  
20 A. AHMED, “International Law of the Sea: An Overlook and Case Study”, Beijing L. Rev., 2017, 23. 
21 De International Law Commission werd opgericht op November 21, 1947 met als doel het internationaal recht verder te 
ontwikkelen door verdragsontwerpen voor te bereiden op gebieden waar het internationaal recht nog geen regelgeving had of 
dat nog niet voldoende ontwikkeld was door statenpraktijk. 
22 B.H. DUBNER, The Law of International Sea Piracy, Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers,1980, 103.  
23 M.J. STRUETT, M.T. NANCE, and D. ARMSTRONG, “Navigating the Maritime Piracy Regime Complex”, Global 
Governance 19, 2013, p 96 
24 M.J. STRUETT, M.T. NANCE, and D. ARMSTRONG, “Navigating the Maritime Piracy Regime Complex”, Global 
Governance 19, 2013, p 96 
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vatting van piraten tot het in beslag nemen van hun schepen en in functie van de 
uitoefening van die bevoegdheden worden ze verplicht om samen te werken. De VN-
Veiligheidsraad heeft reeds verschillende keren het belang van het Verdrag onderstreept 
en gaat ervan uit dat in de artikelen 100 tot 107 het algemeen rechtskader uiteen wordt 
gezet in de strijd tegen maritieme piraterij en gewapende overval op zee. 

 
24. Het Verdrag heeft reeds haar diensten als rechtskader dat in de rechten en plichten van 

staten voorziet, maar daarnaast is het van belang geweest als trigger voor het oprichten 
van een internationaal tribunaal. Het zeerechtentribunaal (ITLOS) is een 
intergouvernementele organisatie dat gecreëerd werd door de Derde VN Conferentie 
betreffende het zeerecht en in werking trad op 16 november 1994.  

 
2.2.2. SUA Conventie  
25. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) beschouwt het Verdrag tot bestrijding van 

wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart van 1998 (hierna 
de SUA Conventie 1998), zoals gewijzigd door de protocollen van 2005, als een van de 
belangrijk verdragen in de strijd tegen piraterij.25  

 
26. De ontstaansgeschiedenis van dit verdrag is terug te brengen naar het begin van de jaren 

70’. Een decennium later werd de roep naar een krachtig optreden van de IMO steeds 
luider doordat verschillende gevallen zich hadden voorgedaan van ontvoering en moord 
op bemanningsleden van zeeschepen. De kaping van de Achille Lauro van 7 oktober 1985 
door vier politiek gemotiveerde militanten van het Palestijnse Bevrijdingsfront was de 
druppel die de emmer deed overlopen en de internationale gemeenschap wilde een 
duidelijke reactie.26 Gedurende die actie werden de passagiers en de bemanningsleden van 
de Achille Lauro gegijzeld en met de dood bedreigd met het doel vijftig Palestijnse 
gevangenen vrij te krijgen. Uiteindelijk werd een Amerikaanse passagier vermoord. Deze 
actie maakte enkele praktische gebreken van het internationaal zeerecht pijnlijk zichtbaar. 

De verdachten konden immers niet vervolgd worden op basis van het repressief 
rechtskader uit het Zeerechtverdrag omdat er niet was voldaan aan het zogenaamde “twee-
schepenvereiste”.27 Daarnaast weigerden de Italiaanse autoriteiten de uitlevering van de 
gijzelaars naar Amerika en wilden zelf vervolgen, maar de meeste verdachten konden 
vluchten.28  

 
27. De Amerikanen zagen hierin een taak voor de IMO in de bestrijding van illegale daden op 

zee en de internationale gemeenschap ging hiermee akkoord. Dit leidde tot een optreden 
van de IMO in november 1985. De Assembly voegde daad bij woord en nam resolutie 
A.584_14 aan, een resolutie die maatregelen aanbood ter preventie van illegale daden die 

                                                
25 NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 : A 
Commentary, Vol. III, Den Haag/London/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 1995, 185. 
26 M.J. STRUETT, M.T. NANCE, and D. ARMSTRONG, “Navigating the Maritime Piracy Regime Complex”, Global 
Governance 19, 2013, 96; S. D. MacDonald, “The SUA 2005 Protocol: A Critical Reflection”, The international Journal of 
Marine and Coastal Law 28, 2013, 485. 
27 Infra 35, nr. 82. 
28 S. D. MacDonald, “The SUA 2005 Protocol: A Critical Reflection”, The international Journal of Marine and Coastal Law 
28, 2013, 485. 
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de veiligheid van schepen en veiligheid van de passagiers en de bemanningsleden.29 
Vervolgens werd een richtlijn uitgevaardigd door het Maritime Safety Committee (MSC) 
dat maatregelen trof om illegale daden tegen passagiers en bemanningsleden aan boord 
van schepen te voorkomen.30 Niet lang hierna kwam op vraag van Oostenrijk, Egypte en 
Italië een voorstel op tafel om een stap verder te gaan in het creëren van een repressief 
rechtskader ter bestrijding van illegale daden gesteld tegen de veiligheid van maritieme 
navigatie. Die formalisering van de rechten en plichten van de verdragspartijen kwam tot 
stand in de Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 
Maritime Navigation (hierna: SUA Conventie 1988) die werd aangenomen op 14 maart 
1988 en in werking trad op 1 maart 1992. 

 
28. Naar aanleiding van de terroristische aanval van 11 september 2001, werd het duidelijk 

dat de SUA Conventie aan modernisering toe was.31 Dit monde uit in de protocollen bij de 
conventie die tot stand kwamen gedurende de Diplomatic Conference on the Revision of 
the SUA Treaties van 2005. Deze protocollen werden officieel aangenomen op 14 oktober 
2005, maar het duurde bijna vijf jaar voordat ze effectief in werking traden op 28 juli 
2010 (hierna: SUA Conventie 2005). 

 
29. De waarde van de conventie in de strijd tegen zeeroof wordt geleverd door verschillende 

bepalingen die gewapende overval op schepen kwalificeren als criminele daden. Artikel 3 
beschouwt een gewapende overval op schepen als een criminele daad waartegen de 
verdragsstaten moeten optreden indien de verdachten zich bevinden in hun territorium. 
Geweld tegen schepen wordt dus bestraft onder dit verdrag en deze bestraffing houdt – in 
tegenstelling tot het Zeerechtverdrag – een verplichting in.32 Staten worden meer bepaald 
verplicht tot het uitleveren (extradite) of vervolgen (prosecute) van verdachten. 

 
2.3.Regelgeving door internationale organisaties 
2.3.1. Internationale Maritieme Organisatie (IMO) 
30. De website van het international Maritime Organization (IMO) beschrijft de IMO als een 

‘specialized agency of the United Nations which is responsible for measures to improve 
the safety and security of international shipping and to prevent pollution from ships’.33 De 
organisatie is cruciaal voor het soepel verloop van het faciliteren van internationale 
samenwerking en het vinden van een balans tussen de rechten van de soevereinde 
kuststaten en de vrijheid van navigatie die wordt genoten door alle vlagstaten.34 Het 
centrale doel is om een uitgebreid rechtskader te voorzien voor de zeevaart met een focus 
op veiligheid, milieu en techniek. Dit tracht zij te beogen door internationale verdragen te 

                                                
29Measures to prevent unlawful acts which threaten the safety of ships and the security of their passengers and crews (20 
november 1985), IMO Doc. Res. A.584_14 (1985).  
30Measures to prevent unlawful acts against passengers and crews on board ships, IMO Doc. MSC/Circ.443 (1986). 
31 S. D. MacDonald, “The SUA 2005 Protocol: A Critical Reflection”, The international Journal of Marine and Coastal Law 
28, 2013, 485. 
32 M.J. STRUETT, M.T. NANCE, and D. ARMSTRONG, “Navigating the Maritime Piracy Regime Complex”, Global 
Governance 19, 2013,  97.  
33 Zie website IMO: www.imo.org 
34 I. BASARAN, “The Evolution of the International Maritime Organization’s Role in Shipping”, Journal of Maritime Law 
& Commerce, 2016, 103.  
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sluiten en door algemene standaarden te ontwikkelen.35 Door haar samenwerking met de 
CGPCS vormt zij het belangrijkste trefpunt inzake internationale maritieme 
samenwerking. Het hoogste orgaan is de Assembly, die bestaat uit gans het ledenbestand, 
heeft de funtie om verdragen voor te dragen aan haar lidstaten. Naast het Assembly, zijn er 
een raad en vijf comités. Deze comités voorzien in het technische werk van de IMO. 
België, dat lid is sinds 1951, maakt samen met 171 andere Staten en verschillende 
organisaties haar actuele ledenbestand uit.36 Naast staten kunnen ook orgranisatie toe 
treden tot de IMO in een soort van raadgevende functie.37 

 
31. Een voorvanger van de IMO werd na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen in 

1948. In dat jaar nam een internationale conferentie in Geneve een conventie aan die de 
Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie werd gedoopt. Die conventie 
trad in werking op 17 Maart 1958 als een “Speciale Agentschap van de Verenigde Naties” 
om de veiligheid van internationale scheepvaart te verzekeren, alsmede maritieme pollutie 
afkomstig van schepen te voorkomen.38 In 1982 wijzigde de naam in ‘Internationale 
Maritieme Organisatie’.39 Alhoewel de IMO oorspronkelijk werd opgericht met een 
minimale consultatieve taak, zonder de macht om op bindende wijze standaarden te gaan 
bepalen, veranderde dit vrij snel. Tot het Torrey Canyon incident, zagen lidstaten het nut 
van een gezaghebbend orgaan niet in. In 1967 botste een gigantische tanker, de Torrey 
Canyon, tegen de Seven Stones Reef in het Verenigd Koninkrijk.40 Een waanzinnige 
hoeveelheid van 120,000 ton ruwe olie spoot in de zee. Als gevolg van deze ramp - en de 
schokgolf die dit teweeg bracht in de internationale gemeenschap - wijzigde de initiële 
afkeer. Lidstaten bleven voorzichtig in het alloceren van macht naar de organisatie, maar 
de functie van de organisatie breidde aanzienlijk uit.41 

 
32. Alhoewel het Zeerechtverdrag slechts eenmaal de IMO benoemt, is het belang van de 

organisatie niet te onderschatten. De term ‘internationale bevoegde organisatie’ die in 
diverse bepalingen in verband met materies zoals maritieme veiligheid staat ingeschreven, 
slaat immers steevast op de IMO, indien de term in het enkelvoud wordt gebruikt. 
Aangezien alle invloedrijke vlagstaten en staten met een aanzienlijke zeemacht lid zijn 
van de IMO, speelt de organisatie een zeer belangrijke rol in de globale dialoog 
betreffende maritieme piraterij.42 Sinds 1983 is de organisatie betrokken bij het debat rond 
piraterij en sindsdien heeft het niet bindende resoluties aangenomen om staten te laten 
samenwerken in het opsporen en vervolgen van piraten; druk gezet om regionale 

                                                
35 M.J. STRUETT, M.T. NANCE, and D. ARMSTRONG, “Navigating the Maritime Piracy Regime Complex”, Global 
Governance 19, 2013, 97. 
36 Het actuele ledenbestand van juli 2017 staat op de website van de IMO: www.imo.org 
37 M.J. STRUETT, M.T. NANCE, and D. ARMSTRONG, “Navigating the Maritime Piracy Regime Complex”, Global 
Governance 19, Lynne Rienner Publishers, 2013, 97.  
38 L. GAETANO, “The international Maritieme Organization and the Law of the Sea”, in the IMLI Manual on International 
Maritime Law, Volume 1: The law of the Sea, Oxford Univeristy Press, 2014, 577. 
39Zie website:  www.imo.org 
40 A. VAUGHAN, “Torrey Canyon disaster – the UK’s worst-ever oil spill 50 years on”, The Guaderian, 18 March 2017. 
41 BASARAN, I., “The Evolution of the International Maritime Organization’s Role in Shipping”, Journal of Maritime Law 
& Commerce, 2016, 106.  
42 M.J. STRUETT, M.T. NANCE, and D. ARMSTRONG, “Navigating the Maritime Piracy Regime Complex”, Global 
Governance 2013, 97.  
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verdragen tot stand te brengen die bijdragen tot de repressie van piraterij; en de discussie 
op gang gebracht die heeft geleid tot de maatregelen die de VN Veiligheidsraad heeft 
genomen in verband met Somalië in de jaren 2008 en 2009.43  van de VN Veiligheidsraad.  

 
33. Het Maritime Safety Committee (MSC) van de IMO staat in voor elk aspect betreffende 

veiligheid. De visie van de Werkgroep is dermate belangrijk, aangezien ze een draagvlak 
onderbouwt om private veiligheidsondernemingen toe te laten onder bepaalde 
voorwaarden. De algemene regel is dat de staat dient in te staan voor de vrijheid en 
veiligheid van schepen varend onder onder haar vlag. Het is de taak van de Krijgsmacht 
om bescherming te voorzien van voornoemde schepen conform aan haar nationale 
wetgeving. Het gebruik van gewapende veiligheidsagenten is slechts een uitzondering op 
die regel en is slechts toegelaten in het zogenaamd ‘High Risk Area’.  

 
2.3.2. Internationaal Maritiem Bureau (IMB) 
34. Het Internationaal Maritiem Bureau (IMB) is een afdeling van de Internationale Kamer 

van Koophandel (ICC) dat is opgericht in 1981.44 Het is een organisatie zonder 
winstoogmerk dat het doel heeft de ontwikkeling van internationale handel te bespoedigen 
door middel van het bestrijden van maritieme misdaden. De IMO heeft het bestaan van 
deze organisatie erkent en stuurt regeringen aan om er mee samen te werken en te 
voorzien in een systeem van informatie-uitwisseling met de organisatie.45 Voor meer dan 
35 jaar heeft dit bureau een industriële expertise opgebouwd waardoor zij nu over gans de 
wereld verbonden is via een uitstekend netwerk.  

 
2.4.Andere bronnen 
35. Enkel de voornaamste bronnen zijn hierboven opgenomen. Andere rechtsbronnen waar dit 

werkstuk gebruikt van maakt zijn opgenomen in het corpus van dit werkstuk en zullen 
daar behandeld worden.  

 
3. GEOGRAFISCHE INDELING VAN ZEEËN EN OCEANEN  
 
36. De reikwijdte van rechtsmacht waarover de staten beschikken om op te treden tegen 

piraterij, is afhankelijk van de gebieden waarbinnen de illegale daden plaatsvinden. Om 
die reden zal in dit onderdeel de indeling van de zeeën besproken worden, alsmede de 
bevoegdheden waarover staten beschikken in de verschillende maritieme gebieden.  

 
3.1.Maritieme gebieden onder nationale jurisdictie: territoriale soevereiniteit 
37. De territoriale wateren wordt net als de binnenwateren, internationale straten en 

archipelwateren gekenmerkt door territoriale soevereiniteit. Een ongelimiteerde 
bevoegdheid voor de kuststaat is het uitgangspunt.  

 
                                                
43 M.J. STRUETT, M.T. NANCE, and D. ARMSTRONG, “Navigating the Maritime Piracy Regime Complex”, Global 
Governance 2013, 97.  
44 Zie website: www.icc-ccs.org 
45 Barratry, Unlawful seizure of ships and their cargoes and other forms of maritime fraud (20 november 1981) IMO Doc. 
Res A.504(XII).  
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3.1.1. Binnenwateren 
38. Deze wateren zijn gelegen aan de landzijde van de basislijn van de territoriale zee (artikel 

8, lid 1 Zeerechtverdrag).46 Havens en riviermondingen maken onder andere deel uit van 
de binnenwateren.47  

 
39. Krachtens artikel 2, lid 1 van het Verdrag is er sprake van volledige soevereiniteit in dit 

gebied en het recht van onschuldige doorvaart is in principe48 niet toepasselijk.49 
Aangezien de territoriale soevereiniteit van toepassing is, zullen vreemde 
koopvaardijschepen die navigeren in dit gebied onderworpen zijn aan de civiele en 
strafrechtelijke jurisdictie van de kuststaat 

 
3.1.2. Territoriale zee  
40. De territoriale zee mag niet verder gaan dan 12 zeemijl gemeten van de basislijnen die 

bepaald wordt overeenkomstig het Zeerechtverdrag.50 Elke staat heeft het recht om binnen 
het gegeven maximum zijn territoriale zee te bepalen. Het gebied omvat zowel de 
aangrenzende wateren en luchtruimte, alsook de zee bedding en haar ondergrond. 
Tegenwoordig zijn er 137 Staten die een territoriale wateren hebben gevestigd van 12 
nautische zeemijl.51 Slechts negen Staten, waarvan er vier zijn aangesloten tot het 
Zeerechtverdrag, hebben een grotere territoriale zee opgeëist. Somalië is een van deze vier 
landen. Het land heeft een territoriale wateren geclaimd van 200 nautische mijl.52 
Dergelijke excessieve uitbreiding van de territoriale wateren wordt door verschillende 
staten als zodanig strijdig bevonden met de het internationaal gewoonterecht.53Het 
internationaal gewoonterecht heeft de EEZ immers vastgepind op 200 nautische mijl en 
het is moeilijk te verantwoorden dan een staat een territoriale zee heeft die dezelfde 
omvang heeft als de EEZ van andere staten. 

 
41. Binnen de territoriale zee is er eveneens sprake van territoriale soevereiniteit. Deze is 

echter niet absoluut en het Zeerechtverdrag kan hiervan afwijken. Voor de territoriale zee 
is er in dergelijke uitzondering voorzien door het recht van onschuldige doorvaart te 
implementeren in het Zeerechtverdrag. Dit recht wil het principe van territoriale 
soevereiniteit en de vrijheid van navigatie met elkaar in congruentie te laten komen. Het 
Zeerechtverdrag kent alle vreemde schepen het recht van onschuldige doorvaart toe indien 
er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.54  

                                                
46 Zie bijlage A.  
47 Y. TANAKA, The international Law of the Sea. Second Edition, Cambridge University Press. 2015, 78.  
48 “In principe”, want Art. 8, lid 2 Zeerechtverdrag bepaalt hierop een uitzondering: ‘Wanneer het vaststellen van een rechte 
basislijn overeenkomstig de methode vervat in Art. 7 tot gevolg heeft, dat wateren die vroeger niet als zodanig werden 
beschouwd, als binnenwateren worden ingesloten, bestaat in die wateren het in dit verdrag omschreven recht van onschuldige 
doorvaart.’ 
49 Art. 2, eerste lid Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty 
Series, vol. 1833, 3. 
50 Art. 3 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3. 
51 R.R. CHURCHILL and A.V. LOWE, The Law of the Sea, Manchester, Manchester University Press, 1988, 80.  
52 Ibid. 
53 J.A. ROACH & R.W. SMITH, Excessive maritime Claims, Martinus Nijhoff Publishersn 2012, 144-148.  
54 Art. 17 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3. 
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3.2.Maritieme gebieden onder nationale jurisdictie: soevereine rechten 
42. In de aansluitende zone, de exclusieve economische zone en het continentaal plat mag 

elke kuststaat de controle uitoefenen die noodzakelijk is om inbreuken in verband met 
haar gewoontes en haar fiscale, immigratie en sanitaire wetgeving te voorkomen en te 
bestraffen.  

 
3.2.1. De aansluitende zone 
43. De aansluitende zone is een zone die grenst aan de territoriale zee en die zich niet verder 

mag uitstrekken van 24 mijl van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale zee 
wordt gemeten.55 Aangezien de territoriale zee over het algemeen 12 zeemijl omvat, zal 
de aansluitende zone eveneens beperkt worden tot 12 zeemijl.  

 
44. Binnen dat gebied mag de kuststaat toezicht uitoefenen teneinde ‘te voorkomen dat 

inbreuk wordt gemaakt op de wetten en voorschriften inzake douane, belastingen, 
immigratie of volksgezondheid, die binnen zijn gebied of territoriale zee van kracht zijn’.56 
Indien een inbreuk wordt gepleegd op deze voorschriften binnen zijn grondgebied of 
territoriale zee mag de kuststaat straffen opleggen.57  Een kuststaat beschikt over de 
bevoegdheid te vervolgen en bestraffen indien een persoon een inbreuk pleegt op haar 
rechten of indien de persoon vlucht nadat hij een misdaad heeft begaan.58 

 
3.2.2. De Exclusieve Economische Zone 
45. De exclusieve economische zone (EEZ) is een gebied buiten en grenzend aan de 

territoriale zee dat een specifieke juridische status bezit.59 Die zone strekt zich maximaal 
uit tot 200 zeemijl van de basislijnen waarvan de breedte van de territoriale zee wordt 
gemeten.60 In feite zal ze 188 zeemijl bedragen, rekening houdende met de 12 zeemijl van 
de territoriale zee.  

 
46. De EEZ heeft een sui generis-statuut: ze behoort noch tot de territoriale zee, noch tot de 

volle zee.61 Langs de ene kant maakt artikel 55 duidelijk dat de EEZ een gebied is dat zich 
buiten de territoriale zee bevindt. Langs de andere kant wordt dit principe uit de 
toepassingssfeer van het regime van de volle zee gehaald.62 Vandaar dat er sprake is van 
een sui generis-karakter, dat zich vertaald in het toewijzen van soevereine rechten aan de 
kuststaat in de EEZ. Het is belangrijk om deze soevereine rechten te onderscheiden van de 
territoriale soevereiniteit die geldt in de territoriale zee. De eerstgenoemde rechten 

                                                
55 Art. 33 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3. 
56 Art. 33, eerste lid, a) Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations 
Treaty Series, vol. 1833, 3. 
57 Art. 33, eerste lid, b) Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations 
Treaty Series, vol. 1833, 3. 
58 A. AHMED, “International Law of the Sea: An Overlook and Case Study”, Beijing L. Rev., 2017, 31. 
59 Art. 55 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3. 
60 Art. 57 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3. 
61 Y. TANAKA, The international Law of the Sea. Second Edition, Cambridge University Press. 2015, 80. 
62 Art. 86 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3. 
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strekken veel minder ver uit. In de EEZ beschikken de kuststaten slechts over dergelijke 
soevereine rechten ten behoeve van de exploratie en exploitatie, het behoud en het beheer 
van natuurlijke rijdommen, van de wateren boven de zeebodem en van de zeebodem en de 
ondergrond daarvan. In tegenstelling tot de soevereine territorialiteit zijn deze rechten dus 
wél materieel beperkt. Kuststaten bezitten op grond van deze rechten over een 
rechtsmacht om wetenschappelijk onderzoek te voeren, kunstmatige eilanden te bouwen, 
en het milieu te beschermen ten. Bij de uitoefening van deze soevereine rechten moet de 
kuststaat steeds rekening houden met de rechten en plichten van andere staten en handelt 
hij op een wijze die daarmee verenigbaar is.63 
 

47. Naast de soevereine rechten, is ook het vrijheidsprincipe op deze zone van toepassing. De 
wijze waarop dit begrip wordt geïnterpreteerd, zal verder in dit werkstuk besproken 
worden.64  

 
3.3.Maritieme gebieden buiten nationale jurisdictie 
48. Het Gebied65 en de volle zee zijn twee maritieme gebieden buiten de nationale jurisdictie 

van iedere staat.66 De volle zee is onderworpen aan het beginsel van vrijheid en de orde 
wordt gewaarborgd door het systeem van de vlagstaten. De vrijheid tracht te verzekeren 
dat elke staat de vrijheid heeft om de zee op verschillende wijzen kan gebruiken, waar het 
stelsel van de exclusieve jurisdictie de vlagstaat verantwoordelijk maakt om te waken over 
het feit dat haar schepen in overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van het 
internationaal recht. 

 
3.3.1. De volle zee  
49. De volle zee wordt gedefinieerd op een negatieve wijze. Het gebied omvat alle delen van 

de zee die niet vallen onder de exclusieve economische ruimte, territoriale wateren, 
Archipelwateren of binnenwateren van een andere staat.67 Indien een exclusieve 
economische ruimte is vastgelegd, zal de landinwaartse limiet van de volle zee gelijk zijn 
aan de zeewaartse limiet van de EEZ (in praktijk zal dit in het algemeen 200 nautische 
mijl zijn). Is er geen EEZ gevestigd, zal de limiet van de territoriale wateren bepalend zijn 
(de volle zee zal in dit geval in principe beginnen vanaf 12 nautische zeemijl). De volle 
zee bevat de wateren boven het Gebied, evenals de wateren het lichtruim boven de het 
continentaal plat.68  

 
50. Het principe van vrijheid zoals het van toepassing is in de volle zee heeft twee 

betekenissen. Vooreerst houdt dit principe in dat de volle zee niet valt onder de 

                                                
63 Art. 56 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3. 
64 Supra 18, nr. 46.  
65 Supra 13, nr. 15.  
66 Art. 89 juncto art. 136 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations 
Treaty Series, vol. 1833, 3. 
67 Art. 86 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3.  
68 Art. 78 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3.  
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bevoegdheid van enige staat.69 Aangezien de volle zee een gigantisch oppervlakte 
bestrijkt, is het overgrote deel van de zee vrij van enige nationale jurisdictie. Een tweede 
betekenis van dit principe is dat er vrijheid is van activiteiten in de volle zee.70 Elke staat 
heeft het recht om de ‘vruchten’ van de zee te plukken in de mate dat dit gebeurt conform 
het internationaal recht enerzijds en met “behoorlijke inachtneming van de belangen van 
andere staten in hun uitoefening van de vrijheid van de volle zee en tevens met behoorlijke 
inachtneming van de rechten krachtens dit verdrag met betrekking tot werkzaamheden in 
het gebied” anderzijds.71 Dit recht is dus niet absoluut. Wat er bedoeld wordt met 
‘vruchten’, wordt duidelijk gemaakt in het Verdrag. In concreto gaat het over zes 
activiteiten: navigatie in zee; vliegen over zee; leggen van pijpleidingen; bouwen van 
artificiële eilanden; vissen; en het recht om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.72 
Hoewel het Zeerechtverdrag deze zes activiteiten uitdrukkelijk opsomt, is deze lijst 
desalniettemin slechts exemplarisch.73 Hierdoor zouden andere activiteiten ook 
uitgeoefend kunnen worden in de zee. Men moet echter steeds in gedachte houden dat de 
volle zee enkel voor vredevolle doeleinden gebruikt kan worden.74 Militaire activiteiten 
vallen hier moeilijk mee in overeenstemming te brengen.75  

 
51. Het principe van vrijheid wordt beperkt door het instellen van een rechtsorde op de volle 

zee. Dit wordt gerealiseerd door het systeem van vlagstaat-vlagschip. Enkel de vlagstaat 
waaronder het schip vaart, heeft rechtsmacht over dat schip. Die rechtsmacht is dus 
exclusief, waardoor derde-staten in principe geen enkele bevoegdheid hebben over dat 
schip. Het principe van exclusieve jurisdictie is opgenomen in het Zeerechtverdrag onder 
de zinsnede dat “een schip mag slechts onder de vlag van één staat varen en is, behalve in 
bijzondere gevallen waarin uitdrukkelijk is voorzien in internationale verdragen of in dit 
verdrag, op volle zee onderworpen aan de uitsluitende rechtsmacht van die staat”.76 De 
vlagstaat heeft zowel wetgevende als handhavingsbevoegdheden over haar vlagschip. In 
die zin komt exclussieve bevoegdheid er in de parktijk op neer dat het schip behandeld zal 
worden alsof het zich bevindt in het territorium van zijn eigen staat.77. 

 
  

                                                
69 Art. 89 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3.  
70 Art. 87 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3. 
71 Art. 87, tweede lid Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty 
Series, vol. 1833, 3. 
72 Art. 87 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3. 
73 Men kan dit afleiden uit de woordkeuze ‘inter alia’  (art. 87 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 
december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 1833, 3.)  
74 Art. 88 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3.  
75 Desalniettemin is het algemeen aanvaard dat het testen van wapens op de volle zee niet verboden is, zie R.R. 
CHURCHILL and A.V. LOWE, The Law of the Sea, Manchester, Manchester University Press, 1988, 206.  
76 Art. 92, eerste lid Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty 
Series, vol. 1833, 3. 
77 CPJI, Affaire du “Lotus” (France v. Turquie), PCPJI, Séries A, n° 10, 1927. 
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HOOFDSTUK II: BEGRIP  

ONDERZOEKSVRAAG: Een volgende vraag die gesteld moet worden is de vraag naar de 
begripsomschrijving van piraterij. Zoals bleek uit het eerste deel van het onderzoek is het 
zeerecht – en rechtsbronnen i.v.m. piraterij als een essentieel onderdeel daarvan – ontwikkeld 
op internationaal niveau en is het doorheen de eeuwen op dat niveau gecodificeerd. Om die 
reden zal bet belangrijk zijn om het begrip “piraterij” te benaderen vanuit een internationaal-
historisch oogpunt.  

Enerzijds  zullen de constitutieve voorwaarden op een rijtje worden gezet in het licht van de 
gangbare interpretaties vanuit de rechtsleer en rechtspraak. Ook zal de criminele daad op zich 
even besproken worden aan de hand van piraterijtactieken in Somalië. Anderzijds wordt het 
concept naast andere gelijkaardige begrippen worden geplaatst. Om af te sluiten zal een 
actueel voorbeeld van piraterij worden gegeven.  
 
1. STATUUT VAN DE ZEEROVER DOORHEEN DE TIJD 
 
1.1.Korte schets 
52. Een poging om de hedendaagse trends rond het piraterij-fenomeen te vatten, noodzaakt 

een onderzoek naar haar geschiedenis. Hierna worden de hoofdpunten van de evolutie van 
het piraten-begrip kort samengevat.  

 
53. In het Oude Romeine Rijk was er sprake van universeel recht of koinos nomos. Aristoteles 

associeerde dit met het natuurrecht78. Het Romeine imperium was een kosmopolitische en 
hegemonistische macht. Rome positioneerde zichzelf als bastion van de vrede, en als 
gevolg hiervan, als handhaver van het universeel volkenrecht (ius gentium). Een piraat 
werd beschouwd als vijand van gans de maatschappij.  

 
54. In de Middeleeuwen krijgen zeerovers een ander statuut. Conflicten over het recht om te 

preken in de Nieuwe Wereld ontstaan tussen Spaanse Katholieken en Protestanten van 
andere landen. Spaanse monarchiën, gesteund door de Paus, eisen de Atlantische Oceaan 
op als middel om hun geloofsovertuigingen te monopoliseren. Omdat zij optraden als 
beschermers van het geloof, in naam van het res publica Christiana, beschouwden zij 
zeerovers, gesponsord door de Protestanten, die hun missies dwarsboomden als zijnde 
piraten. Wederom werden zij hostis communis omnium, zijnde vijanden van het 
Christelijke systeem van internationaal recht. Die zeerovers zijn van groot belang 
gebleken omdat zij een revolutionaire breuk vormden met het middeleeuwse recht. Door 
die breuk konden de eerste stappen gezet worden in een nieuwe orde van internationaal 
recht.  

 

                                                
78 T. BURNS, Aristotle and Natural Law, A&C Black, 2011, 173. 
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55. In de tweede helft van 16E onstond een nieuwe wereldlijke orde, gegrondvest op de breuk 
tussen Europa en de Nieuwe Wereld. Een internationale rechterlijke orde was slechts te 
vinden in Europa. De Nieuwe Wereld werd een vrijhaven, een gebied waar moraliteit niet 
aan de orde was en de internationale rechterlijke orde geen restricties oplegde. Een piraat 
is niet meer dan een ‘outlaw’ in de Nieuwe Wereld, het is geen crimineel tegen de 
mensheid. Het gedoogbeleid van plunder en geweld op zee in gebieden buiten Europa, 
leidde ultiem tot een totaal verlies van controle.  

 
56. De jaren 1670 tot 1720 was een halve eeuw van totale chaos. Historici definiëren dit 

tijdperk meer dan eens als ‘golden age of piracy’ waarin piraten een nieuwe nutsfunctie 
toegewezen kregen. Omdat de Britse kroon lettres de marque uitvaardigde en zeerovers 
hiervan voorzag, kregen deze laatste het statuut van privateer. De privateers genoten groot 
gezag in de maatschappelij en meer dan eens werden ze geridderd door de kroon. De 
mogelijkheid voor piraten om zich op die nieuwe status te beroepen kan verklaard worden 
door het Britse verlangen om heer en meester te zijn op de oceanen. En de Britten waren 
hierin niet alleen. Al de grootmachten namen ‘ex’-piraten in dienst en zetten hen in om 
een commerciële oorlog te voeren. Die praktijk werd verboden door de Vrede van Parijs 
van 30 maart 1856.   

 
57. Vandaag wordt een piraat beschouwd als een vijand van de staat. Het is een outlaw, die 

als vijand van elke staat aangehouden en bestraft mag worden door iedere staat. Deze 
hostis humani generis is een grote vijand van de commerciële navigatie en daardoor een 
vijand van de economische belangen van de internationale gemeenschap.79 Het statuut van 
de moderne piraat en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan zal hierna nog uitgebreid 
besproken worden. 

 
1.2.Actueel voorbeeld: Somalië 
58. Somalië heeft het afgelopen jaar slechts een aantal aanvallen ter verduren heeft gehad,80 

maar dat was in het begin van de 21ste eeuw helemaal anders. Die staat heeft de 
twijfelachtige eer moderne piraterij onder de aandacht van de internationale gemeenschap 
te hebben geplaatst. De Federale Republiek Somalië heeft met een kustlijn van ruim 3000 
kilometer de langste kust op het Afrikaanse continent, waar elke dag enorme 
transportschepen doorklieven. Rekening houdend met dit gegeven en met het feit dat de 
Somalische overheid absoluut te kort schiet in de bescherming van haar burgers en in het 
voorzien van basisbehoeften, is het niet verwonderlijk dat het land zich ontpopte als 
vrijhaven van piraterij rond de eeuwwisseling. Het gebied werd daarenboven geteisterd 
door burgeroorlogen en corruptie op het vaste land. Een broeihaard voor maritieme 
piraterij, zo blijkt: in 2012 konden meer dan een zesde van de aanvallen op zee 
gelokaliseerd worden voor de kusten van Somalië.81  

                                                
79 B.H. DUBNER, The Law of International Sea Piracy, Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers,1980, 42. 
80 Van 1 januari tot 31 december 2016 heeft Piracy Report Center van de IMB slechts twee nieuwe pogingen zeeroof 
ontvangen, zie:  
IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships, 2016 Annual Report, ICC, 2016, 16. 
81 49 op een totaal van 297 piraterij-aanvallen werden gelokaliseerd in Somalië: IMB Piracy and Armed Robbery Against 
Ships, 2016 Annual Report, ICC, 2016, 5. 
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59. Eigen aan de Somalische piraten is dat zij hun gebied hebben uitgebreid tot ver buiten de 
kuststreek. Gans de oostkust van Somalië ligt aan de Indische oceaan en piraten varen 
honderden kilometers op de oceaan om jacht te maken op schepen. Er zijn gevallen van 
Somalische aanvallen bekend die plaatsvonden op 300 kilometer van Indië, een land dat 
zich bevindt op een kleine 2.000 kilometer van Somalië82. Dit maakt duidelijk dat het niet 
meer voldoende is om enkel de oostkust van Somalië te mijden. Concreet doen piraten 
beroep op een moederschip dat is opgewassen tegen de omstandigheden op de grote 
oceaan. Dit moederschip is vaak een eerder gekaapt koopvaardijschip en dat wordt 
volgeladen met rantsoen en olie om verschillende weken te overleven. Twee kleinere 
bootjes worden op het dek geplaatst om de uiteindelijke aanvallen uit te voeren volgens de 
modus operandi zoals hiervoor omschreven. 
 

60. De wijze waarop piraten zich organiseren verschilt per regio. In de kuststreek van de Golf 
van Aden opereren ze meestal in kleine, snelle bootjes van zes tot veertien meter lang83. 
De bemanning bestaat uit vijf tot negen zeerovers tot aan de tanden bewapend met onder 
andere Kalasjnikovs (AK-47’s) en granaatwerpers (RPG’s).  Hun tactiek is om rond te 
varen in de Golf van Aden tot ze een potentieel slachtoffer hebben gevondenDit kan 
relatief lang duren en het is niet ongewoon dat ze zich drie tot vier dagen op zee 
verschansen. Vervolgens achtervolgen ze hun prooi en gebruiken ze aluminium ladders 
om aan boord te klimmen. Indien het schip niet wordt beschermd, neemt de actie een 
kleine vijftien minuten in beslag. Het gekaapte schip wordt naar een veilige haven 
gebracht en het onderhandelen kan beginnen. Die onderhandelingen nemen gemiddeld 
meerdere maanden in beslag. Alhoewel het exacte bedrag vaak stil wordt gehouden, is 
losgeld ter waarde van 10 miljoen Euro niet ongewoon.  

 
2. JURIDISCHE DEFINITIES 
 
2.1.Verdragen 
2.1.1. Matsuda Draft Provision for the Suppression of Piracy (1926) 
61. In 1924 verzocht de algemene vergadering van de Volkerenbond84 om een comité van 

deskundigen aan te stellen dat zich moest buigen over de codificatie van het internationaal 
recht. Het comité van deskundigen kreeg een specifiek mandaat toegewezen om de meest 
prangende onderwerpen van internationaal recht te identificeren die door internationale 
overeenkomsten bewerkstelligd konden worden.85 Piraterij werd door dit comité 
aangeduid als een van die onderworpen en daarom werd in de schoot van het comité een 
eerste verdragsontwerp over piraterij ontworpen, de Matsuda’s Draft Provisions for the 

                                                
82 T. TULLOCH, “Plague of Pirates” in C.H. NORCHI and G. PROUTIERE-MAULION (eds.) Piracy in Comparative 
Perspective: Problems, Strategies, Law, Oxford, Hart Publishing Ltd Oxford, 2012, 45. 
83 Ibid., 44.  
84 De Volkerenbond was een intergouvernementele organisatie opgericht na de eerste wereldoorlog als een resultaat van de 
Vredeconferentie van Parijs van 1919. Het doel van deze bond was om een einde te maken aan alle oorlogen. De Verenigde 
Naties wordt beschouwd als haar opvolger.  
85 GEIß &  PETRIG, Piracy and Armed Robbery at Sea, The Legal Framework for Counter-Piracy Operations in Somalia 
and the Gulf of Aden, Oxford University Press Inc., New York, 2011, 37. 
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Suppression of Piracy. Artikel 1 Matsuda Draft Provision for the Suppression of Piracy, 
1926 geeft de volgende definitie van piraterij:86 

 
(1) Piracy occurs only on the high seas and consists in the commission for private ends of 

depredation upon property or acts of violence against persons. 
(2) It is not involved in the notion of piracy that the above-mentioned acts should be 

committed for the purpose of gain, but acts committed with a purely political object 
will not be regarded as constituting piracy. 

 
62. De Matsuda Draft maakte een duidelijk onderscheid tussen daden gesteld voor 

persoonlijke doeleinden en politieke daden. Er zijn twee redenen waarom politiek 
geïnspireerd geweld niet werd gekwalificeerd als piraterij. Ten eerste was men zich 
bewust van de grote gevolgen die verbonden waren aan die misdaad.87 Ten tweede stelde 
men dat politieke activisten niet zomaar een willekeurig schip uitkiezen om aan te vallen. 
En dus komt de veiligheid van de commerciële navigatie niet in het gedrang. Aangezien 
deze politieke criminelen/activisten niet gekwalificeerd werden als vijanden van de 
gemeenschap van geciviliseerde staten, bleef hun vorm van geweld onderworpen aan de 
gemeenrechtelijke regels van jurisdictie. Het ging immers niet om een misdaad tegen de 
mensheid en viel bijgevolg ook niet onder die jurisdictie.88  

 
2.1.2. Harvard Draft Convention on Piracy  (1932) 
63. Artikel 3 van de Harvard Draft definieert piraterij als een van de volgende handelingen 

gesteld worden in een gebied dat niet onder de territoriale jurisdictie van enige staat valt:89 
 

(1) Any act of violence or of depredation committed with intent to rob, rape, wound, 
enslave, imprison or kill a person or with intent to steal or destroy property, for 
private ends without bona fide purpose of asserting a claim of right, provided that the 
act is connected with an attack on or from the sea or in or from the air. If the act is 
connected with an attack which starts from on board ship, either that ship or another 
ship which is involved must be a pirate ship or a ship without national character.  

(2) Any act of voluntary participation in the operation of a ship with knowledge of facts, 
which make it a pirate ship. 

(3) Any act of instigation or of intentional facilitation of an act described in paragraph 1 
or paragraph 2 of this article. 

64. Het codificatieproces van het rechtskader ter bestrijding van maritieme piraterij nam een 
aanvang onder leiding van de Volkerenbond. Desalniettemin zou het verdragsontwerp dat 
ontwikkeld werd door de Harvard Law School in 1932 de geschiedenis ingaan als de 
grondlegger van deze discipline. De reden was dat Matsuda Draft geen rekening hield met 

                                                
86 A.N. Honniball, “Private Political Activists and the International Law Definition of Piracy: Acting for ‘Private Ends’” 
Adelaide Law Review 36, 2015, 293 
87 Ibid., 294. 
88 Ibid. 
89 HARVARD RESEARCH IN INTERNATIONAL LAW, “Comment to the Draft Convention on Piracy”, A.J.I.L. 1932, 
743. 
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de doctrine, staatspraktijk of rechtspraak van die tijd met het gevolg dat er geen 
onderscheid gemaakt kon worden tussen het positief recht en het recht zoals de 
regelgevers dachten dat het zou moeten zijn (de lege ferenda).90 De Harvard Draft 
Convention ging daarentegen gepaard met documenten die zowel de relevante bepalingen 
van het positief recht van die tijd bevatten, als de rechtsleer en de debatten die bestonden 
omtrent piraterij in het jaar 1932.91  

 
65. De Draft beschouwd piraterij als een illegale maritieme daad die begaan wordt buiten de 

territoriale jurisdictie van een kuststaat en stelde daarom een speciale gemeenschappelijke 
jurisdictie in voor deze misdaad. 92 Niettegenstaande het feit dat deze definitie in grote 
lijnen overeenkomt met het begrip uit het Zeerechtverdrag,93 is er toch een grote verschil: 
de actuele definitie bevat geen opsomming van de geweldsdaden, terwijl de Draft spreekt 
van “elke daad van geweld of plundering (…) met de bedoeling tot het beroven, 
verkrachten, verwonden, tot slaaf maken, gevangennemen of het vermoorden van een 
persoon aan boord van een schip”. Door die opsomming is de definitie van de Harvard 
Draft veel restrictiever en werd ze daarom later gewijzigd. Het VN-Zeerechtverdrag wil 
namelijk een ‘levend’ rechtskader zijn met brede termen die voor interpretatie vatbaar zijn 
in functie van de tijdsgeest.94 

 
66. Toen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1954 de International Law 

Commission (ILC) verzocht om een algemeen rechtskader uit te werken betreffende het 
internationaal recht dat van toepassing is op de oceanen, werd de Harvard Draft 
Convention als uitgangspunt genomen.95 De definitie werd grotendeel overgenomen in 
artikel 39 van het verdragsontwerp van de ILC van 1956. Tijdens de debatten aangaande 
het Verdrag inzake de Volle Zee, die in Genève plaatsvonden van 24 februari – 27 april 
1958, besprak een Comité het ontwerp dat werd voorgeschoven door de International Law 
Commission (ILC). Tijdens UNCLOS III, waar het VN-Zeerechtverdrag werd 
onderworpen zoals we het nu kennen, werd de definitie weer bijna in haar geheel 
overgenomen.  

 
2.1.3. Zeerechtverdrag  
67. Artikel 101 van het Zeerechtverdrag voorziet een definitie piraterij . Ontwikkeld uit de 

gewoonte en voor het eerst gecodificeerd in het Verdrag inzake de Volle Zee van 1958, 

                                                
90 Het positief recht ( ‘de lege lata’) is het recht dat op een bepaald tijdstip geldt. Dat moet onderscheiden worden van ‘de 
lege ferenda’, het recht zoals het zou moeten zijn.  
91 A.P. RUBIN, The law of piracy, New York, Transnational Publishers, 1997, 335; . GEIß &  PETRIG, Piracy and Armed 
Robbery at Sea, The Legal Framework for Counter-Piracy Operations in Somalia and the Gulf of Aden, Oxford University 
Press Inc., New York, 2011, 39.; B.H. DUBNER, The law of international sea piracy, Den Haag, Nijhoff, 1980, 39-40. 
92 D. GUILFOYLE, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2009, 30.  
93 Infra 30, nr. 67  
94 Infra 31, nr 69. 
95 United Nations Conference on trade and development, Maritime Piracy, Part II: An Overview of the International Legal 
Framework and of Multilateral Cooperation to Combat Piracy, part II, Studies in Transport Law and Policy (14 augustus 
2014), nr 2, New York, 2014, 3. 
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blijkt zij een min of meer internationaal aanvaarde definitie te zijn.96 Artikel 101 
definieert piraterij als volgt:   

 
Artikel 101 Zeerechtverdrag. Piraterij is: 

(1) iedere onwettige daad van geweld of aanhouding, alsmede iedere daad van 
plundering die door de bemanning of de passagiers van een particulier schip of een 
particulier luchtvaartuig voor persoonlijke doeleinden wordt gepleegd en die is 
gericht: 

a.  in volle zee, tegen een ander schip of luchtvaartuig of tegen personen of 
eigendommen aan boord van een zodanig schip of luchtvaartuig;  

b.  tegen een schip, een luchtvaartuig, personen of eigendommen op een plaats 
die buiten de rechtsmacht van enige staat valt; 

(2)  iedere vrijwillige deelneming aan de exploitatie van een schip of luchtvaartuig met 
kennis van de feiten die het schip of luchtvaartuig tot piratenschip of 
piratenluchtvaartuig maken;  

(3) iedere opruiing tot of opzettelijke vergemakkelijking van een in a) of b) omschreven 
handeling.  

 
68. Alvorens de verschillende onderdelen te bespreken is het belangrijk te wijzen op de 

exceptionele positie waarin artikel 101 van het Verdrag zich bevindt. In tegenstelling tot 
de meeste andere begrippen die in het Verdrag worden gedefinieerd, is de omschrijving 
van piraterij niet gelimiteerd tot het toepassingsgebied van het Zeerechtverdrag.97 Deze 
algemene definitie houdt rekening met het feit dat een piraat een hostis humani generis is 
en daarom heeft de definitie een enorm toepassingsgebied. Dat is ook de reden dat 
verschillende internationale instrumenten, zoals de Djibouti Code of Conduct, en de 
belangrijkste organisaties, zoals de IMO en het IMB, deze definitie hebben 
geïncorporeerd in hun teksten.98  

 
69. Traditioneel wordt er veel kritiek geuit op het feit dat het Zeerechtverdrag geen 

restrictieve en duidelijk omlijnde definitie inhoudt van piraterij. Meer dan een halve eeuw 
geleden, tijdens de achtste vergadering betreffende het Verdrag inzake de volle zee, 
deelde de afgevaardigde van Ierland, Mr. Fay, zijn bezorgdheid reeds mee over dat 
controversiële aspect van de definitie. 99 Hij merkte op dat het verdrags-ontwerp van de 
ILC op verschillende vlakken geen precieze definitie gaf en dit totaal fout was naar zijn 
oordeel. Toen al waarschuwde hij voor de gevaren die lagen in een onduidelijke of 
onvolledige definitie. De juridische positie van schepen op volle zee zou hierdoor onzeker 

                                                
96 Art. 15 Verdrag inzake de Volle Zee van  29 april 1958, United Nations Treaty Series, vol. 450, 11-82; A.N. 
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97 S.N. NANDAN, S. ROSENNE en N.R. GRANDY, United Nations Convention on the law of the Sea 1982, A 
complementary, Vol. III, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, 200. 
98 United Nations Conference on trade and development, Maritime Piracy, Part II: An Overview of the International Legal 
Framework and of Multilateral Cooperation to Combat Piracy, part II, Studies in Transport Law and Policy (14 augustus 
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99 United Nations Conference on the Law of the Sea. Official records, Volume IV: Second Committee (24 February to 27 
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30 

worden en hij vraagt om die reden uitdrukkelijk aan de het Comité om een duidelijke set 
van regels vast te leggen. Regels die niets aan het toeval overlaten. Enkel dan zou het 
Zeerechtverdrag precies en doeltreffende illegale daden van geweld en plundering kunnen 
bestrijden. De vraag is echter of het voorgaande een terechte kritiek is. Het is immers 
moeilijk om in de bezorgdheid van Mr. Fay te berusten, daar het VN-Zeerechtverdrag 
immers beschouwd wordt als een ‘levend’ rechtskader. Er moet ruimte zijn voor groei in 
de toekomst en daarom noodzaakt het Verdrag naar brede termen die naar tijdsgeest 
geïnterpreteerd kunnen worden door statenpraktijk en andere gezaghebbende instellingen. 
Als gevolg van deze handelswijze kan het toepassingsgebied van begrippen zoals 
“piraterij”, steeds aangepast worden aan de actuele noden van de internationale 
gemeenschap.100 Dit is de reden dat er zoveel discussie bestaat omtrent het begrip 
piraterij, maar m.i. is dat een noodzakelijk kwaad.  

 
70. Om een handeling te kwalificeren als zijnde ‘piraterij’, vallen er vijf voorwaarden af te 

leiden uit de definitie. De wijze van toepassing van die voorwaarden zijn niet verder 
gespecificeerd in het verdrag en vandaar is het belangrijk om terug te vallen op principes 
uit het internationaal gewoonterecht en rechtspraak. Voor de volledigheid moet er 
gewezen worden op het feit dat het concept piraterij niet louter maritieme piraterij omvat. 
Piraterij kan ook gepleegd in het luchtverkeer, maar dit werkstuk zal daar verder geen 
onderzoek naar doen noch met dat gegeven rekening houden. Enkel zeeschepen worden 
onder de loep genomen.  

 
2.1.3.1.Daad van geweld, aanhouding of plundering 
71. Het moet gaan om ‘iedere onwettige daad van geweld of aanhouding, alsmede iedere 

daad van plundering’ gericht tegen een persoon of eigendom aan boord van een schip.101 
Het Verdrag wijdt hier verder niet over uit, maar het houdt onder meer slagen en 
verwondingen, het gijzelen en het vermoorden van de bemanning in.102 Met ‘plundering’ 
doelt men op het toebrengen van enige materiële schade aan het schip.103 Belangrijk is dat 
enkel een daadwerkelijke handeling bestraft wordt en geen poging tot het stellen van 
onrechtmatige daden. In die zin werd uitdrukkelijk beslist in de debatten aangaande het 
Verdrag inzake de volle zee van 1958.104  

 
2.1.3.2.Onrechtmatige daad  
72. Het ‘onrechtmatig’ karakter kan best verklaard worden via de historiek van artikel 101. 

Het was de ILC die in 1958 de term ‘onrechtmatige daad’ toevoegde in de definitie van 

                                                
100 A.N. HONNIBALL, “The ‘Private Ends’ of International Piracy: the necessity of legal clarity in relation to violent 
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Series, vol. 1833, 3. 
102 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer, 2009-2010, nr. 
52K2214/001, 7; G. GIDEL, Le droit international public de la mer: le temps de paix, Vol. 1, Topos Verlag, 1932, 309. 
103 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer, 2009-2010, nr. 
52K2214/001, 7. 
104 NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 : A 
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piraterij.105 Daarvoor was er enkel sprake van ‘een daad van piraterij’. Aangezien de ILC 
geen verdere uitleg voorzag over wat hieronder verstaan moet worden, stelde Griekenland 
voor in het Tweede Comité van UNCLOS I om het woord ‘onrechtmatig’ te verwijderen 
uit de definitie. Griekenland wierp op dat dit begrip een bron zou zijn van verwarring 
omdat er geen internationale regels voorhanden zijn die deze notie definiëren. En bij 
afwezigheid van internationale regelgeving, zouden staten tot de conclusie komen dat het 
karakter van onrechtmatigheid zou beoordeeld worden op grond van het nationaal recht. 
De motie werd afgewezen tijdens het Tweede Comité waaruit volgt dat het onrechtmatig 
karakter inderdaad moet vastgesteld worden door de rechtbanken van de staat die een 
piratenschip arresteert in de zin van artikel 105 van het Verdrag.106 Staten moeten hun 
eigen nationaal recht dus raadplegen in de strijd tegen maritieme piraterij op basis van het 
Zeerechtverdrag. 
 

73. Daarnaast heeft het onrechtmatig karakter nog een ander gevolg: wettige zelfverdediging 
wordt uitgesloten van een daad van piraterij. Artikel 31 van het Staat van Rome bepaalt 
immers dat zelfverdediging niet onrechtmatig kan zijn indien het aan bepaalde 
voorwaarden voldoet. De voorwaarden en de gevolgen van wettige zelfverdediging zullen 
later  in dit werkstuk besproken worden.107 

 
2.1.3.3.Voor persoonlijke doeleinden 
74. Ten tweede moet de onrechtmatige daad worden gesteld met het oog op het behartigen 

van private belangen (in het Engels ‘private ends’). Door deze voorwaarde in te lassen, zal 
het toepassingsgebied van het Zeerechtverdrag drastisch verkleinen. Vandaar dat er heel 
wat kritiek gekomen is op deze voorwaarde.  

 
75. De wil om te stelen (animus furandi) is het onderwerp van een grote internationale 

controverse vanwege het gebrek aan enige richtlijn ter verduidelijking van de reikwijdte 
van deze bepaling. Het Zeerechtverdrag zelf verwijst in zijn geheel slechts een keer naar 
‘particulier’ (in het Engels ‘private’) in artikel 102, maar daar worden we ook niet wijzer 
van. Een correcte interpretatie van verdragen vereist echter meer dan een onderzoek van 
de verdragstekst alleen. Zo moet men rekening houden met de relevante staatspraktijk, de 
rechtspraak en de doctrine waaruit men een overeenkomst tussen de verdragspartijen kan 
afleiden in de interpretatie van het verdrag.108  
 

76. In de literatuur worden er twee strekkingen verdedigd. De eerste strekking betreft het 
onderscheid tussen privaat en politiek. Ze gaat ervan uit dat elke daad om politieke 
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political activists”, ICD Brief 13, 2015, 6. 



 
 

32 

redenen automatisch uitgesloten is van de definitie van piraterij.109 Zo zijn activisten die 
handelen in functie van bescherming van het milieu, politieke activisten, en daarom geen 
piraten. De redenering achter deze strekking is dat dergelijke activisten traditioneel nooit 
beschouwd zijn als piraten. Aangezien men enkel de motieven van de dader gaat 
onderzoeken en dus niet de subjectieve appreciatie van de dader, valt deze stelling 
moeilijk te verdedigen. De tweede strekking gaat uit van de verhouding privaat/publiek. 
Deze strekking bepaalt dat alle geweldsdaden die niet door de overheid gesanctioneerd 
worden, daden zijn die gesteld worden voor persoonlijke doeleinden.110 In deze 
interpretatie wordt het vierde vereiste (particulier-schip-vereiste) overbodig, daar het in 
essentie volledig samenvalt met het vereiste van persoonlijke doeleinden.111 Uit de 
praktijk blijkt overigens dat het loutere feit dat een daad zonder overheidsgezag is gesteld, 
niet ipso facto tot gevolg heeft dat het gekwalificeerd wordt als zijnde piraterij. Twee 
rechtszaken schijnen wat licht op deze zaak.  

 
77. In dit debat was een kernpunt van discussie steeds of milieuactivisten die actief zijn in de 

volle zee als piraat beschouwd kunnen worden. Belgische rechtspraak heeft in de jaren ’80 
een arrest geveld die milieuactivisten inderdaad als piraat beschouwd. In deze zaak voerde 
een schip met de Nederlandse nationaliteit gewelddadige acties in de volle zee met het 
oog op de sensibilisering van de publieke opinie nopens het lozen van schadelijke 
afvalstoffen in zee. Op 19 juli 1985 velde het Hof van Beroep te Antwerpen een arrest 
waarin het Hof de vereiste “voor persoonlijk doeleinden” concretiseert.112  
 

78. De feiten kunnen als volgt worden voorgesteld: op 26 april 1985 begon Greenpeace een 
uitgebreide campagne tegen twee Belgische schepen die net een officiële vergunning 
hadden verkregen van de Belgische overheid om afval te dumpen in de Noordzee. De 
Falco, een schip van NL Chemicals te Gent, werd tot tweemaal toe geënterd door de 
activisten en de Wadsy Tanker, eigendom van Bayer Antwerpen, werd door een schip van 
Greenpeace (de Sirius) geblokkeerd tijdens de navigatie. Gedurende een periode van elf 
dagen klampten rubberboten van de Sirius zich aan de dumpschepen in de Antwerpse 
haven, de Schelde en de volle zee. Activisten klommen aan boord en dreigden om het 
anker te laten vallen, ruïneerden de ramen, sneden de afvalleidingen door en doken in het 
water in de nabijheid van de schepen.113 Het resultaat was dat de schepen, alhoewel ze 
volkomen rechtmatig handelden en beschikten over de vereiste vergunningen, verhinderd 
werden hun activiteiten uit te voeren.  

 

                                                
109 A.N. HONNIBALL, “The ‘Private Ends’ of International Piracy: the necessity of legal clarity in relation to violent 
political activists”, ICD Brief 13, 2015, 3.  
110 D. GUILFOYLE, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2009, 37. 
111 Y. TANAKA, The international Law of the Sea. Second Edition, Cambridge University Press. 2015, 379; D. 
GUILFOYLE, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2009, 37. 
112 Antwerpen 19 juli 1985, TBH 1987. 
113 S. P. MENEFEE, “The Case of the Castle John, or Greenbeard the Pirater?: Environmentalism, Piracy and the 
Development of International Law” California Western International Law Journal, Vol 24, nr. 1, 1993,; A.N. HONNIBALL, 
“The ‘Private Ends’ of International Piracy: the necessity of legal clarity in relation to violent political activists”, ICD Brief 
13, 2015, 8. 



 
 

33 

79. Het Hof van Beroep te Antwerpen veronderstelde dat er sprake was van zeeroof omdat 
alle constitutieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 15 Verdrag inzake de volle zee 
(huidig artikel 101 Zeerechtverdrag) vervuld waren. Aan de vereist van “persoonlijke 
doeleinden” was voldaan aangezien de vervulling van het maatschappelijk doel, “de 
sensibilisering van de publieke opinie nopens het lozen van voor de natuur schadelijke 
afvalstoffen in zee“, door de actievoerders voldoende is.114 Daarenboven was het niet 
uitgesloten dat er meer persoonlijke redenen van haat of wraak aanwezig waren tijdens het 
uitvoeren van de acties. Tot slot bepaalde het Hof dat het feit dat dit maatschappelijk doel 
op zich lofwaardig is, geen rechtvaardigingsgrond uitmaakt voor de illegale middelen die 
de bemanningsleden daartoe hebben aangewend. Het Hof van Cassatie berustte in het 
uitgangspunt van het Hof van Beroep en oordeelde dat handelingen die gesteld werden om 
eigen standpunten – al dan niet met een politiek aspect – tegenover een welbepaald 
probleem kracht bij te zetten, beschouwd worden als handelingen gesteld voor 
persoonlijke doeleinden, indien ze niet gericht zijn tegen een staat of staatsregime.115  

 
80. Academici beschouwen dit arrest als het principale bewijs dat pure politieke daden gesteld 

door private actoren vallen onder toeppassinggebied van piraterij. Daarenboven schaarde 
de US Appeals Court zich in 2013 achter deze beslissing. In een controversiële zaak met 
in de hoofdrol de Sea Shepherd, een bekende dierenrechtenorganisatie, oordeelde het 
Amerikaanse Hof dat bemanningsleden van dat schip daden stelden van piraterij op het 
moment dat zij onrechtmatige aanvallen uitvoerden tegen Japanse vissersschepen. 116 De 
vraag zal echter zijn of deze twee nationale beslissingen veralgemeend kunnen worden.117 
Slechts twee van de 168 leden van het Zeerechtverdrag hebben in deze zin beslist en dat is 
zeker niet voldoende om te besluiten tot een algemeen erkend akkoord betreffende de 
interpretatie van de vereiste “voor persoonlijke doeleinden”.118 

 
2.1.3.4.Particulier schip 
81. De illegale daad moet gesteld worden door de crew of passagiers van een particulier schip 

tegen hetzij een ander schip, hetzij personen of eigendommen van een ander schip 
(privaat-schip vereiste). Oorlogsschepen, staatsschepen, of nog particuliere schepen die 
voor een staat opereren, kunnen dus in beginsel geen zeeroof plegen.119 De reden dat deze 
schepen uit de wet worden geweerd, is dat het recht der gewapende conflicten op hen van 
toepassing is en zij derhalve niet behoren tot het toepassingsdomein van de onderhavige 
wet.120 Er wordt echter in een uitzondering voorzien wanneer het staatsschip gebruikt 
wordt door de bemanning die gemuit heeft voor persoonlijke doeleinden, buiten elke actie 
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van een staat.121 Op dat moment wordt het overheidsschip gelijkgesteld met een privaat 
schip en verliest het als zodanig het karakter van overheidsschip.122.  

 
2.1.3.5.Twee schepen  
82. Een vijfde voorwaarde is het twee-schepen vereiste. Er moet sprake zijn van dader en 

slachtoffer aan boord van een verschillend schip. Naast de voorwaarde van “voor 
persoonlijke doeleinden”, krijgt ook dit deel van de definitie veel kritiek te verduren. Een 
kaping van een schip door haar eigen muitende bemanning valt immers buiten het 
toepassingsgebied.123 Dit was een van de redenen dat de verdachten van de Achille Lauro 
zaak, de zaak waar Palestijnse activisten zich voordeden als toeristen en op die manier 
verschillende bemanningsleden gijzelden, niet vervolgd konden worden op basis van 
piraterij omdat er geen gebruik werd gemaakt van twee schepen om de misdaad uit te 
voeren.124 

 
2.1.3.6.Volle zee of in een gebied buiten de rechtsmacht van enige staat 
83. Enkel onrechtmatige daden begaan in de volle zee of buiten de jurisdictie van enige staat 

(terra nullius), kunnen piraterij uitmaken. De implementering van deze vereiste is een 
bevestiging van de balans waarvan het internationaal zeerecht doordrongen is: de 
territoriale soevereiniteit van elke staat erkennen, terwijl de vrijheid van navigatie wordt 
gewaarborgd. Er is sprake van universele jurisdictie betreffende piraterij waardoor elke 
staat kan optreden tegen dat misdrijf en de vrijheid van navigatie tot stand komt, maar 
deze jurisdictie is niet van toepassing in gebieden die vallen binnen de rechtsmacht van 
een staat aangezien daar geen sprake kan zijn van piraterij. Het territoriale 
toepassingsgebied van piraterij is dus gelimiteerd 
 

84. De uitsluiting van maritieme gebieden die binnen “de rechtsmacht van enige staat vallen”, 
doet de vraag rijzen welke gebieden hieronder vallen. Wat betreft de onrechtmatige daden 
gesteld in de binnenwateren dan wel in de territoriale zee kunnen nooit vallen onder de 
definitie van artikel 101. De territoriale jurisdictie van kuststaten verhindert dit. Het 
gevolg is dat illegale daden die zich in die gebieden voordoen onmogelijk op grond van 
maritieme piraterij worden bestreden en daarom zullen vallen binnen het 
toepassingsgebied van “gewapende overval”, waarover verder meer.125 De uitsluiting van 
dit maritiem gebied is de belangrijkste beperking op het toepassingsgebied van het 
verdrag. Langs de ene kant komen nieuwe vormen van geweld op zee voornamelijk voor 
in deze territoriale wateren.126 Langs de andere kant zal er door de uitsluiting van dit 
gebied vaak een probleem zijn met het daadwerkelijk vervolgen van piraten. Het 
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algemeen internationaal recht zal immers van toepassing zijn, waardoor het aan de 
kuststaten toekomt om zelf de noodzakelijke maatregelen te nemen tegen repressie van 
misdaden die plaatsvinden in hun territorium.127 Maar vervolging door de kuststaat is 
verre van gegarandeerd daar de belangen van die staat vaak niet rechtstreeks geschaad 
worden.128 
 

85. Ook in verband met de exclusieve economische zone en de aansluitende zone werpt de 
vraag zich op omdat in laatstgenoemde gebieden kuststaten wel degelijk over jurisdictie 
beschikken en dus niet vallen ‘buiten de jurisdictie van elke staat’. De rechtsmacht van 
kuststaten in gebieden die onderhevig zijn aan het principe van soevereine rechten, is zeer 
beknopt. Zoals besproken in hoofdstuk I, hebben kuststaten in hun exclusieve 
economische zone enkel rechtsmacht in verband met gebruiken van kunstmatige eilanden, 
wetenschappelijk onderzoek en de bescherming van het mariene milieu (artikel 56 VN-
Zeerechtverdrag).129 Deze jurisdictie heeft dus niets van doen met de bestrijding van 
piraterij en daarom is er in deze gebieden geen sprake van rechtsmacht van enige staat. 
Het gevolg is dat artikel 101 van toepassing is en dat is de reden dat verschillende staten 
voorgesteld hebben om de definitie van piraterij uit te breiden tot misdaden begaan in de 
EEZ, maar dat is er nooit doorgekomen.130 Integendeel, het Verdrag bepaalt dat het 
regime van de volle zee – waaronder de relevante bepalingen van piraterij zijn opgenomen 
– enkel toepasselijk is op ‘de delen van de zee die niet zijn begrepen in de exclusieve 
economische zone, in de territoriale zee of in de binnenwateren van een staat’.131  Op het 
eerste zich lijkt dit erop te wijzen dat de EEZ wordt uitgesloten van dit regime, maar niets 
is minder waar. Met toepassing van artikel 58 van het Verdrag genieten alle andere staten 
de vrijheid van scheepvaart en overvliegen, de vrijheid om onderzeese kabels en 
pijpleidingen te leggen en andere internationaal rechtmatige soorten gebruik van de zee 
samenhangend met deze vrijheden.132 Daarenboven kunnen deze andere staten zich 
beroepen op het regime dat toepasselijk is op de volle zee (“de rechten en plichten die zij 
verkrijgen krachtens de artikelen 88 tot en met 115”) voor zover dat niet onverenigbaar is 
met de rechten die toegewezen zijn aan de kuststaten door het VN-Zeerechtverdrag op 
grond van artikel 56 en verder van het Verdrag.133 Het geografische toepassingsgebied 
moet daarom geïnterpreteerd worden in die zin dat het ook de EEZ omvat.134 

 
 
 
                                                
127 Tekst aangenomen door de International Law Commission in de achtste sessie: Articles concerning the Law of the Sea 
with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, 1956, 282. 
128 E. SOMERS, “Zeeroof: ook een juridisch wereldprobleem” in Karakter. Tijdschrift van wetenschap, nr. 36, ASL, 2011. 
129 Supra, Inleiding tot het maritiem recht.  
130 Peru was een van de landen die dit voorstelde tijdens de derde conferentie inzake het recht van de zee. Maar ook dat 
voorstel werd aan de kant geschoven, zie NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982 : A Commentary, Vol. III, Den Haag/London/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 
1995, 199-200.  
131 Artikel 86.  
132 Artikel 58, lid 1 
133 Artikel 58, lid 2.  
134 United Nations Conference on trade and development, Maritime Piracy, Part II: An Overview of the International Legal 
Framework and of Multilateral Cooperation to Combat Piracy, part II, Studies in Transport Law and Policy, 2014, nr 2, New 
York, 2014, 7. 



 
 

36 

2.1.4. SUA Conventie  
86. Omdat het Zeerechtverdrag beperkt is in haar toepassingsgebied is er nood aan een 

bijkomend rechtskader. Verschillende kritieken op het Zeerechtverdrag zijn geadresseerd 
door de SUA Conventie van 1988. Deze conventie dekt dezelfde daden, maar verruimd 
het toepassingsgebied van het Zeerechtverdrag in die zin dat de vereiste van persoonlijke 
doeleinden als het twee-schepen-vereiste worden geëlimineerd.135 Aan een strafbaar feit 
maakt krachtens artikel 3 van het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke 
gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart van 1988 (de SUA Conventie 
1988) zich schuldig hij die wederrechtelijk en opzettelijk:  

a. door geweld, bedreiging met geweld of enige andere vorm van vreesaanjaging 
een schip in zijn macht brengt of houdt; of 

b. een daad van geweld begaat tegen een persoon aan boord van een schip, 
indien daardoor de veilige vaart van dat schip in gevaar kan worden gebracht; 
of 

c. een schip vernielt of schade toebrengt aan een schip of zijn lading waardoor 
de veilige vaart van dat schip in gevaar kan worden gebracht; of 

d. … 
 
87. Alhoewel piraterij op zich niet wordt gedefinieerd, bevat deze lijst een groot aantal 

misdaden die vaak begaan worden door piraten.136 Zolang aan de vereisten van artikel 3 
voldaan zijn, kan opgetreden worden tegen piraten zelfs indien de voorwaarden van 
artikel 101 Zeerechtverdrag niet vervuld zijn. Het vormt met andere woorden een 
alternatieve basis voor het vervolgen van piraten.137 

  
88. Bijzonder aan dit verdrag is dat niet enkel de stafbare handeling op zich wordt bestraft, 

maar ook de poging om het strafbaar feit te plegen, de uitlokking ervan, de 
medeplichtigheid erbij, en in sommige gevallen zelfs het voornemen om een strafbaar feit 
te plegen.138 Onder de 2005 SUA Convention is het toepassingsgebied nog meer 
uitgebreid tot onder andere het gebruiken van een schip op een wijze dat dood veroorzaakt 
of ernstige verwondingen.139 

 
 

                                                
135 B. MÓLLER, “Piracy, maritime terrorism and naval strategy”, DIIS Report 2009:02, Veterskopi AS, Denmark, 18.; T. 
TREVES en N. RONZITTI, The Rome Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime 
Navigation, Maritime Terrorism and International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1990, 71. 
 
136 S. L. HODGKINSON, ”The Governing International Law on Maritime Piracy” in M.P. SCHARF, M.A. NEWTON, M. 
STERIO (eds.), Prosecuting Maritime Piracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 16  
137 Ibid., 26.  
138 Art. 3, tweede lid van het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de 
zeevaart van 10 maart 1988, United Nations Treaty Series, vol. 1687, 201. Het voornemen is strarfbaar indien een strafbaar 
feit zoals bedoeld in het eerste lid sub (b), (c) en (e) dreigt te worden gepleegd en indien door deze dreiging de veilige vaart 
van het betrokken schip in gevaar kan worden gebracht, al dan niet gepaard gaand met een voorwaarde zoals voorzien in de 
nationale wetgeving, die erop is gericht een natuurlijke persoon of rechtspersoon te dwingen tot het verrichten of het zich 
onthouden van een handeling.  
139 Ibid, 3bis.  
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89. Een belangrijk verschil met het Zeerechtverdrag is het geografisch toepassingsgebied.140 
De SUA Conventie is van toepassing indien een schip wateren in-, uit- of doorvaart, dan 
wel volgens het vaarschema zal in-, uit- of doorvaren.141 De wateren waarvan sprake zijn 
gelegen buiten de buitengrenzen van de territoriale zee van een staat, of de zijgrenzen van 
zijn territoriale zee met aangrenzende staten. Hieruit volgt dat daden gesteld binnen de 
territoriale zee, de EEZ en zelfs de interne wateren binnen het toepassingsgebied van het 
verdrag vallen.142 Dat zal echter niet het geval zijn wanneer het schip navigeert van een 
punt van de kust van een staat tot een ander punt van de kust van dezelfde staat zonder het 
de territoriale zee of de binnenwateren te verlaten.143 Het toepassingsgebied wordt 
vervolgens uitgebreid indien de (vermoedelijke) dader wordt aangetroffen op het 
grondgebied van een andere dan de in het eerst lid bedoelde staat-partij.144  

 
2.2.Intergouvernementele organisaties 
2.2.1. Internationale Maritieme Organisatie 
90. De intergouvernementele organisatie is de grootste trendsetter in het bepalen van 

standaardvoorwaarden in verband met de veiligheid en beveiliging van internationale 
scheepvaart.145 De IMO verklaart uitdrukkelijk dat het de definitie uit artikel 101 
Zeerechtverdrag ondersteunt.146 Daarenboven introduceert de IMO een definitie van 
gewapende overval:147  
 

“Armed robbery against ships” means any of the following acts: 
(1) any illegal act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof, 

other than an act of piracy, committed for private ends and directed against a ship or 
against persons or property on board such a ship, within a State’s internal waters, 
archipelagic waters and territorial sea;  

(2) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described above.  
 
91. Het toepassingsgebied is zeer ruim en omvat iedere daad van geweldsdaad of bedreiging 

ervan die gesteld wordt voor persoonlijke doeleinden en gericht tegen een schip of een 
persoon aan boord binnen de territoriale wateren of interne wateren van een staat. De 
terminologie is hetzelfde als artikel 101 Zeerechtverdrag zodat de term hetzelfde inhoudt 
als piraterij, afgezien van het geografisch toepassingsgebied. Waar “piraterij” zich 

                                                
140 M.J. STRUETT, M.T. NANCE, and D. ARMSTRONG, “Navigating the Maritime Piracy Regime Complex”, Global 
Governance 19, 2013, 98. 
141 Artikel 4, lid 1 Art 3bis Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de 
zeevaart van 10 maart 1988, United Nations Treaty Series, vol. 1687, 201. 
142 T. TREVES en N. RONZITTI, The Rome Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime 
Navigation, Maritime Terrorism and International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1990, 74; United Nations 
Conference on trade and development, Maritime Piracy, Part II: An Overview of the International Legal Framework and of 
Multilateral Cooperation to Combat Piracy, part II, Studies in Transport Law and Policy, 2014, nr 2, New York, 2014, 8; 
http://www.un.org/depts/los/piracy/piracy_legal_framework.htm; 
143 T. TREVES en N. RONZITTI, The Rome Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime 
Navigation, Maritime Terrorism and International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1990, 76. 
144 Artikel 4, tweede lid van het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de 
zeevaart van 10 maart 1988, United Nations Treaty Series, vol. 1687, 201.- 
145 http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx  
146 Art. 2, eerste lid Resolutie A.1025 (26) van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (2 
december 2009), IMO Doc. A.26/Res.1025 (2009). 
147 Ibid, lid twee. 
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voordoet in de volle zee, gebeurt “gewapende overval” in de territoriale zee, 
archipelwateren of binnenwateren. Gewapende overval komt dus neer op piraterij binnen 
de territoriale zee.  
 

2.2.2. IMB 
92. Deze definitie wordt algemeen aanvaard. In deze zin schrijft het Internationaal Maritiem 

Bureau (IMB) expliciet op haar website dat het akkoord gaat met de definitie van piraterij 
zoals die omschreven staat in artikel 101 van het Zeerechtverdrag en dat het de IMO volgt 
in haar definitie van gewapende overval die opgenomen is in de resolutie zoals hierboven 
uitgewerkt.148  

 
2.3.Nationaal recht 
93. Het Belgisch nationaal recht definieert piraterij in artikel van de wet van 30 december 

2009 op volgende wijze:149 
 

(1) Als een misdrijf van piraterij wordt beschouwd één van de volgende handelingen: 
a.  iedere onwettige daad van geweld, bedreiging, aanhouding of plundering die 

door de bemanning of de passagiers van een particulier schip voor 
persoonlijke doeleinden wordt gepleegd en die is gericht: 

i. in volle zee, tegen een ander schip of tegen personen of goederen aan 
boord van een zodanig schip; 

ii. tegen een ander schip, personen of goederen aan boord op een plaats 
die buiten de rechtsmacht van enige Staat valt; 

b.  iedere vrijwillige deelneming aan het gebruik van een schip met kennis van de 
feiten die het schip tot piratenschip maken; 

c. iedere poging, iedere voorbereidende handeling of iedere opruiing tot of 
opzettelijke vergemakkelijking van een onder a) of b) omschreven handeling. 

(2) De daden van piraterij, zoals omschreven in paragraaf 1, bedreven door een 
oorlogsschip of staatsschip waarvan de bemanning heeft gemuit en het beheer van het 
schip heeft overgenomen, worden gelijkgesteld met daden bedreven door een 
particulier schip. 

(3) De in paragrafen 1 en 2 bedoelde daden die in een andere maritieme zone dan de 
volle zee gepleegd worden, worden gelijkgesteld met daden van piraterij als bedoeld 
in §§ 1 en 2, in de mate bedoeld in het internationaal recht. 

 
94. De Belgische definitie van piraterij is in overeenstemming met het internationaal zeerecht 

en meer bijzonder met Zeerechtverdrag van 1982 inzake het recht van de zee.150 Dat is een 
logisch gevolg van het feit dat België een verdragspartij is bij zowel het Zeerechtverdrag 
(sinds 13 november 1998)151 als het Verdrag inzake de volle zee (sinds 6 januari 1972)152. 

                                                
148 www.icc-ccs.org 
149 Art. 3 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010, 1485. 
150 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen voor de bestrijding van maritieme piraterij betreffende aangelegenheden als 
bedoel door artikel 78 van de Grondwet, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 53K2509/001.  
151 Website: www.un.org 
152 Website: sedac.ciesin.columbia.edu 
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Alhoewel artikel 3 uitgaat van de formuleringen van artikel 101 van Zeerechtverdrag, 
breidt de nationale wetgever het toepassingsgebied toch aanzienlijk uit. Volgens het 
Verdrag kunnen enkel feiten die op volle zee en voor persoonlijke doeleinden gebeuren 
als piraterij worden behandeld en dit kader werd te beperkend beschouwd om het hoofd te 
bieden aan moderne vormen van piraterij. De verschillen tussen het Zeerechtverdrag en de 
nationale wet zullen in wat volgt kort besproken worden.  

95. In verband met de vereiste van artikel 101 Zeerechtverdrag dat piraterij ‘iedere onwettige 
daad van geweld of aanhouding, alsmede iedere daad van plundering’, voegt de nationale 
wetgever ‘bedreiging’ aan de lijst toe van artikel 3, §1, a) van het Zeerechtverdrag. Door 
deze verwijzing worden niet enkel de daden van geweld als zodanig, maar ook 
bedreigingen zoals bepaald in artikel 483 van het Strafwetboek gedekt door de definitie. 
Het strafwetboek bepaalt in artikel 483, lid 2 wat het strafwetboek onder bedreiging 
verstaat, zijnde: alle middelen van morele dwang door het verwekken van vrees voor een 
dreigend kwaad.153  

 
96. De deelname aan daden van piraterij zijn strafbaar onder artikel 3, §1, b), teneinde de 

misdrijven gepleegd bijkomstig bij een daad van piraterij te kunnen dekken.154 De 
bewoordingen ‘vrijwillige deelneming aan het gebruik van het schip’ zijn overgenomen 
uit de definitie van het Zeerechtverdrag en dekken dezelfde lading.155 Opgemerkt moet 
worden dat het woord ‘deelneming’ in de internationale context iets anders betekent dan 
wat gebruikelijk is in het klassiek Belgisch strafrecht.156 De rechter zal daarom een 
onderscheid maken tussen elk individueel gedrag wanneer hij zich uitspreekt over de straf. 
Daarbij zal hij rekening moeten houden met de ernst van de begane misdaden.157 

 
97. Met het oog op de mogelijkheid tot het bestrijden van misdrijven die voorafgaand bij een 

daad van piraterij zijn gepleegd, stelt artikel 3, §1, c) tevens iedere poging, iedere 
voorbereidende handeling of iedere opruiing tot het plegen van daden van piraterij, 
strafbaar.158 Deze opsomming onderscheid drie verschillende situaties waarbij het 
belangrijk is te onderstrepen dat – in tegenstelling tot het Zeerechtverdrag – niet enkel de 
effectieve daad wordt bestraft. De poging tot het stellen van een gewelddaad is reeds 
voldoende om de daad te kwalificeren als piraterij. Vandaar dat de wetgever deze term 
uitdrukkelijk heeft gedefinieerd in het wetsontwerp als ‘een begin van uitvoering van het 
misdrijf van piraterij’.159 Daarnaast is de voorbereidende handeling waarvan sprake is in 
artikel 3, enkel bedoeld om het misdrijf teweeg te brengen en veronderstelt in die zin geen 
begin van uitvoering van de daad. Tijdens die voorbereidende handeling schaft de piraat 

                                                
153 Artikel 483, lid 2 Strafwetboek 
154 Art. 3, §1, b) Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010, 1485. 
155 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer, 2009-2010, nr. 
52K2214/001, 7. 
156 In het klassiek strafrecht wordt de strafbare deelneming geregeld in de artikelen 66-69 van het Strafwetboek.  
157 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer, 2009-2010, nr. 
52K2214/001, 7. 
158 Art. 3, §1, c) Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010, 1485. 
159 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer, 2009-2010, nr. 
52K2214/001, 8. 
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zich de middelen van het misdrijf aan.160 De opruiing wordt echter wél bestraft in het 
Zeerechtverdrag en wordt op dezelfde wijze uitgelegd als in het Verdrag: een oproep tot 
het plegen van een daad van piraterij.161 

 
98. De derde paragraaf van artikel drie is uitermate belangrijk. Daarin beoogt de nationale 

wetgever de gevallen die in een andere maritieme zone dan de volle zee worden gepleegd 
en die vergelijkbaar zijn met daden van piraterij en in het internationaal recht ander 
worden genoemd, te dekken.162 Dat is het geval met verschillende Resoluties van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die gewapende overvallen in de Somalische 
territoriale wateren veroordelen.163 De term “in de mate bedoeld in het internationaal 
recht” dekt de hypothese van een beslissing van de VN Veiligheidsraad of het akkoord 
van een kuststaat om een dwingende actie in het territorium van te staat te 
rechtvaardigen.164 Volgens J.F. Leclercq, die in zijn hoedanigheid als Procureur Generaal 
bij het Hof van Cassatie in 2011 een rede uitsprak, past deze paragraaf bovendien de 
artikelen 86 en 58, lid 2 toe van het Zeerechtverdrag en begrijpt aldus in de beschrijving 
van piraterij ook de daden die in de exclusieve economische zone zijn gepleegd.165 

  

                                                
160 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer, 2009-2010, nr. 
52K2214/001, 8. 
161 Art. 101 (3) Zeerechtverdrag en Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, 
Parl. St. Kamer, 2009-2010, nr. 52K2214/001, 8. 
162 Art. 3, §3, Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010, 1485. 
163 J.F. LECLERCQ, De bestrijding in het Belgisch recht van de moderne piraterij die het zeevaartverkeer belemmert, 
voorbeeld van een succesvolle federale unie, Brussel, Belgisch Staatsblad, 2011, 43. 
164 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer, 2009-2010, nr. 
52K2214/001, 8. 
165 J.F. LECLERCQ, De bestrijding in het Belgisch recht van de moderne piraterij die het zeevaartverkeer belemmert, 
voorbeeld van een succesvolle federale unie, Brussel, Belgisch Staatsblad, 2011, 44. 
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HOOFDSTUK III: REPRESSIEF RECHTSKADER. 
 
ONDERZOEKSVRAAG: In hoofdstuk drie wordt onderzocht wat het repressieve rechtskader 
is. Wat zijn de maatregelen waarop staten zich kunnen beroepen om piraten aan te houden en 
te vervolgen? Wat is de rechtsgrond hiervoor? Dit hoofdstuk zal onderzoeken of de 
repressieve middelen die worden aangereikt door de internationale gemeenschap voldoende 
efficiënt zijn in de strijd tegen maritieme piraterij. Ook hier wordt nadien de nationale 
wetgeving onder de loep genomen. 
 
Ik heb een onderscheid gemaakt tussen de primaire en secundaire bronnen van internationaal 
recht. De primaire bronnen houden zowel het internationaal gewoonterecht als het 
verdragsrecht in. Die worden gekenmerkt door hun vaststaand en blijvend karakter. Piraterij 
vindt zijn repressief wettelijke kader voornamelijk in het Zeerechtverdrag, dat wordt 
aangevuld door de SUA Conventie op verschillende aspecten. Onder secundaire bronnen 
wordt een geheel aan internationale samenwerkingsverbanden verstaan die slechts tijdelijk 
van kracht zijn en specifiek zijn toegespitst op een geografisch gebied. Uit de resem 
internationale instellingen zullen voornamelijk de resoluties van de VN-Veiligheidsraad en de 
anti-piraterij missies van de Europese Unie worden besproken die betrekking hebben op 
Somalië.. Regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Djibouti Code of Conduct, worden 
niet besproken in dit werkstuk.166 Regionale instrumenten zoals de Djibouti Code of Conduct 
leveren een belangrijk bijdrage in de strijd tegen piraterij, maar worden voor dit onderzoek 
terzijde gelaten. Ten slotte wordt er een analyse gemaakt van het geldend Belgisch nationaal 
recht.  
 
1. PRIMAIRE BRONNEN VAN HET REPRESSIEF  

 
1.1.Internationaal gewoonterecht: universele jurisdictie 
99. In het internationaal gewoonterecht is het bestrijden van piraten een van de uiterst 

zeldzame voorbeelden van universele jurisdictie.167 Lange tijd was piraterij de enige 
misdaad waarop een universele jurisdictie werd toegepast. Zowel rechtspraak van het 
Internationaal Gerechtshof, zoals het Arrest of Warrant van 11 april 2000, 168 als resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad bepalen uitdrukkelijk dat piraterij een van de weinige 
misdaden uitmaakt waarop universele jurisdictie van toepassing is.169 Andere voorbeeld 
hiervan zijn oorlogsmisdaden en slavenhandel. Die universele jurisdictie houdt in dat elke 
staat bevoegd is om piraterij te vervolgen, ongeacht de plaats waar piraterij zich 
voortdoet. De achterliggende reden is dat piraten een misdaad begaan tegen de mensheid 

                                                
166 De Djibouti Code of Conduct is een belangrijk instrument in de repressieve van piraterij en gewapende overval in de Golf 
van Aden en de Indische Oceaan. Op 29 januari 2009 verbonden de participerende staten zich om, met hulp van de IMO, hun 
nationale en regionale capaciteiten te vergrootten om samen bij te dragen aan maritieme veiligheid en zo de maritieme sector 
te ondersteunen in haar ontwikkeling. De code heeft 20 leden, waaronder Djibouti, Saudi Arabië, Yemen en Jordanië. Voor 
meer informatie over deze Code, zie http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PIU/Pages/DCoC.aspx.  
167 E. KONTOROVICH, The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction’s Hollow Foundation, Harvard International 
Law Journal, Vol. 45, 2004; IGH, The Arrest Warrant Case (Democratic Republic of the Congo v Belgium), ICJ Rep, 2002, 
3. 
168 IGH, The Arrest Warrant Case (Democratic Republic of the Congo v Belgium), ICJ Rep, 2002, 37.. 
169 Resolutie 1976 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (11 april 2011), UN Doc. S/RES/1976 (2011). 
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in zijn geheel en om die reden bestraft kunnen worden zonder onderhavig te zijn aan 
restricties van territoriale aard.170 Een piratenschip wordt met andere woorden uitgesloten 
van de bescherming van haar vlag.171 Dit betekent dat een veelheid aan staten kunnen 
vervolgen: nabijgelegen staten die een negatieve impact ondervinden door de criminele 
daden op grond van het objectieve territoriale principe van jurisdictie; staten waarvan de 
verdachte daders onderdanen zijn; staten waartoe de slachtoffers behoren; en staten 
waarvan de veiligheid of economische belangen worden geschaad door de acties van de 
piraten. 172 

 
100. Universele jurisdictie houdt in dat elke individuele staat die optreedt tegen piraterij, 

bijdraagt tot het bespoedigen van de gemeenschappelijke belangen en om die reden wordt 
beschouwd als een orgaan van de internationale gemeenschap in zijn geheel. Het is in die 
zin dat universele jurisdictie een voorbeeld is van Georges Scelles’ theorie inzake 
“dédoublement fonctionel”.173 De theorie gaat ervan uit dat de realisatie van recht berust 
op drie functies: wetgevende, rechterlijke en uitvoerende functie. Maar aangezien er geen 
centraal overheidsgezag is ingesteld in de internationale rechtsorde, zullen deze functies 
uitgevoerd worden door staatsorganen. De “débloument funcionnel” bestaat erin dat 
staatsorganen in de nationale rechtsorde optreden als nationale staatsorganen, maar dat 
dezelfde staatsorganen aanzien zullen worden als internationale organen wanneer zij 
optreden in de internationale rechtsorde. Die duale rol speelt een belangrijke rol in de 
bescherming van de gemeenschappelijke belangen binnen het internationaal zeerecht.174   

 
101. Ondanks het feit dat staten over een universele jurisdictie beschikken, is van deze 

mogelijkheid bitter weinig gebruik gemaakt. In de periode van 1998 tot 2009 werden de 
gevallen waarin beroep werd gedaan op de universele jurisdictie om de strijd aan te gaan 
met piraterij vastgesteld op net geen 1,5 percent van de gerapporteerde gevallen.175 
Kortom is het bestaan van de notie ‘universele jurisdictie’ bewonderenswaardig, maar niet 
praktisch. Het verleent staten ruime bevoegdheden om op te treden tegen piraterij, maar 
nergens is een verplichting tot handelen. Hoewel staten ingevolge dit stelsel de 
mogelijkheid krijgen om, waar ook ter wereld, hun nationale belangen te verdedigen, 
zullen staten dat veelal niet daadwerkelijk doen. Dit komt voornamelijk omdat piraten 
zelden effectieve schade aanrichten tegen een individuele staat.176. Zelfs de eigen staat van 
een schip dat door piraten werd aangevallen, zal nog niet steeds de drang hebben om een 
strafrechtelijk onderzoek op te starten. In veel landen hebben nationale rechters 

                                                
170 S. L. HODGKINSON, ”The Governing International Law on Maritime Piracy” in M.P. SCHARF, M.A. NEWTON, M. 
STERIO (eds.), Prosecuting Maritime Piracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 15.  
171NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 : A 
Commentary, Vol. III, Den Haag/London/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 1995, 184.  
172 Voor het passieve en actieve personaliteitsprincipe, zie F. LORENZ en L. ESHBACH “Transfer of Suspected and 
Convicted Pirates” in M.P. SCHARF, M.A. NEWTON, M. STERIO (eds.), Prosecuting Maritime Piracy. Domestic 
Solutions to International Crimes, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 152.  
173 A. Cassese, “Remarks on Scelle’s Theory of “Role Splitting” (dédoublement functionnel) in International Law”, 1 EJIL 
1990, 210-231.  
174 Voor een uitgebreide analyse van dit begrip, zie Y. TANAKA, The international Law of the Sea. Second Edition, 
Cambridge University Press. 2015, 296.  
175 E. KONTOROVICH en S. ART, “An Empirical Examination of Universal Jurisdiction for Piracy”, 104 A.J.I.L. 2010, 
444. 
176 A. BRADLEY, Universal Jurisdiction and U.S. Law, Chi. Leg. Forum 2001, 346. 
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onvoldoende kennis om correcte rechtspraak te vellen en is de economische kost te groot 
om voor de (zeer beperkte) voorvallen van piraterij een specifieke rechtbank op te richten. 
Om die reden zal universele jurisdictie onvoldoende zijn in de internationale strijd tegen 
maritieme piraterij en is er nood aan een uitgebreid repressief rechtskader dat de rechten 
en plichten van de internationale gemeenschap uiteenzet. Een voorzet werd gegeven door 
de Verenigde Naties door in artikel 100 van het Zeerechtverdrag een samenwerkingsplicht 
in te schrijven. Voor een uitgebreide bespreking van de maatregelen die staten kunnen 
nemen in de strijd tegen maritieme piraterij, zie de hoofdstuk 4 van dit werkstuk. 

 
1.2.Zeerechtverdrag 
102. Het Zeerechtverdrag is doordrongen van het vrijheidsprincipe dat uitvoerig werd 

besproken in hoofdstuk I. In artikel 92 neemt het Verdrag dit principe uitdrukkelijk op 
waardoor een schip slechts mag varen onder de vlag van één staat en dat het op de volle 
zee slechts onderworpen is aan de uitsluitende rechtsmacht van die staat.177 Onmiddellijk 
voegt het artikel eraan toe dat de exclusieve bevoegdheid aan uitzonderingen onderhevig 
kan zijn.178 Het Zeerechtverdrag voert in de artikelen 100 tot 110 een uitzonderingsregime 
in voor piraten door de bescherming van de vlagstaat aan hen te ontnemen waardoor elke 
staat tegen hen mag optreden. Dat uitzonderingsregime zal in dit onderdeel worden 
besproken.  

103. Rechtsleer bestempelt deze artikelen als de codificatie van het internationaal 
gewoonterecht betreffende piraterij.179 Het Verdrag voorziet immers in een resem 
algemeen aanvaarde maatregelen die staten kunnen aanwenden in de strijd tegen piraterij. 
Ze zijn algemeen aanvaard aangezien de provisies in dit Verdrag een belichaming zijn van 
de artikels van de High Sea Convention van 1958, dat op zijn beurt haar oorsprong vindt 
in het Harvard Onderzoek Comité van de jaren 1930’s.180  In eerste instantie heeft elk 
oorlogsschip op grond van artikel 105 Zeerechtverdrag de bevoegdheid op volle zee of op 
een andere plaats buiten de rechtsmacht van enige staat, een piratenschip in beslag te 
nemen en de piraten aan boord te arresteren en te vervolgen.181 Die bepaling is in feite de 
codificatie van de bovenvermelde universele jurisdictie. Daarnaast heeft een oorlogschip 
dat in volle zee een vreemd schip aantreft, de bevoegdheid om dat schip aan te houden en 
te onderzoeken.182 De vereiste is dat er gegronde redenen aanwezig zijn dat het schip zich 
inlaat met internationale misdaden, zoals piraterij. Een laatste leerstuk is het 
achtervolgingsrecht.183 Bevoegde autoriteiten van een kuststaat kunnen een vreemd schip 
achtervolgen indien de overheid van de kuststaat gegronde redenen heeft om aan te nemen 

                                                
177 Art. 92, §1 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3. 
178 Art. 92, §1 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3. 
179 L.R. BLANK “The Use of Force against Pirates” in M.P. SCHARF, M.A. NEWTON, M. STERIO (eds.), Prosecuting 
Maritime Piracy. Domestic Solutions to International Crimes, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 104.  
180 D. GUILFOYLE, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 30.  
181 Art. 105 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3. 
182 Art. l 10 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3. 
183 Art. 111 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3. 
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dat het schip zijn wetten en voorschriften heeft overtreden terwijl het zich bevond binnen 
de territoriale zee, de exclusieve economische zone of ieder ander water dat zich binnen 
de jurisdictie van een staat situeert184. 

  
104. Alvorens het Verdrag te doorgronden, is het belangrijk om nog een opmerking te 

maken. Nergens in het Verdrag worden staten verplicht om piraterij daadwerkelijk te 
bestrijden.  De bevoegdheden waarin dit verdrag voorziet, moeten begrepen worden in het 
licht van een internationale samenwerkingsplicht. Artikel 105 bepaalt bijvoorbeeld dat een 
staat een piratenschip mag arresteren en dat de staat mag beslissen over de bestraffing. Dit 
uitgangspunt geeft uiting aan het pragmatische inzicht van het Verdrag: als er een 
positieve verplichting was om te arresteren, zou dit geen rekening houden met het 
lappendeken van nationale, regionale en internationale mogelijkheden en beperkingen die 
zich opdringen in de strijd tegen zeeroof.185 Dit betekent echter niet dat staten vrij zijn om 
piraterij links te laten liggen. Indien een staat goede redenen heeft om aan te nemen dat 
een schip zich bezighoudt met zeeroof en die staat doet willens en wetens niets, dan zal de 
staat nalatig zijn en verzuimt het zijn internationale verplichtingen.186  Vandaar dat 
samenwerking in de strijd tegen maritieme piraterij noodzakelijk is. Alhoewel de artikels 
van het Zeerechtverdrag een mogelijkheid bieden individueel op te treden, is een globale 
samenwerking nodig. Die samenwerkingsplicht is de kern van de bestrijding van piraterij 
in het VN-Zeerechtverdrag en is opgenomen in artikel 100.187 Het is overigens de enige 
positieve verplichting die op staten wordt gelegd in bestrijding van piraterij 

 
1.2.1. Inbeslagname en arrestatie 
105. Artikelen 105 tot 107 verlenen Staten de bevoegdheid een piratenschip en goederen 

aan boord in beslag te nemen, de personen aan boord te arresteren, straffen op te leggen en 
een lot toe te wijzen aan het inbeslaggenomen schip en /of goederen. Dergelijke acties 
kunnen enkel worden verricht door schepen die hiervoor gerechtigd zijn, zijnde schepen 
die daartoe gemachtigd zijn en die duidelijke kentekens dragen, op plaatsen die buiten de 
rechtsmacht vallen van enige staat dan wel in de volle zee.  Deze rechten houden dus een 
uitzondering in op het algemeen principe van de exclusieve rechtsmacht van de vlagstaat 
over schepen die onder hun vlag varen in de volle zee dat gewaarborgd wordt in artikel 
92.  

1.2.1.1.Toepassingsgebied ratione loci 
106. Een staat mag een verdacht schip pas in beslag nemen in de volle zee of op “andere 

plaatsen die buiten de rechtsmacht van enige staat zijn gelegen”. Deze bepaling is ook 
terug te vinden in de artikelen 100 en 101 van het Zeerechtverdrag en is afkomstig uit het 
verdragsontwerp van de International Law Commission van 1956. Het standpunt van de 
International Law Commission was dat piraterij enkel kan voorkomen in de volle zee of in 
de een ruimte buiten de territoriale bevoegdheid van een staat. Deze misdaad kan dus niet 
worden gepleegd in het landelijke territorium van een staat (bijvoorbeeld in rivieren), 

                                                
184 Supra 19, nr. 36 en verder.  
185 D. GUILFOYLE, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 30-31. 
186 E. SOMERS, “Zeeroof: ook een juridisch wereldprobleem” in Karakter. Tijdschrift van wetenschap, nr. 36, ASL, 2011. 
187 D. GUILFOYLE, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 30.  



 
 

45 

noch in de territoriale zee of binnenwateren. Het voorgaande heeft verstrekkende 
gevolgen aangezien staten geen bevoegdheid hebben om schepen aan te houden en in 
beslag te nemen in het territorium van een staat. In de territoriale wateren, binnenwateren 
of in de archipelwateren van een archipelstaat, zullen staten dus niet kunnen optreden. 
Ook niet indien misdaden ervoor zijn begaan op de volle zee.  

 
107. Vandaar dat inbeslagname en het recht tot arresteren uit artikel 105 enkel betrekking 

kan hebben op de ruimtes die vallen buiten de jurisdictie van een staat. Om die reden 
hebben staten de bevoegdheid ook in de EEZ een schip in beslag te nemen en aan te 
houden, wat bevestigd wordt in artikel 58, paragraaf 2. Er is immers geen sprake van 
territoriale bevoegdheid van kuststaten in de EEZ. Kuststaten hebben daar enkel 
rechtsmacht voor zaken bepaald in artikel 56, paragraaf 1 (b): de bouw en het gebruik van 
kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen; wetenschappelijk zeeonderzoek; en 
bescherming en het behoud van het mariene milieu.  

 
1.2.1.2.Toepassingsgebied ratione personae 
108. Slechts twee groepen van schepen zijn gerechtigd om bestrijdingsmaatregelen te 

nemen: oorlogsschepen en andere schepen in dienst van de overheid. Wat betreft die 
tweede categorie wordt een bijkomende vereiste gesteld: zij moeten duidelijk aangeduid 
en identificeerbaar zijn als zijnde in overheidsdienst en zij moeten daartoe gemachtigd 
zijn (artikel 107). Het Zeerechtverdrag limiteert hierdoor de subjecten die bevoegd zijn 
om bestrijdingsmaatregelen te nemen en heeft daar goede redenen voor. Op deze manier 
wordt het risico op misbruik van de handhavingsbevoegdheden beperkt en kent het de 
verantwoordelijkheid toe in geval van ongeoorloofde optreden.188 

  
109. Het begrip ‘oorlogsschip’ wordt door artikel 29 van het Verdrag duidelijk 

gedefinieerd. Voor de doeleinden van de bepalingen van dit Verdrag wordt bedoeld: het 
schip dat behoort tot de strijdkrachten van een staat en dat de uiterlijke 
onderscheidingstekenen draagt van die staat. De commandant ervan moet “in staatsdienst 
zijn en zijn naam moet voorkomen in de desbetreffende dienstlijst” (…) en de bemanning 
moet “onderworpen zijn aan de regels van de krijgstucht”. Uit de commentaren van de 
Conventie van 1958 blijkt dat deze definitie gebaseerd werd op artikel 3 en 4 van de 
Haagse Conventie Nr. VII van 18 oktober 1907. Maar wetende dat de definitie van 
oorlogsschepen haar wortels heeft voor de eerste wereldoorlog, is de definitie in het 
Verdrag toch enigszins veranderd (lees: verbreed). Onder het begrip moet vandaag onder 
meer de kustmacht en andere politiemachten begrepen worden, voor zover zij voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 29. Dat moet nationaalrechtelijke beoordeeld worden, 
aangezien het gebruikelijk is dat in bepaalde landen de kustwacht diensten verricht die 
worden gezien als een onderdeel van het militair apparaat.   

 
110. De onderscheidingstekens waarvan sprake is, is een feitelijke beoordeling. 

Oorlogsschepen moeten uiterlijke onderscheidingstekenen dragen die hen onderscheiden 
                                                
188 K. WILLAERT, “Private aanhouding van piratern? Een blik op de Belgische wetgeving”, Tijdschrift voor internationale 
handel en transportrecht (2016), Larcier, 347.  
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als zijnde van hun vlagstaat. Die tekenen moeten duiden op hun nationaliteit, zoals 
vlaggen van hun vlagstaat en de uniformen van de bemanningsleden. Het wordt 
beoordeeld in zijn geheel zodat uit al de elementen tezamen het officieel karakter van de 
schepen en hun personeel moet blijken.189 Verder is er sprake van een ‘commandant in 
staatsdienst’, maar deze term blijft abstract. Ook dit zal bepaald worden door het nationaal 
recht. In dat licht zegt de commentaar bij het Verdrag dat dek-officieren en andere 
onderofficieren niet per definitie worden uitgesloten, maar dat er gekeken moet worden 
naar de rechtspraktijken die gegroeid zijn in de individuele staten om uit te maken of een 
schip onder dergelijk bevel voldoet aan de definitie190.  

 
111. Wat betreft de tweede soort van bevoegde schepen, bestaat er heel wat minder 

duidelijkheid. Wat betekent een overheidsschip en hoe zit het met de 
onderscheidingstekens die een duidelijke identificering moeten waarborgen? Nergens is 
het verdrag staat vermeld wat onder de bijkomende voorwaarden verstaan wordt. 
Desalniettemin vinden we dezelfde vereisten terug in artikel 110, paragraaf 5 en artikel 
111 paragraaf 5, de bepalingen die respectievelijk het recht van onderzoek en het 
achtervolgingsrecht omkaderen. De International Law Commission gaf in 1991 wel enige 
duiding wat onder een overheidsschip kan worden verstaan: een overheidsschip dat in het 
bezit van de overheid of door de overheid wordt gebruikt en waarvan het de bedoeling is 
dat het gebruikt wordt voor niet-commerciële doeleinden. 191 Indien we die voorwaarden 
samenlezen met artikel 107, gaat het om niet-commerciële overheidsschepen die gebruikt 
worden door de overheid, in haar bezit zijn en die de machtiging hebben gekregen om 
geweld te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn politieboten, trainingsboten en ‘custom 
inspection ships’. 
 

112. Naast oorlogsschepen en andere overheidsschepen, is het de vraag of ook 
bemanningsleden van een koopvaardijschip die erin slagen een aanval af te wenden en de 
piraten te overmeesteren, bevoegd zijn om piraten aan te houden.  Dit is een belangrijk 
vraagstuk, want bij gebrek enige bevoegdheid, zou dit ertoe leiden dat piraten steeds 
kunnen ontkomen na een mislukte aanval. Hoewel het verdrag hier geen duidelijk 
antwoord op geeft, blijkt uit de commentaren bij het Zeerechtverdrag dat 
bemanningsleden deze bevoegdheid wel degelijk krijgen. 192 De ILC nam datzelfde 
standpunt in bij de besprekingen van dat artikel in het verdragsontwerp van 1956. Volgens 
sommige rechtsleer laten de heersende regels van het verdrag dergelijke uitbreiding van 
bevoegdheid evenwel niet toe.193  Private aanhoudingen van piraten wordt volgens hen 

                                                
189 NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A 
Commentary, Vol. III, Den Haag/London/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 1995, 222. 
190 NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A 
Commentary, Vol. II, Den Haag/London/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 1993, 252.  
191Report of the International Law Commission covering the work of its eighth session (A/3159), art. 33 Commentary, II YB 
ILC 1956, 253.  
192 NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A 
Commentary, Vol. III, Den Haag/London/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 1995, 223. 
193 K. Willaert schrijft  in die zin hierover: “Er zou gepleit kunnen worden voor een aanpassing van de bepalingen van het 
Internationaal Zeerechtverdrag of een soepele interpretatie in samenhang met het concept van  , zodat (in geval van direct 
betrokkenheid bij een piratenaanval) ook private personen aan boord van koopvaardijschepen gemachtigd zijn om in te 
grijpen tegen piraterij en binnen deze context arrestaties kunnen verrichten” maar vervolgt hij: “zo’n uitzondering op de 
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niet uitdrukkelijk toegestaan en het komt daarom neer op onwettige vrijheidsberoving. Het 
is correct dat het Zeerechtverdrag geen expliciete bevoegdheden toewijst, maar zoals 
gezegd wordt het verdrag bedoeld als een “levend rechtskader” met enkele open normen 
die voor uitlegging vatbaar zijn. In die zin is het m.i. voldoende dat de commentaren in 
deze bevoegdheden voorzien.  

 
113. De bevoegdheid voor bemanningsleden zal echter aanzienlijk kleiner zijn dan die voor 

oorlogsschepen. De algemene regel van inbeslagneming zoals bepaald in de artikelen 105 
tot 107 geldt immers niet voor deze. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een 
inbeslagname sensu strico zoals beschreven staat in artikel 106, en het geval waarin een 
koopvaardijschip een aanval afweert, zichzelf verdedigt, en op die manier een 
piratenschip overmeestert om het nadien onmiddellijk over te dragen aan de bevoegde 
autoriteiten. Enkel die laatste mogelijkheid is voorzien bij de inbeslagneming met het oog 
op zelfverdediging.  

 
1.2.1.3.Toepassingsgebied ratione materiae 
114. Deze bepaling geeft vorm aan de universele jurisdictie waarop Staten zich kunnen 

beroepen in hun strijd tegen piraterij. Het is vrij aan een staat om elk mogelijke methode 
aan te wenden om piraterij op te sporen en het piratenschip te achtervolgen194. Het is in 
die visie dat staten het recht van onderzoek (artikel 110) en het achtervolgingsrecht 
(artikel 111) kunnen uitoefenen onder de voorwaarden waarin het verdrag voorziet in 
artikel 107 Zeerechtverdrag. De doctrine van universele jurisdictie verleent staten de 
bevoegdheid om misdaden te vervolgen die geen verband houden met die staat. De 
jurisdictie is uitsluitend gebaseerd op de buitengewone ernst van de daad. Volgens de 
doctrine kan elke staat vervolgen, zelfs in het geval dat thuisstaat van de betrokkenen 
(daders én slachtoffers) hier niet akkoord mee zijn. Voor een uitgebreide bespreking van 
deze doctrine, zie infra. 

 
115. Bij inbeslagname en de bijhorende verbeurdverklaring moeten de rechten van derden 

in acht genomen worden.195 Daarbij geld het adagium ‘pirata non mutat dominium’, wat 
inhoudt dat de eigendomsrechten van de eigenaars van het vaartuig niet vervallen zijn. 
Daarvoor kan een vergoeding worden gevorderd.196  

 
116. De laatste zin in artikel 105 verwijst naar de bestraffing van piraten. Nationale 

gerechten zullen hun eigen nationale rechtssysteem toepassen bij het vervolgen van 
piraterij en dit met ‘inachtneming van de rechten van derden ten goede trouw’. Die laatste 
zinsnede is zeer abstract. Er is geen definitie in het verdrag voorhanden en daarom wordt 
de term zeer breed uitgelegd. Volgens de commentaar bij het Zeerechtverdrag vallen 
daarom alle rechten van derden eronder die zij verkregen hebben onder de bepalingen van 

                                                                                                                                                   
heersende regels wordt evenwel niet internationaal erkend” in K. WILLAERT, “Private aanhouding van piratern? Een blik 
op de Belgische wetgeving” , Tijdschrift voor internationale handel en transportrecht, Larcier, 2016, 348. 
194 NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A 
Commentary, Vol. III, Den Haag/London/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 1995, 215 . 
195 E. SOMERS, “Zeeroof: ook een juridisch wereldprobleem” in Karakter. Tijdschrift van wetenschap, nr. 36, ASL, 2011. 
196 E. SOMERS, “Zeeroof: ook een juridisch wereldprobleem” in Karakter. Tijdschrift van wetenschap, nr. 36, ASL, 2011. 



 
 

48 

het maritiem recht, krachtens nationaal recht dan wel een internationaal verdrag waarbij 
de vervolgende staat verdragspartij is197.  

 
1.2.1.4.Civielrechtelijke sanctie 
117. Vervolgens voorziet het Verdrag een burgerlijk rechtsmiddel indien artikel 105 wordt 

geschonden. In het geval dat inbeslagname heeft plaatsgevonden zonder dat gegronde 
redenen aanwezig waren, is dit een onrechtmatige daad van de handelende staat. Deze 
staat zal aansprakelijk zijn ten aanzien van de vlagstaat van het in beslaggenomen schip 
voor ieder verlies of iedere schade die hieruit voortvloeit.198 Aldus voorziet artikel 106 in 
een balans tussen de enorme macht uitgaande van de universele jurisdictie en een 
burgerlijke aansprakelijkheidsregeling in geval van misbruik van die macht. In die zin, 
valt het binnen het toepassingsgebied van de algemene antimisbruikbepaling van artikel 
300 die stelt dat verdragstaten te goeder trouw de verdragsverplichtingen moeten 
nakomen en geen misbruik maken van de rechten die zij uit het verdrag toegewezen 
krijgen.  

 
118. Artikel 106 valt ook binnen de algemene bepaling die de aansprakelijkheid bij schade 

regelt, zijnde artikel 304. Hierdoor zal de aansprakelijkheidsregeling zoals voorzien in 
artikel niet in de weg staan van de toepassing van bestaande en de totstandkoming van 
nieuwe aansprakelijkheidsregels op grond van het internationaal recht.  

 
1.2.2. Het recht van onderzoek 
119. Artikel 110 bepaalt wanneer (i) een oorlogsschip een vreemd schip (ii) op de volle zee 

mag (iii) aanhouden en onderzoeken199. Dit recht van onderzoek geldt voor elk 
oorlogsschip van ieder staat en het houdt aldus een tweede uitzondering in op het 
algemeen principe van de exclusieve rechtsmacht van de vlagstaat.  

 
1.2.2.1.Toepassingsgebied ratione loci 
120. Het recht van onderzoek is in principe enkel van toepassing op de volle zee. Dit wordt 

uitdrukkelijk bepaald in paragraaf 1 van artikel 110 en dat wordt ook nog eens bevestigd 
in artikel 86 waar het algemene toepassingsgebied van artikel 110 wordt bepaald. 
Alhoewel het toepassingsgebied van dit artikel in principe territoriaal wordt beperkt tot de 
volle zee, zal het recht van onderzoek ook uitgeoefend mogen worden in de exclusieve 
economische ruimte. Artikel 58, paragraaf 2 van het Verdrag past de regels van de 
artikelen 88 tot 115 van het Zeerechtverdrag mutatis mutandis toe op deze zone voorzover 
het verenigbaar is met de andere bepalingen van dit verdrag. Aan deze verenigbaarheid is 
voldaan200. 

                                                
197 NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 : A 
Commentary, Vol. III, Den Haag/London/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 1995, 216 
198 Art. 106 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3. 
199Voor de discussie omtrent dit artikel ten tijde van het de Conventie betreffende de volle zee van 1956, zie het rapport van 
de het tweede Comité (United Nations Conference on the Law of the Sea. Official records, Volume IV: Second Committee 
(24 February to 27 August 1958), UN Doc. A/CONF.13/40 (1958)) 
200 NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 : A 
Commentary, Vol. III, Den Haag/London/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 1995, 246.  
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1.2.2.2.Toepassingsgebied ratione personae 
121. Dit artikel is alweer enkel van toepassing op oorlogsschepen. Maar ook hier wordt het 

personele toepassingsgebied uitgebreid. Paragraaf 4 verklaart de bepalingen mutatis 
mutandis van toepassing op militaire luchtvaartuigen, terwijl paragraaf 5 in analogie met 
artikel 107 het toepassingsgebied uitbreidt van oorlogsschepen sensu stricto naar andere 
gemachtigde schepen met kentekens waaruit duidelijk blijkt dat zij in gebruiken zijn bij de 
staat.  

 
122. Een “vreemd schip” is een schip dat onder een andere vlag vaart/ een andere 

nationaliteit heeft dan het oorlogsschip dat de onderschepping doet. Het mag echter geen 
recht hebben op volledige immuniteit, waardoor oorlogsschepen201 en andere schepen die 
eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door een staat en die voor niet-commerciële 
doeleinden gebruikt worden door de staat202, worden uitgesloten. In verband met dit 
begrip, is het belangrijk te kijken naar zijn ontstaansgeschiedenis. Initieel was immers het 
toepassingsgebied beperkt tot vreemde koopvaardijschepen203. Al snel werd dit gewijzigd 
en werd gewag gemaakt van ‘alle vreemde schepen’. 

 
1.2.2.3.Toepassingsgebied ratione materiae 
123. Paragraaf 1 houdt de regel in dat een oorlogsschip bevoegd is om een vreemd schip 

aan te houden op de volle zee, maar enkel onder welbepaalde voorwaarden. Deze 
omstandigheden omvatten (i) gevallen waarin het is toegestaan uit hoofde van een 
verdrag; (ii) waar er gegronde redenen bestaan om ervan uit te gaan dat het schip zich 
bezighoudt met activiteiten van piraterij, slavenhandel of broadcasting; (iii) dat het schip 
veronderstelt worden geen nationaliteit te bezitten); of dat het schip in werkelijkheid van 
dezelfde nationaliteit is als  het oorlogschip, maar dat het weigert om zijn vlag te tonen of 
aan het varen is onder een andere vlag.  

 
124. Het recht van onderzoek impliceert het aanhouden van vreemde schepen  alsmede de 

inspectie ervan. Paragraaf 1 (a) verwijst uitdrukkelijk naar piraterij, wat inhoudt dat artikel 
110 gelinkt wordt aan de artikelen 100-107 ven het Verdrag. Het is daarom dat artikel 107 
voorziet dat enkel een schip dat daartoe gemachtigd is, in de mogelijkheid verkeert een 
schip in beslag te nemen om redenen van piraterij.  

 
125. Het doel van deze bevoegdheid is om te achterhalen of het schip het recht heeft om te 

varen onder zijn vlag. Heel concreet zal dit moeten gebeuren volgens een geijkte 
procedure. De boarding party zal met een boot naar het verdachte schip varen onder het 
bevel van een officier. In tegenstelling tot artikel 29, wordt hier enkel verwezen naar 
officier, zonder enige suffix. Vandaar dat de boot in kwestie onder het bevel van een 
dekofficier of een onderofficier bevoegd zal zijn het verdachte schip te onderzoeken. De 
betekenis van een ‘officier’, zal opnieuw ingevuld worden door het nationaal recht. Men 

                                                
201 Art. 95 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3. 
202 Art. 96 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3. 
203 Art. 22 Verdrag inzake de Volle Zee van  29 april 1958, United Nations Treaty Series, vol. 450 
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zal vervolgens de scheepspapieren van het verdachte schip onderzoeken. Deze 
scheepspapieren bevatten de documenten die krachtens artikel 91, paragraaf 2 van het 
Verdrag zijn uitgegeven door de vlagstaat. In die documenten verklaart de vlagstaat dat 
het schip het recht heeft onder haar vlag te varen, en dus haar nationaliteit heeft. De 
vlagstaat kan dit enkel verklaren indien er een ‘genuine link’ is tussen de staat en het 
schip204. Indien, na het onderzoek van deze scheepspapieren, nog steeds verdenking blijft 
bestaan, zal de boarding party kunnen overgaan tot een verder onderzoek aan boord van 
het schip. Dat onderzoek moet in het licht worden gezien van haar doelstelling, zijnde te 
achterhalen of het schip geen misbruikt maakt van haar vlag. Daarenboven zal het 
onderzoek uitgevoerd moeten worden met een grote mate van voorzichtigheid. Er mag 
immers geen onnodige overlast worden veroorzaakt205.  

 
1.2.2.4.Civielrechtelijke sanctie 
126. Net als artikel 106 voorziet paragraaf 3 in een schadeloosstelling indien de verdenking 

ongegrond blijkt te zijn op voorwaarde dat het aangehouden schip niets heeft gedaan om 
de verdenking te rechtvaardigen. Het aangehouden schip zal in dat geval een vergoeding 
kunnen krijgen voor ieder verlies of iedere schade die zij heeft geleden.  

 
1.2.3. Het achtervolgingsrecht 
127. Het achtervolgingsrecht wordt gedetailleerd uiteengezet in artikel 111 van het 

Verdrag. Het is het recht waarover elke kuststaat beschikt en dat haar in staat stelt een 
vreemd schip te achtervolgen indien de overheid van de kuststaat goede redenen heeft om 
aan te nemen dat het schip de wetten en voorschriften van die staat heeft overtreden 
terwijl het zich bevond binnen de territoriale zee, de exclusieve economische zone of ieder 
ander water dat zich binnen de jurisdictie van een staat situeert. 

 
128. Aangezien er sprake was van enige strubbelingen in de internationale gemeenschap 

met betrekking tot dit verregaande recht, heeft de Internationale Law Commission in haar 
debatten van 1956 nog eens bevestigd dat het achtervolgingsrecht aanvaard is in 
internationaal recht. Het is immers overeenstemmend met de Conferentie van Den Haag 
van 1930.206 Wat de voorwaarden van artikel 111 betreft, heeft het Tribunaal in de Saiga-
zaak bevestigd dat deze cumulatief vervuld moeten worden.   

 
1.2.3.1.Toepassingsgebied ratione loci 
129. Het achtervolgingsrecht heeft verschillende vormen, afhankelijk in welk gebied van de 

zee een inbreuk wordt gepleegd. Een achtervolging moet aanvangen wanneer het vreemde 
schip of een van zijn boten zich binnen het territorium of binnen de exclusieve 
economische ruimte bevindt op moment van de illegale daad. Het schip dat de 

                                                
204 Voor een grondige analyse van artikel 91 VN-Zeerechtverdrag zie NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. 
(eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 : A Commentary, Vol. III, Den Haag/London/Boston, Martinus 
Nijhof Publishers, 1995, 103-109. 
205 Art. 110, §2, in fine Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations 
Treaty Series, vol. 1833, 3. 
206 Report of the International Law Commission covering the work of its eight session (A/3159), Art. 47 Commentary, para. 
1, II YB ILC 1956, 253, 285. 
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achtervolging inzet, is daarentegen niet genoodzaakt zich eveneens binnen die maritieme 
gebieden te bevinden.  

130. Indien een vreemd schip of een van zijn boten zich bevindt in de territoriale zee, de 
binnenwateren of de archipelwateren van een kuststaat de wetten en voorschriften van die 
staat heeft overtreden, mag de kuststaat de achtervolging inzetten. Het gaat in dit geval 
over al de wetten van die staat. Het is voldoende dat een vreemd schip zich bevindt in de 
aansluitende zone om een vervolging in te stellen. In dat geval is er wel een bijkomende 
voorwaarde: het schip moet een inbreuk hebben gepleegd op de wetten en voorschriften 
inzake douane, belastingen, immigratie of volksgezondheid als bedoeld in artikel 33.207  

 
131. De zinsnede ‘een van zijn boten’ wilt de praktijk omvatten die piraten gebruiken om 

het achtervolgingsrecht te vermijden (crowding out effect). Ze plaatsen hun 
moederschepen dieper in zee, buiten het actieterrein van deze bepaling, en verplaatsen 
zich vervolgens in kleine bootjes naar het aan te vallen schip. Het Verdrag laat echter ook 
in die gevallen het achtervolgingsrecht toe. Indien een vreemd schip zich in de exclusieve 
economische zone bevindt, mag de kuststaat de achtervolging ook inzetten indien het 
vreemde schip de wetten en voorschriften van de kuststaat heeft overtreden “die van 
toepassing zijn op die maritieme zones” (inclusief de veiligheidszones rond installaties op 
het continentale plat).208  

 
1.2.3.2.Toepassingsgebied ratione personae 
132. Ten eerste moet het achtervolgende schip een oorlogschip of een ander overheidsschip 

zijn met kentekens waaruit duidelijk blijkt dat zij in dienst is van de staat en daartoe 
gemachtigd is. Paragraaf 5 en geeft dezelfde formule weer die terug te vinden is de 
artikelen 107 en 110. Ook hier geldt dat het achtervolgingsrecht enkel geldt voor zover en 
in de mate dat de bevoegde autoriteiten van de kuststaat gegronde redenen hebben om aan 
te nemen dat het vreemde schip de wetten en voorschriften van haar staat heeft 
overtreden.  
 

133. Opnieuw wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar luchtvaartuigen.  Maar specifiek 
voor deze bepaling houdt paragraaf 6 twee bijkomende eisen in. De eerste eis houdt in dat 
het luchtvaartuig dat het bevel tot stoppen heeft gegeven zelf het schip daadwerkelijk 
moet achtervolgen tot het ogenblik waarop de versterking die opgeroepen werd door de 
kuststaat, ter plaatse is verschenen om de achtervolging over te nemen. Uitzondering op 
de regel is het geval waarin het luchtvaartuig zelf in staat is het schip aan te houden.209. 
De tweede eis voorziet in een verstrenging van de gegronde redenen via een negatieve 
omschrijving van rechtvaardiging. Het luchtvaartuig dat de ontdekking doet, moet dus zelf 
het verdachte schip een bevel geven om te stoppen én moet zelf een achtervolging 

                                                
207 Art. 33, §2, (a) Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty 
Series, vol. 1833, 3.  
208 Art. 111, §2 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty 
Series, vol. 1833, 3. 
209 Artikel 111, §6, a) Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty 
Series, vol. 1833, 3.  
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instellen. Indien dat niet gebeurt, zal dat geen voldoende rechtvaardiging voor een 
aanhouding buiten de territoriale zee zijn.  
 

134.  Ten tweede moet het achtervolgde schip een schip zijn dat onder een andere vlag 
vaart dan het achtervolgende schip (een vreemd schip) en mag het bovendien geen recht 
hebben op immuniteit.  

 
1.2.3.3.Toepassingsgebied ratione materiae 
135. Zoals hierboven gemeld, moet een achtervolging aanvangen wanneer het vreemde 

schip of een van zijn boten zich binnen het territorium of binnen de exclusieve 
economische ruimte bevindt op moment van de illegale daad. Alvorens de achtervolging 
in gang te zetten, zal een zichtbaar of hoorbaar signaal tot stoppen gegeven moeten zijn op 
een afstand die het voor het vreemde schip mogelijk maakt het signaal te zien of te horen.  

 
136. Ze mag enkel worden voortgezet indien de achtervolging niet is onderbroken en ze 

moet stoppen wanneer het vreemde schip zich in het territorium van een ander Staat 
bevindt. Dit betekent van zodra het achtervolgde schip de territoriale zee van zijn eigen 
land of dat van een derde land heeft bereikt.210 Deze regel geldt onverkort en 
onafhankelijk van de plaats waar de achtervolging is ingezet. De filosofie achter deze 
bepaling is dat de soevereiniteit van iedere staat over zijn territoriale zee gewaarborgd 
blijft. 211 

 
1.2.3.4.Civielrechtelijke sanctie 
137. De laatste paragraaf biedt bescherming tegen misbruik van het achtervolgingsrecht. 

Indien er geen gegronde redenen zijn om een schip aan te houden buiten de territoriale 
wateren van de arresterende staat, dan zal het aangehouden schip een vergoeding kunnen 
vragen voor iedere schade of verlies. Vrijwel dezelfde bepaling vinden we terug in de 
artikelen 106 en 110, dus een verwijzing naar daar volstaat.  

 
1.3.SUA Conventie  
138. Omdat het Zeerechtverdrag beperkt is in haar toepassingsgebied – enkel daden van 

piraterij die begaan zijn op de volle zee of buiten elke rechtsmacht van een staat die voor 
persoonlijke doeleinden zijn begaan – was er nood aan een bijkomend rechtskader dat ook 
andere daden van gewapende overval omvat welke bestraft kunnen worden binnen de 
rechtsmacht van kuststaten. Dit werd zeer duidelijk door de kaping van de Achille Lauro 
van 7 oktober 1985 door vier Palestijnen van het Bevrijdingsfront. De IMO gaat ervan uit 
dat de conventie een duidelijk antwoord kan bieden tegen illegale daden die gesteld 
worden tegen de veiligheid van maritieme navigatie waardoor mensenlevens in het gevaar 
worden gesteld.212 Aangezien er geen universele jurisdictie bestaat in de SUA Conventie, 

                                                
210 Art. 111, §3 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty 
Series, vol. 1833, 3. 
211 NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 : A 
Commentary, Vol. III, Den Haag/London/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 1995, 257.  
212 NANDAN, S.N., ROSENNE, S., GRANDY, N.R. (eds.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 : A 
Commentary, Vol. III, Den Haag/London/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 1995, 185. 
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zijn de bevoegdheden in verband met het optreden tegen piraten vrij beperkt in dit 
verdrag. Daarom beperk ik mij tot de hoofdpunten.  

 
139. Eigen aan dit verdrag is de toepassing van het aut dedere, aut iudicare-beginsel. Dit 

komt erop neer dat een lidstaat van het Verdrag die op haar grondgebied een dader 
aantreft van een gewapende overval, die dader ofwel moet uitleveren, ofwel zelf 
berechten.213 De autoriteiten van de lidstaat moeten die beslissing nemen op grond van 
hun nationale wetgeving. Dit stelsel van vervolgen of uitleveren zal echter geen 
daadwerkelijke verplichtingen opleveren aangezien de beslissing om uit te leveren 
discretionair is zolang er geen uitleveringsovereenkomst is gesloten tussen de 
verdragspartijen.214 Artikel 11 paragraaf 2 bepaalt dat een staat die nog geen 
uitleveringsverdrag heeft gesloten met een verdragsstaat die om de uitlevering vraagt, het 
Verdrag “kan” beschouwen als een juridische grondslag voor de uitlevering. Door dit 
slappe woordgebruik zal de conventie toch geen effectieve verplichtingen creëren, 
aangezien het merendeel van de staten niet over een dergelijk uitleveringsverdrag 
beschikt. 

 
140. Een groot verschil met het Zeerechtverdrag is dat de conventie van toepassing is op 

een schip dat in-, uit- of doorvaart, dan wel volgens het vaarschema zal in-, uit- of 
doorvaren.215 Zowel daden die plaatsvinden binnen de territoriale zee, de EEZ en zelfs de 
interne wateren vallen binnen het toepassingsgebied van het verdrag.216 Hetzelfde artikel 
breidt in lid 2 dit toepassingsgebied onmiddellijk uit indien de (vermoedelijke) dader 
wordt aangetroffen op het grondgebied van een andere dan de in het eerst lid bedoelde 
staat-partij.217  

 
141. Naar analogie met het Zeerechtverdrag, schrijft ook dit verdrag een 

samenwerkingsplicht voor aan de staatspartijen. Zowel rechtshulp in strafzaken, met 
inbegrip van bewijsgaring, als hulp ter voorkoming van de strafbare feiten, zoals het 
uitwisselen van gegevens op het moment dat een staat redenen heeft om aan te nemen dat 
een strafbaar feit zal worden gepleegd, wordt voorzien.218 De Conventie kan door elke 
staatspartij te allen tijde worden opgezegd door middel van neerlegging van een akte van 

                                                
213 Art. 10 Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart van 10 maart 
1988, United Nations Treaty Series, vol. 1687, 201. 
214S. L. HODGKINSON, ”The Governing International Law on Maritime Piracy” in M.P. SCHARF, M.A. NEWTON, M. 
STERIO (eds.), Prosecuting Maritime Piracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 30. 
215 Artikel 4 Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart van 10 
maart 1988, United Nations Treaty Series, vol. 1687, 201.  
216 T. TREVES en N. RONZITTI, The Rome Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime 
Navigation, Maritime Terrorism and International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1990, 74; United Nations 
Conference on trade and development, Maritime Piracy, Part II: An Overview of the International Legal Framework and of 
Multilateral Cooperation to Combat Piracy, part II, Studies in Transport Law and Policy (14 augustus 2014), nr 2, New 
York, 2014, 8; http://www.un.org/depts/los/piracy/piracy_legal_framework.htm; 
217 Artikel 4, Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart van 10 
maart 1988, United Nations Treaty Series, vol. 1687, 201. 
218 Art. 12 -14 Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart van 10 
maart 1988, United Nations Treaty Series, vol. 1687, 201 



 
 

54 

opzegging, weliswaar na het verstrijken van een jaar na datum van inwerkingtreding in die 
staat.219 

 
2. SECUNDAIRE BRONNEN: EEN SUFFIX VAN HANDHAVINGS-

MOGELIJKHEDEN  
 
142. Het verdragsrechtelijk repressief rechtskader is onvoldoende om de strijd aan te gaan 

tegen piraterij. Zowel het beperkte geografische toepassingsgebied, het beginsel dat 
verdragen slechts bindend zijn voor hun verdragspartijen en het feit dat verschillende 
kuststaten niet gemotiveerd zijn om op te treden tegen daden van piraterij en gewapende 
overval heeft ertoe geleid dat piraterij een ongekende groei heeft gekend in het begin van 
de 21ste eeuw. Dat is de reden dat naast en bovenop het internationaal gewoonterecht en 
het verdragsrecht, nood was aan bijkomende acties van de internationale gemeenschap. 
Dit onderdeel zal daarom enkele vormen van multinationale en regionale 
samenwerkingsverbanden kaderen die het mede mogelijk hebben gemaakt om de strijd 
tegen maritieme piraterij efficiënt te bestrijden.  

 
143. Het fundament van dit Somalische succesverhaal is resolutie 1816 van de VN 

Veiligheidsraad van 2008 waarin de Somalische autoriteiten een oproep doen aan de 
internationale gemeenschap om tezamen te strijd aan te gaan met de piraten die actief zijn 
in haar territoriale wateren.220 Als gevolg hiervan is er een veelheid aan nationale en 
multinationale missies ontstaan die patrouilleren in de gevarenzone voor de kusten van 
Somalië. De Europese Unie met Operatie Atalanta en de Combined Task Force zijn hier 
voorbeelden van en deze zullen in hetgeen wat volgt kort even worden geschetst.  

 
144. Onmiddellijk moeten er twee kanttekening gemaakt worden. Alhoewel het repressief 

rechtskader een grote incentive is geweest voor staten om samen te werken in de strijd 
tegen maritieme piraterij, is de verhoging van de beveiliging op schepen zelf misschien 
wel de meest efficiënte maatregelen gebleken. Deze maatregelen worden uitvoerig 
beschreven in het vierde hoofdstuk van dit werkstuk. In wat volgt zullen enkele actuele 
instrumenten van het internationaal maritiem recht besproken worden die tot het grote 
succes in Somalië hebben geleid. Initiatieven die niet meer in de huidige rechtsorde actief 
zijn, zoals de missie van de NAVO om de strijd aan te gaan met piraterij in de Hoorn van 
Afrika (Operation Ocean Shield), worden bijgevolg niet behandeld. Evenmin zullen 
initiatieven op het vasteland van Somalië die hebben bijgedragen tot het opnieuw 
institutionaliseren van het overheidsgezag in het land dat  – nochtans een essentieel 
element in het bestrijden van elke vorm van gewapend conflict – worden onderzocht.  

 
2.1.VN Veiligheidsraad resoluties  

                                                
219 Artikel 19 Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart van 10 
maart 1988, United Nations Treaty Series, vol. 1687, 201.  
220 Resolutie 1816 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (2 juni 2008), UN Doc. S/RES/1816 (2008).  
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145. Zoals blijkt uit de bespreking van het Zeerechtverdrag vallen daden gesteld in de 
territoriale zee van een staat buiten het toepassingsgebied van artikel 101 van dat verdrag. 
Om die reden is er geen rechtsmacht om op te treden tegen aanvallen op zee in dat gebied. 
De SUA Conventie 1988 kwam hieraan tegemoet en breidde het toepassingsgebied van 
illegale strafbare daden uit tot handelingen die zich voordoen in de territoriale zee. Het 
probleem bij deze laatste conventie is echter dat landen zoals Somalië geen lid zijn van dit 
verdrag. Aangezien een verdrag slechts bindend is voor de verdragspartijen, heeft de 
internationale gemeenschap in beginsel geen enkele bevoegdheid in die landen.Fm 
Tijdens de hoogdagen van de Somalische piraterij rond 2008 hadden misdadigers kennis 
van die gebreken. Piraten die hun aanvallen coördineerden binnen het territorium van 
Somalië – de territoriale zee inbegrepen -  konden niet worden vervolgd.221 
 

146. Het is om die reden dat de VN-Veiligheidsraad verschillende resoluties heeft 
uitgevaardigd in overeenstemming met hoofdstuk VII van het Handvest van de VN,222 op 
grond waarvan vreemde schepen de bevoegdheid kregen om binnen de Somalische 
territoriale zee op te treden.223 De Somalische regering nam het initiatief tot het toepassen 
van hoofdstuk VII van het Handvest.224 Resolutie 1816 van 2008 gaf het startschot door 
staten de bevoegdheid te geven om “alle noodzakelijke middelen” in te zetten waarover 
zij beschikken op grond van het Zeerechtverdrag of elk ander in de repressie van piraterij 
binnen de territoriale zee van Somalië.225 De resolutie maakte het dus mogelijk dat staten 
dezelfde middelen ter bestrijding van piraterij konden aanwenden die zij hebben in de 
volle zee in de territoriale zee van Somalië.226 In die zin is deze resolutie slechts een 
verruiming van het toepassingsgebied van het Zeerechtverdrag. 

 
147. Niettegenstaande het grote effect dat de resolutie heeft teweeggebracht – de zeemacht 

wordt toegestaan op te treden binnen de territoriale wateren van Somalië waardoor actie 
kan worden ondernomen tot net voor de kust – is er sprake van een groot verlies aan 
daadkracht omdat er geen enkele bevoegdheid is om acties op het vaste land uit te voeren. 
De Rules of Engagement (ROE) die zijn uitgevaardigd door het Westen en bindend zijn, 
weerhouden dit. Door dit beleid, in de volksmond “no boots on the ground”, zullen 
zeemachten genoodzaakt zijn te wachten tot piraten effectief het water opvaren.227 In 
afwachting daarvan zullen zij slechts bevoegd zijn om observaties te maken. Een tweede 
vorm van efficiëntieverlies is dat de ROE verbieden om operaties uit te voeren om 

                                                
221 S. L. HODGKINSON, ”The Governing International Law on Maritime Piracy” in M.P. SCHARF, M.A. NEWTON, M. 
STERIO (eds.), Prosecuting Maritime Piracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 20. 
222 Handvest van de Verenigde Naties van 26 juni 1945, United Nations Treaty Series XVI, hoofdstuk VII: Optreden met 
betrekking tot bedreigingen op de vrede, inbreuken op de vrede en aanvalsdaden (art 39-51). 
223 S. L. HODGKINSON, ”The Governing International Law on Maritime Piracy” in M.P. SCHARF, M.A. NEWTON, M. 
STERIO (eds.), Prosecuting Maritime Piracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 20. 
224 Dit is van wezenlijk belang omdat de verruiming van het Zeerechtverdrag naar territorium van een soevereine staat niet 
kan beslist worden door de VN Veiligheidsraad alleen. Indien dit wel het geval zou zijn, zou dit kunnen uitmonden tot 
internationaal gewoonterecht en dat wilde men absoluut niet. Resolutie 1816 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
(2 juni 2008), UN Doc. S/RES/1816 (2008), § 9. 
225 § 7 (b) Resolutie 1816 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (2 juni 2008), UN Doc. S/RES/1816 (2008).  
226 S. L. HODGKINSON, ”The Governing International Law on Maritime Piracy” in M.P. SCHARF, M.A. NEWTON, M. 
STERIO (eds.), Prosecuting Maritime Piracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 20. 
227 T. TULLOCH, “Plague of Pirates” in C.H. NORCHI and G. PROUTIERE-MAULION (eds.) Piracy in Comparative 
Perspective: Problems, Strategies, Law, Oxford, Hart Publishing Ltd Oxford, 2012, 47  
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gijzelaars te bevrijden uit angst om hen te verwonden.228 Dit heeft tot gevolg dat vanaf het 
ogenblik dat kapers de controle hebben genomen over een schip, zij gevrijwaard zijn van 
tegenacties door de zeemachten. Piraten hebben kennis van deze beperking en ze zullen 
dreigen hun gijzelaars te liquideren wanneer andere schepen te dicht bijkomen. Om aan 
dit probleem tegemoet te komen, zijn veel schepen tegenwoordig uitgerust met een citadel 
waardoor gijzelaars veilig blijven en schip kan worden heroverd door de zeemacht (zie 
volgend hoofdstuk).229 
 

148. Hoewel de initiële termijn van Resolutie 1816 slechts 6 maanden bedroeg, is de 
termijn telkenmale verlengd.230 Ook vandaag de dag hebben staten de mogelijkheid om op 
te treden in Somalië dankzij resolutie 2316 van 2016.231 In die resolutie hernieuwde de 
VN Veiligheidsraad unaniem de bevoegdheid voor internationale zeemachten om voor 
een periode van 12 maanden piraterij te bestrijden voor de kusten van Somalië.232 In de 
resolutie vraagt de VN Veiligheidsraad aan staten en regionale organisaties om samen te 
werken met de Somalische autoriteiten wat betreft het inzetten van maritieme boten, het 
voorzien van logistieke ondersteuning en het in beslag nemen van piratenboten en –
wapens.233 De resolutie noemt expliciet de Combined Task Force 151van het Combined 
Maritieme Force en Operatie Atalanta van de Europese Unie als belangrijke spelers in de 
missies tegen maritieme piraterij en roept hen ook op om verder samen te werken op vlak 
van bescherming van schepen die navigeren door de regio.234  

 
2.2.Operatie Atalanta  
149. Op het niveau van de Europese Unie heeft de Raad een gemeenschappelijk optreden 

inzake de militaire operatie aangenomen teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het 
voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust, 
overeenkomstig het in Resolutie 1816 (2008) van de VN-Veiligheidsraad omschreven 
mandaat.235 Operatie Atalanta, uitgaande van de zeemacht van de Europese Unie 
(EUNAVFOR) ging van start op 10 november 2008.236 Het is de eerste maritieme operatie 

                                                
228  T. TULLOCH, “Plague of Pirates” in C.H. NORCHI and G. PROUTIERE-MAULION (eds.) Piracy in Comparative 
Perspective: Problems, Strategies, Law, Oxford, Hart Publishing Ltd Oxford, 2012, 46.  
229 Infra 69, nr 181In verband met citadels, zie nr. 186 
230 Resolutie 1846 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (2 december 2008), UN Doc. S/RES/1846 (2008); 
Resolutie 1950 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (23 november 2010), UN Doc. S/RES/1950 (2010); 
Resolutie 2020 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (22 november 2011), UN Doc. S/RES/2020 (2011); 
Ressoluties 1846 (2008), 1897(2009), 1950 (2010), 2020 (2011), 2077 (2012), 2125 (2013), 2184 (2014), 2246 (2015). 
231 Resolutie 2316 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (9 november 2016), UN Doc., S/RES/2316 (2016); pres 
release: Secuity Council, SC/12582, Security Council Unanimously Adopts Resolution 2316 (2016), Renewing Authoriation 
for Itnernatinoal Naval Forces to Combat Piracy off Somali Coast, https://www.un.org/press/en/2016/sc12582.doc.htm.  
232 § 14 Resolutie 2316 van de Veilgheidsraad van de Verenigde Naties (9 november 2016), UN Doc., S/RES/2316 (2016).  
233 Resolutie 2316 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (9 november 2016), UN Doc., S/RES/2316 (2016); press 
release: Secuity Council, SC/12582, Security Council Unanimously Adopts Resolution 2316 (2016), Renewing Authoriation 
for Itnernatinoal Naval Forces to Combat Piracy off Somali Coast, https://www.un.org/press/en/2016/sc12582.doc.htm. 
234 § 4 Resolutie 1816 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (2 juni 2008), UN Doc. S/RES/1816 (2008). 
235 Art.1, L301/33, GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2008/851/GBVB VAN DE RAAD van 10 november 2008 inzake 
de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van 
piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust, Publicatieblad van de Europese Unie, 12.11.2008. 
236 http://eunavfor.eu/mission/ ; R. GEIß &  PETRIG, Piracy and Armed Robbery at Sea, The Legal Framework for Counter-
Piracy Operations in Somalia and the Gulf of Aden, Oxford University Press Inc., New York, 2011, 18.  
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onder leiding van de EU die opereert tot 500 zeemijl uit de kust van Somalië.237 De 
militaire operatie zou initieel verstrijken na een termijn van 12 maanden, maar is omwille 
van het succes steeds verlengd geweest. Op 28 november 2016 heeft de Europese Raad 
het mandaat van operatie EUNAVFOR opnieuw verlengt tot 31 december 2018.238 
 

150. Onder andere de Belgische Marine neemt deel aan deze militaire opdracht en heeft 
specifiek daarom de wet van 2009 uitgevaardigd. De wet biedt een stevige wettelijke basis 
voor de deelname aan operatie Atalanta en zal verder in dit hoofdstuk worden 
besproken.239 Het Belgisch fregat Louise-Marie is de afgezant van de Belgische 
Strijdkracht in Operatie Atalanta.240 In het kader van de Europese operatie heeft de 
Louise-Marie tussen 2009 en 2013 reeds drie succesvolle missies volbracht.  

 
151. De strijdmachten van de Europese Unie hebben een uitgebreide bevoegdheid in de 

territoriale wateren van Somalië. Ze kregen onder andere het mandaat om: begeleiding 
van koopvaardijschepen te voorzien die in de door hem bewaakte zones varen; de zones 
voor de Somalische kust, met inbegrip van de Somalische territoriale wateren, te 
bewaken; de nodige maatregelen, waaronder geweld, te nemen ter ontmoediging, 
voorkoming en beëindiging van daden van piraterij of gewapende overval die zijn begaan 
of vermoedelijk zijn begaan in de zones onder zijn bewaken; de personen die schuldig zijn 
aan piraterij of gewapende roofovervallen, of daarvan verdacht worden, gevangen te 
nemen en beslag te leggen op de schepen van die personen alsmede op de goederen aan 
boord; en zich in verbinding te stellen met organisaties en entiteiten, alsmede met staten 
die in de regio actief zijn ter bestrijding van piraterij en gewapende overvallen voor de 
kust van Somalië, met name het vlootverband “Combined Task Force 150”.241 Onder 
leiding van Fabio Gregori, die met ingang van 27 juli 2017 benoemd werd tot 
commandant van de EU-strijdkrachten voor deze militaire operatie, 242 en met een budget 
van €11,064 miljoen zal de operatie haar toegewezen mandaten trachten uit te oefenen. 243 

 
152. Een belangrijke bepaling in het besluit is de regeling omtrent de overdracht van 

gevangengenomen verdachten. In de territoriale wateren van Somalië gevangengenomen 
personen die daden van piraterij of gewapende overval hebben gepleegd of hiervan 
worden verdacht,  worden “overgedragen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of 

                                                
237 Art 2, L301/33, GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2008/851/GBVB VAN DE RAAD van 10 november 2008 inzake 
de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van 
piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust, Publicatieblad van de Europese Unie, 12.11.2008 
238 Press Release, 691/16, EUNAVFOR Somalia Operation Atalanta: operation's mandate extended until 31 December 2018, 
E28/11/2016 
239 Zie Wet 2009 
240 http://www.mil.be/nl/artikel/belgisch-fregat-arresteert-vijf-vermeende-piraten.  
241 Art. 2 Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 10 november 2008 inzake de militaire operatie van de Europese Unie 
teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de 
Somalische kust, Publicatieblad van de Europese Unie, L301/33, 12 november 2008. 
242 Art. 1, Besluit van het politiek en veiligheidscomité tot benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de 
militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, voorkomen en bestrijden van piraterij en 
gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2017/321 
(ATALANTA/2/2017), Raad van de Europese Unie, 10964/17, 14 juli 2017. 
243 “Somalia Operation Atalanta: operation's mandate extended until 31 December 2018”, 28 november 2016, EUNAVFOR 
Press Release, 691/16. 
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de derde staat die deelneemt aan de operatie waarvan het schip dat tot gevangenneming 
is overgegaan de vlag voert”. Indien de staat zijn rechtsmacht echter niet kan of wil 
uitoefenen, wordt de verdachte “aan een lidstaat of een derde staat die die rechtsmacht 
wil uitoefenen ten aanzien van de bovengenoemde personen”. Deze overdracht zal echter 
niet kunnen plaatsvinden, indien “de voorwaarden voor deze overdracht niet vastgesteld 
zijn overeenkomstig het toepasselijk internationaal recht, daaronder begrepen het 
internationaal recht inzake de mensenrechten”.244 

 
2.3.CTF-151  
153. De Combined Task Forces (CMF) is een multinationaal maritiem 

samenwerkingsverband onder leiding van de Verenigde Staten. Het vlootverband treedt 
op in de kusten voor Somalië in het kader van operatie Enduring Freedom.245 De 31 
verdragsstaten willen de veiligheid in de meest prominente maritieme scheepvaartbanen 
bevorderen door piraterij terrorisme te bestrijden.246 Het gebied omvat ongeveer 3.2 
miljoen vierkante zeemijl van internationale wateren. De CMF omvatten drie principiële 
‘Combined Task Forces (CTFs)’: CTF-150 (maritieme veiligheid en 
terrorismebestrijding), CTF-151 (bestrijding van piraterij) en CTF-152 (veiligheid en 
samenwerking in de Arabische Golf). In het kader van piraterijbestrijding is dus vooral de 
CTF-151 van belang dat als mandaat het afschrikken, verstoren en onderdrukken van 
piraterij heeft. De CMF is zeer flexibele organisatie. De participatie is volledig vrijwillig 
en geen enkele staat zal taken toegewezen krijgen waartegen ze bezwaar hebben. De 
staten zijn dus niet gebonden door een politiek noch militair mandaat. 247 

 
154. CTF 151 is een multinationale macht waarvan het bevel wordt toegewezen aan een 

deelnemende staat voor telkens een periode van drie tot zes maanden. Het is tot stand 
gekomen in januari 2009 via verschillende resoluties van de VN Veiligheidsraad. De 
werkkrachten bewegen permanent doordat staten schepen en vliegtuigen ter beschikking 
stellen van de strijdmacht. Samen met NAVO, EU NAVFOR en verschillende 
onafhankelijke marineschepen, probeert de strijdkracht de Golf van Aden van 
patrouillering te voorzien.  In overeenstemming met de VN Veiligheidsraad resoluties 
bestaat haar doel in het ontwrichten van piraterij en gewapende overval op zee en dat in 
overeenstemming met de BMP4. Om dat te verwezenlijken probeert het een netwerk uit te 
bouwen om zodoende de juiste capaciteiten te ontwikkelen in het beschermen van de 
globale maritieme handel en het vrijwaren van de vrijheid van navigatie. Het streeft 
daarnaast regionale betrekkingen en strategische communicatie na.  

                                                
244 Art. 12, eerste en tweede lid Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 10 november 2008 inzake de militaire operatie 
van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende 
overvallen voor de Somalische kust, Publicatieblad van de Europese Unie, L301/33, 12 november 2008. 
245 Art.1 Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 10 november 2008 inzake de militaire operatie van de Europese Unie 
teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de 
Somalische kust, Publicatieblad van de Europese Unie, L301/33, 12 november 2008. 
246 Naast België zijn ook de volgende staten vertegenwoordigd: Australia, Bahrain, , Canada, Denmark, France, Germany, 
Greece, Iraq, Italy, Japan, Jordan, Republic of Korea, Kuwait, Malaysia, the Netherlands,  New Zealand, Norway, Pakistan, 
The Philippines, Portugal, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Spain, Thailand, Turkey, UAE, United Kingdom, United 
States and Yemen.  
247 Website: www.combinedmaritimeforces.com. 
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3. NATIONAAL RECHT 
 

3.1.Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee 
155. Naar aanleiding van Operatie Atalanta werden in België twee wetten betreffende de 

strijd tegen piraterij op zee van 30 december 2009 gestemd die van kracht werden op 14 
januari 2010.248. Hoewel de wetten een bredere bestemming hebben, trachten ze een 
wettelijke basis te voorzien voor de deelname van de Belgische Marine aan deze Europese 
operatie.249 Voor de totstandkoming van de wet bestond er immers geen geschikt 
wetgevend kader die de Belgische Marine bevoegd maakte de piraterij op zee efficiënt te 
bestrijden. De wet van juni 1928 houdende de herziening van het Tucht- en Strafwetboek 
voor de koopvaardij en de zeevisserij vormde uiteraard wel een wettelijke basis voor de 
bestrijding van piraterij die gericht was tegen koopvaardijschepen die de Belgische vlag 
voeren, maar kwam niet aanmerking voor aanvallen gepleegd tegen Belgische 
oorlogsschepen of schepen die niet onder de Belgische vlag voeren. 250 De wet van 2009 
bood een antwoord op die lacune en was in dat opzicht een uitwerking van artikel 13 van 
het besluit van de EU van 2008 dat bepaalt dat de voorwaarden voor de aanwezigheid van 
eenheden die tot Atalanta behoren, moeten worden vastgesteld door de vlaggenstaat van 
deze schepen.251  

 
156. Kort samengevat creëren deze wetten een nieuwe strafbaarstelling van piraterij op zee 

met aangepaste straffen en geeft oorlogsschepen en Belgische militaire beschermingsteam 
aan boord van burgerschepen de bevoegdheid om daden van piraterij te voorkomen en te 
onderdrukken.252 Daarenboven verleent de wet Belgische rechtscolleges een 
extraterritoriale bevoegdheid wanneer piraten worden gearresteerd door een Belgisch 
schip en biedt het een oplossing op de strafprocedurekwesties die door het bijzondere 
karakter van de strijd tegen maritieme piraterij gesteld worden.253  

 
3.1.1. Toepasselijke straffen in geval van piraterij 
157. De basisstraf voor het misdrijf piraterij (zijnde iedere onwettige daad van geweld, 

bedreiging, aanhouding of plundering ex artikel 3, paragraaf 1, lid a-b) is tien tot vijftien 
jaar opsluiting. Die straffen worden toegepast, zelfs wanneer de voltooiing van de 
misdaad wordt verhinderd door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de 
daders.254 Indien het gaat om een poging, voorbereidende handeling, opruiing of 

                                                
248 Art. 5 en 8 Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek van 30 december 
2009, BS 14-01-2010. 
249 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52K2214/001, 4. 
250 Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, BS 26 
juli 1928; Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52K2214/001, 5. 
251 Art. 13 Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 10 november 2008 inzake de militaire operatie van de Europese 
Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de 
Somalische kust, Publicatieblad van de Europese Unie, L301/33, 12 november 2008. 
252 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52K2214/001, 3. 
253 Ibid.; L. LEMMENS, “België pakt zeepiraterij harder aan”, 14 januari 2010, 
http://www.polinfo.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id=kl1 303748&lang=nl.   
254 Art. 4, §4 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010. 
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opzettelijke vergemakkelijking zoals bedoeld in artikel 3, paragraaf 1, lid c, wordt het 
misdrijf gestraft met opsluiting van vijf tot tien jaar.255  
 

158. Een systeem van strafverzwaring wordt ingelast in functie van de gevolgen van de 
daad van piraterij op de persoon. Ten eerste worden bovenstaande misdrijven gestraft met 
een opsluiting van vijftien tot twintig jaar indien de piraat de personen aan boord 
onderworpen heeft aan foltering of de onrechtmatige daad ernstige gevolgen te weeg heeft 
gebracht voor de slachtoffers zoals de ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijk 
arbeid van meer dan vier maanden256 of een zware verminking. Een tweede 
stafverzwaring wordt voorzien in het geval de veiligheid van de scheepvaart of de 
milieubescherming ernstig in gevaar werd gebracht. Bijvoorbeeld een situatie waarbij een 
ernstige aanslag werd veroorzaakt op het navigatiebeleid door ’s nachts te varen met alle 
lichten gedoofd of door een botsing te veroorzaken tijdens een achtervolging.257 Een ander 
voorbeeld is een aanslag op het milieu omdat men het schip lichter wil maken door het 
ledigen van brandstoftanks.258 Ten derde worden de misdrijven zwaarder gesanctioneerd 
indien slachtoffers sterven. Indien de onrechtmatige daad wordt toegebracht zonder het 
oogmerk om te doden, wordt de straf bepaald op twintig tot dertig jaar opsluiting. Indien 
daarentegen doodslag of moord wordt gepleegd door de piraten, wordt dit verlengt tot 
levenslange opsluiting.259 

 
3.1.2. Actiekader van het Belgisch leger. 
159. Het Belgisch leger is bevoegd om preventieve en repressieve acties te ondernemen 

tegen daden van piraterij. Artikel vijf, paragraaf 1 bepaalt dat “commandanten van 
Belgische oorlogsschepen (…) bevoegd zijn om elke preventie-, controle- en 
dwangmaatregel te nemen” teneinde daden van piraterij te voorkomen of te doen stoppen.  
De verwijzing naar de term “commandant” doet echter geen afbreuk aan de mogelijkheid 
voor een commandant om beroept te doen op zijn bemanning om de maatregelen uit te 
voeren, en daarom moet deze bepaling gelezen worden als het actiekader van het Belgisch 
leger als een geheel.260  
 

160. Daartoe is het leger gemachtigd om verschillende maatregelen te nemen.261 Het leger 
kan met name misdrijven van piraterij opsporen en deze vaststellen in processen-verbaal, 
die gezien de bijzondere omstandigheden die de verzameling van bewijsmateriaal 
bemoeilijken, kracht van bewijs krijgen tot het bewijs van het tegendeel262. Daarnaast kan 
het leger zich te allen tijde aan begeven aan boord van schepen, die het voorwerp zijn van 
daden van piraterij of daarvan verdacht worden, om vervolgens de overlegging te vragen 

                                                
255 Art. 4, §1 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010.. 
256 Deze situatie is ingevoerd door artikel 41 van de wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende 
diverse bepalingen inzake justitie van 5 februari 2016, BS 19-02-2016. 
257 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52K2214/001, 11. 
258 Ibid. 
259 Art 4, §3 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010. 
260 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52K2214/001, 11. 
261 Art. 5 §2 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010. 
262 Art. 29 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen voor de bestrijding van maritieme piraterij betreffende 
aangelegenheden als bedoel door artikel 78 van de Grondwet, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 53K2509/001.  
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van de scheepspapieren en indien nodig, zich aan boord van het schip begeven. Dit is een 
exacte kopie van het recht van onderzoek waarin het Zeerechtverdrag voorziet.263 Een 
andere bevoegdheid dat toegewezen wordt aan het leger, bestaat erin om een Belgisch 
militair beschermingsteam aan boord van een burgerschip brengen.264 Gezien de snelheid 
waarmee daden van piraterij in principe plaatsvinden, is die mogelijkheid een van de 
meest efficiënte.265  

 
161. Als de toegang aan boord wordt geweigerd of feitelijk onmogelijk blijkt te zijn, kan de 

commandant het bevel geven tot koerswijziging van het verdacht schip naar een geschikte 
plaats of haven en dit op kosten van de personen die het bevel hebben van het schip dat 
zijn koers moet wijzigen.266 Indien het verdacht schip ook dit weigert, kan de 
commandant, na waarschuwingen, overgaan tot dwangmaatregelen tegen dit schip.267 In 
extreme gevallen kan teruggegrepen worden naar gewapend geweld indien dit 
overeenkomstig het Belgische nationale recht inzake het gebruik van geweld in geval van 
wettige zelfverdediging en de relevante regels die zijn vastgesteld in het kader van het 
internationaal recht.268 

 
3.1.3. Bevoegdheden van de kapitein 
162. Ingevolge de wet van 2013 houdende diverse maatrelen betreffende de strijd tegen 

maritieme piraterij,269 krijgt de kapitein van een schip varend onder de Belgische vlag en 
dat rechtstreeks betrokken is bij piraterij, de bevoegdheid om misdrijven van piraterij aan 
boord van hun schip vast te stellen in een proces-verbaal.270 Ook dit proces-verbaal geldt 
tot bewijs van het tegendeel. Daarenboven kunnen zij alles aan boord van het schip wat 
kan dienen als bewijs van piraterij in beslag nemen.271  

 
3.2.Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek 
163. Deze wet regelt verschillende aspecten van de strafprocedure die doorlopen moet 

worden voor daden van piraterij. Daarnaast verleent het aan Belgische rechtscolleges een 
extraterritoriale bevoegdheid wanneer piraten aangehouden worden door een Belgisch 
schip. 

 
 
 
 
 
                                                
263 Art. 110 Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, 
vol. 1833, 3.  
264 Art. 5 §2 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010. 
265 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52K2214/001, 11. 
266 Art. 5 §3 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010. 
267 Art. 5 §4 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010 
268 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52K2214/001, 11. 
269 Art. 29 Wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, BS 30 
januari 2013, 4730. 
270 Art. 5/1, eerste lid Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010. 
271 Art. 5/1, tweede lid Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, BS 14 januari 2010. 
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3.2.1. Vervolging in het algemeen 
164. De misdrijven van piraterij op zee gepleegd aan boord van een Belgisch schip worden 

geacht te zijn gepleegd op het grondgebied van België.272 Hierdoor kan de federale 
procureur piraten vervolgen die tegen een Belgisch schip een aanval hebben 
gecoördineerd of wanneer de verdachten door Belgische militairen warden 
aangehouden.273 Het is geen vereiste dat deze aanvallen in België hebben plaatsgevonden, 
noch dat de verdachten zich in België bevinden.274 Indien de federale procureur tot 
vervolging besluit, hebben de Brusselse rechtscolleges exclusieve bevoegdheid om deze 
misdrijven te behandelen.275  

 
3.2.2. Specifiek geval: onmiddellijke vrijheidsberoving 
165. Een persoon die op heterdaad betrapt wordt bij piraterij of tegen wie ernstige 

aanwijzingen van schuld bestaat, kan van zijn vrijheid worden beroofd voor een 
maximum van vierentwintig uur hetzij op initiatief van de commandant van een schip276, 
hetzij op initiatief van de commandant van een Belgisch militair beschermingsteam aan 
boord van een burgerschip, hetzij op initiatief van de kapitein van een schip dat de 
Belgische vlag voert en rechtstreeks betrokken is bij een daad van piraterij.277 De aandacht 
wordt erop gevestigd dat de kapitein niet de hoedanigheid van een officier van 
gerechtelijke politie verkrijgt. Hij krijgt slechts beperkte taken die hij op instructie en 
onder de leiding van de federale procureur uitvoert. 
 

166. De commandant of kapitein brengt de federale procureur onmiddellijk op de hoogte 
van de vrijheidsberoving en maakt een proces-verbaal op278 Vervolgens zal het de taak 
van de federale procureur zijn om de oordelen of de persoon onder aanhoudingsbevel 
moet worden geplaatst en zal de onderzoeksrechter de personen eventueel moeten 
verhoren. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden kan het verhoor plaatsvinden door 
middel van radio, telefoon, of andere technische middelen die een rechtstreekse 
overbrenging van de stem tussen de onderzoeksrechter en de verdachte mogelijk 
maken.279  Ingeval de vervolging daadwerkelijk wordt ingesteld in België, wordt de 
verdachte zo spoedig mogelijk naar België overgebracht.280 Binnen vierentwintig uur na 

                                                
272 Art 3, §1 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS 14 januari 2010. 
273 Art 3, §2 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS 14 januari 2010. 
274 Art 3, §3 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS 14 januari 2010. 
275 Art 3, §6 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS 14 januari 2010. 
276 Me betrekking tot de term ‘commandant van een schip’, zie opmerking hierboven (verwijzen naar nummer). 
277 Art 2, §1 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS 14 januari 2010. 
278 Art 2, §2 en 4 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS 14 januari 2010. 
279 Art 2, §5 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS 14 januari 2010. 
280 Art 2, §6 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS 14 januari 2010. 
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zijn aankomst op het grondgebied, moet hij fysiek voor de onderzoeksrechter 
verschijnen.281 

 
4. KRITIEK OP REPRESSIEF RECHTSKADER 
 
167. Door tal van redenen zullen problemen zich voordoen in het kader van de vatting, 

vervolging en bestraffing van piraten. Enkele van die pijnpunten worden opgelijst in het 
volgende onderdeel. Hierbij is voornamelijk aandacht besteed aan de problemen die zich 
manifesteren in het kader van de strafrechtelijke vervolging en bestraffing. Eens een piraat 
is gevat en aangehouden op grond van de internationale of nationale instrumenten, stelt 
zich de vraag wat er met die persoon moet gebeuren. Aan bod komen: facultatief karakter 
van de verdragen, de uitleveringsproblematiek en de invloed van de mensenrechten.  

 
4.1.Verdragsrechtelijk facultatief karakter  
168. Op basis van de traditionele bronnen is geen waarborg dat staten daadwerkelijk zullen 

optreden. Dit komt omdat het woordgebruik van artikel 105 Zeerechtverdrag doet 
uitschijnen dat het aanhouden en vervolgen van piraten slechts facultatief is. De SUA 
Conventie zal op zijn beurt niet daadkrachtig zijn omdat de het stelsel van vervolgen of 
uitleveren (aut dedere aut iudicare) geen effectieve verplichting zal opleggen. In veel 
gevallen zal de staat die piraten aanhoudt, ze niet daadwerkelijk vervolgen.  

  
169. Een tweede aspect van het facultatief karakter bestaat uit de bindende kracht die 

uitgaat van een verdrag. Verdragen zijn in beginsel slechts bindend voor diegenen die het 
verdrag hebben ondertekend.282 Noch het Zeerechtverdrag, noch de SUA Conventie zijn 
ondertekend door alle relevante actoren in de maritieme transportsector. Staten zoals Iran 
zijn geen lid bij deze verdragen wat tot problemen zal (kunnen) leiden aangezien zij onder 
geen enkel repressief regime vallen.283 Daarnaast is het ook mogelijk dat staten niet elk 
verdrag ondertekenen. Inzake het Zeerechtverdrag is de VSA een prominente afwezige. 
Het maakt niet deel uit van het 168 tellende ledenbestand, maar het is wél lid bij het 
Verdrag inzake de volle zee van 1958.284  De twee verdragen komen inhoudelijk – dat is 
zeker zo in verband met bepalingen betreffende piraterij – waardoor die afwezigheden in 
de praktijk er niet toe doen. De VSA zal de facto wel gebonden zijn door de relevante 
bepalingen van het Zeerechtverdrag.285 Wat betreft de SUA Conventie betreft, hebben 
afwezigheden daarentegen een veel grotere impact . Op 31 juli 2017 werd de conventie 
ondertekend door 166 staten, maar enkele cruciale staten, zoals Indonesië en Somalië, zijn 

                                                
281 Art. 2, §6 Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS 14 januari 2010. 
282 B. MÓLLER, “Piracy, maritime terrorism and naval strategy”, DIIS Report 2009:02, Veterskopi AS, Denmark, 18. 
283 B. MÓLLER, “Piracy, maritime terrorism and naval strategy”, DIIS Report 2009:02, Veterskopi AS, Denmark, 19.  
284Website: www.un.org 
285 H. TUERK, “The resurgence of piracy: a phenomenon of modern times”, University of Miami International and 
Comparative Law Review, 2009, 10; United Nations Conference on trade and development, Maritime Piracy, Part II: An 
Overview of the International Legal Framework and of Multilateral Cooperation to Combat Piracy, part II, Studies in 
Transport Law and Policy, 2014, nr 2, New York, 2014, 4. 
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tot op vandaag geen contractspartij.286 Aangezien de SUA Conventie kenmerkend is door 
de mogelijkheid om op te treden in de territoriale wateren van een kuststaat en er vooral 
piraterij wordt gepleegd in het de territoriale zee van de afwezige staten, zal dit tot gevolg 
hebben dat de SUA Conventie onder een groot efficiëntieverlies gebukt gaat.  

 
4.2.Uitleveringsproblematiek  
170. Het fenomeen van catch and release houdt in dat veel piraten worden vrijgelaten 

wegens gebrek aan bewijs of door de onwilligheid van staten om te vervolgen of uit te 
leveren.287 Dit probleem raakt aan het fundament van elk rechtssysteem: in zoverre dat 
staten geen medewerking leveren (en dus weigeren om verdachten uit te leveren), komen 
piraten snel opnieuw op vrije voeten met als gevolg dat straffeloosheid primeert. Het 
probleem wordt veroorzaakt door het facultatief woordgebruik van de verdragen, zoals 
hierboven omschreven. Aangezien er geen plicht tot vervolgen of uitleveren bestaat, zal 
men enkel aangewezen zijn op het rechtssysteem van de vlaggenstaat van wie haar 
onderdanen de arrestatie hebben verricht. Dit vormt een probleem aangezien de 
rechtssystemen van verschillende staten te wensen overlaat.288 

 
171. Er is een praktijk ontstaan die bestaat uit het overplaatsen of transfer van piraten naar 

staten die willig zijn om hen te vervolgen. Dit begrip wordt nergens concreet gedefinieerd 
in het recht en heeft verschillende betekenissen. In de context van piraterij betekent het in 
essentie een verandering van hechtenis dat op grond van onderlinge overeenkomsten 
wordt toegepast. Aan de basis van een uitlevering of extradition liggen daarentegen 
billaterale of multilaterale verdragen en het proces gaat van start op vraag van een staat 
aan de uitleverende staat. Dat proces is veel moeizamer en complexer dan de simpele 
overplaatsing.  

 
172. Via onderlinge overeenkomsten (memoranda of understanding) zal men plaatselijke 

landen inschakelen om de verdachten te vervolgen. Derde landen die piraten arresteren in 
de Golf van Aden, brengen hen vaak over naar landen als Mauritius, Tanzania, Kenya, de 
Republiek der Seychellen en het Puntland van Somalië om hen daar te berechten.289 Die 
staten zullen dan instaan voor de vervolging van piraten en zij hebben daartoe specifieke 
faciliteiten aangemaakt die dat vergemakkelijken. Zo hebben zij doorgaans rechtbanken 
die gespecialiseerd zijn in het berechten van piraten. De overplaatsing genereert op haar 
beurt verschillende problemen. Moeilijkheden in de bewijskracht, het verzekeren van de 

                                                
286 M.J. STRUETT, M.T. NANCE, and D. ARMSTRONG, “Navigating the Maritime Piracy Regime Complex”, Global 
Governance 19, 2013, 96-97; International Maritime Organization or its Secretary-General performs depositary or other 
functions, 31 July 2017, 422-423 en 434-435. 
287 M.J. STRUETT, M.T. NANCE, and D. ARMSTRONG, “Navigating the Maritime Piracy Regime Complex”, Global 
Governance 19, 2013, 101; Y. TANAKA, The international Law of the Sea. Second Edition, Cambridge University Press. 
2015, 383; GEIß &  PETRIG, Piracy and Armed Robbery at Sea, The Legal Framework for Counter-Piracy Operations in 
Somalia and the Gulf of Aden, Oxford University Press Inc., New York, 2011, 193. 
288 K. WILLAERT, “Vervolging en bestraffing van moderne piraterij: pijnpunten en mogelijke oplossingen” in A. CLIQUET 
en F. MAES (eds.), Recht door zee. Hedendaags internationaal zee- en  maritiem recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, 
136. 
289 Ibid. K. WILLAERT, “Vervolging en bestraffing van moderne piraterij: pijnpunten en mogelijke oplossingen” in A. 
CLIQUET en F. MAES (eds.), Recht door zee. Hedendaags internationaal zee- en  maritiem recht, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 2015, 136. 
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veiligheid van de gevangenen en het voorzien in een degelijk systeem van 
gezondheidszorg blijken nadelen verbonden aan dergelijke overplaatsing.290    

 
4.3.Schending van de mensenrechten bij de vervolging  
173. Een piraat die slachtoffer werd van onrechtmatig handelen tijdens of na zijn arrestatie, 

kan steeds een schadevergoeding indienen. Dat gebeurt frequent doordat piraten vaak een 
onrechtvaardige berechting ondergaan. Er zullen immers vaak problemen rijzen  met de 
duur van het proces. De weg van de aanhouding tot de effectieve vervolging en 
bestraffing van personen die verdachte worden van piraterij kan lang zijn. Daarom heeft 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds herhaaldelijk haar bezorgdheid 
uitgedrukt aangaande deze problematiek en oordeelt Hof dat voor piraten de 
mensenrechten eveneens van toepassing zijn.  

  
174. Een speciaal statuut in dit debat wordt toegewezen aan het recht op vrijheid en 

veiligheid dat gewaarborgd wordt krachtens artikel 5 EVRM.291 Krachtens dat artikel mag 
niemand van zijn vrijheid worden ontnomen en moet iedere gearresteerde onverwijld voor 
de rechter worden geleid. In de praktijk zal dat laatste problemen geven en zullen 
arrestanten vaak (te) lang in voorlopige hechtenis blijven. Krachtens artikel 85 van het 
Rome Statuut kunnen verdachten bij  een onrechtmatige voorlopige hechtenis een 
schadevergoeding eisen.292  

  
175. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens. Begin december 2014 velde het EVRM een interessant arrest met 
betrekking tot de fundamentele rechten en vrijheden en piraterij. In twee zaken waren 
Somalische verdachten gearresteerd door de Franse autoriteiten die ze vervolgens te lang 
in hechtenis hield alvorens hen voor de rechter te brengen.293 Ze werden achtenveertig uur 
in voorlopige hechtenis geplaatst voordat ze voor de onderzoeksrechter werden geleid. 
Frankrijk werd beschuldigd de rechten van de piraterijverdachten te hebben geschonden 
en uiteindelijk veroordeeld een vergoeding te betalen aan de slachtoffers. Die rechtspraak 
heeft tot veel protest geleid omdat dergelijke strenge beoordeling staten nog meer kan 
afschrikken om piraten effectief te vervolgen.  

 
 
 
 
 
 

                                                
290 Voor een gedetailleerd bespreking van schadelijke gevolgen van transfer van piraten, zie F. LORENZ en L. ESHBACH 
“Transfer of Suspected and Convicted Pirates” in M.P. SCHARF, M.A. NEWTON, M. STERIO (eds.), Prosecuting 
Maritime Piracy. Domestic Solutions to International Crimes, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 150; K. 
WILLAERT, ‘Vervolging en bestraffing van moderne piraterij: pijnpunten en mogelijke oplossingen” in A. CLIQUET en F. 
MAES (eds.), Recht door zee. Hedendaags internationaal zee- en  maritiem recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, 138-
140. 
291 Art. 5 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 
292 Art. 85 Statuut van Rome inzake het Internationale Strafgerechtshof van 17 juli 1998, BS 1 december 2000, 40367. 
293 EHRM (5e afd.), Hassan e.a. / Frankrijk, 46695/10, 2014. 
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HOOFDSTUK IV: PREVENTIEF RECHTSKADER 

ONDERZOEKSVRAAG: Uit de analyse van hoofdstuk drie volgt duidelijk dat het repressief 
rechtskader tekort schiet in de bescherming van schepen. De vraag werpt zich op wat schepen 
zelf kunnen doen om te voorzien in hun eigen veiligheid. Welke bronnen reiken 
mogelijkheden aan om zich preventief te beschermen? En waaruit bestaan die? Mogen 
schepen zich bijvoorbeeld bewapenen? In dat perspectief is het belangrijk om na te gaan wat 
zowel het internationaal zeerecht, als het Belgisch nationaal recht én het recht van de 
kuststaten hierover bepalen. 

Over het algemeen zijn het inhuren van gewapend beveiligingspersoneel (Private Armed 
Guards), de aanwezigheid van patrouillerende Marineschepen, het gebruik van citadels en de 
toenemende toepassing van de ‘Best Management Practices Guide IV (BMP4) de oorzaken 
achter de vermindering van (succesvolle) kapingen. Het praktisch belang van deze 
preventieve maatregelen kan moeizaam overschat worden en de belangrijkste zullen in dit 
hoofdstuk besproken worden. Deze maatregelen zullen i 
 
1. ALGEMEEN PREVENTIEF RECHTSKADER  

 
176. Het preventief rechtskader is de laatste decennia tot stand gekomen als reactie op de 

overvloed aan piraterij aanvallen. Het traditionele repressief rechtskader was onvoldoende 
om een duidelijk antwoord te bieden aan dit fenomeen. Aangezien het verdragen zoals het 
VN-Zeerechtverdrag zo goed als geen middelen aanreikt om preventief op te treden, heeft 
de internationale gemeenschap via instrumenten als de IMO en het IMB een eigen 
preventief mechanisme doen ontstaan.  

 
1.1.Best Management Practices 
177. Een aantal representatieve beroepsorganisaties hebben in samenwerking met 

verschillende internationale en nationale zeemachten de “Best Management Practices for 
Protection against Somalia Based Piracy” (BMP) ontwikkeld.294 Het zijn richtsnoeren 
met maatregelen ter preventie van maritieme piraterij die aan kapiteins en exploitanten 
van schepen aangeraden worden op het moment zij een reis maken door een gebied met 
een hoog risico op piraterij.295 Het is belangrijk te onderstrepen dat in die aanbevelingen 
met de term “piraterij” zowel gewapende overval als piraterij zoals bepaald in het 
Zeerechtverdrag, wordt bedoeld.296  

 
178. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde kaping van een schip en haar bemanning meer 

dan zeven maanden bedraagt en daarom wordt met nadruk aanbevolen om deze richtsnoer 

                                                
294 Zie Wetsontwerp houdende diverse maatregelen voor de bestrijding van maritieme piraterij betreffende aangelegenheden 
als bedoel door artikel 78 van de Grondwet, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 53K2509/001, 12. 
295 Ibid. 
296 Zie UKMTO, BMP4. Best Management Practices for Protection against Somali Based Piracy, Glasgow, Witherby, 2011, 
57. 
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na te leven om zo niet in handen te vallen van Somalische piraten.297 Naast een 
omschrijving van het gebied aan de kuststreek van Somalië waar er een hoog risico is op 
maritieme piraterij, reikt de BMP IV drie fundamentele aanbevelingen aan. In de tekst zelf 
van het BMP staan deze maatregelen beschreven, die beschouwd worden als adviezen. 
Een schip kan dus steeds kiezen om andere alternatieve maatregelen te nemen.  

 
179. Vooreerst is er de registratie bij het Maritime Security Centre – Horn of Afrika 

(MSCHOA).298 Dit coördinatie centrum is een van de verwezenlijkingen van EU 
NAVFOR die werd opgericht in het licht van de VN Veiligheidsraad resoluties 1814, 
1816 en 1838.299 Het is gevestigd binnen het hoofdkwartier van Operatie Atalanta. 300 Het 
center verleent diensten aan schepen die navigeren door de Golf van Aden, het Somalisch 
bassin en de Hoorn van Afrika.301 Door middel van dialoog met scheepsondernemingen, -
kapiteins en andere belangenpartijen probeert MSCHOA een beeld te creëren van de 
kwetsbare scheepvaart in dit gebied en beleidslijnen uit te denken.  Het center wordt 
bemand door militair personeel van verschillende landen en zal militaire machten 
coördineren in de gevaarlijke zone om zo ondersteuning en bescherming te bieden aan de 
schepen. Transportbedrijven kunnen hun schepen registeren en er wordt een 24 uur 
toezicht van schepen die door de Golf van Aden varen mogelijk gemaakt. In geval van 
nood kunnen middelen van EU NAVFOR en de NAVO worden ingezet.  

 
180. Vervolgens is er de plicht tot rapporteren aan het UKMTO.302 Gedurende de doorvaart 

door het risicogebied, worden schepen aangeraden om dagelijks de UKMTO te 
rapporteren. Bij voorkeur om 08:00 uur GMT. De ‘Vessel Position Reporting Form’ dient 
hiervoor te worden gebruikt. De gedachtegang achter deze verplichting is dat het UKMTO 
als eerste zal worden geraadpleegd in geval van een aanval. Om die reden is het logisch 
dat zij op ervan op de hoogte is welke schepen zich wagen in het risicogebied.  

 
181. Een derde aanbeveling is het implementeren van Ship Protection Measures (SPMs).303 

Die aanbeveling omvat een geheel van voorbereidingen die bemanningsleden kunnen 
treffen op basis van hun eigen capaciteiten of met enige hulp van buitenaf.304Deze 
maatregelen zijn eenvoudig maar zeer effectief. Het gebruik van prikkeldraad, plaatsen 
van bemanningsleden op wachttorens, extra bescherming van de brug van het schip door 
bijvoorbeeld aluminium platen te installeren, en het bouwen van citadels in de romp van 
het schip zijn hiervan voorbeelden. Het gebruik van citadels is ontzettend efficiënt 

                                                
297 Zie UKMTO, BMP4. Best Management Practices for Protection against Somali Based Piracy, Glasgow, Witherby, 2011, 
1. 
298 Zie UKMTO, BMP4. Best Management Practices for Protection against Somali Based Piracy, Glasgow, Witherby, 2011, 
64-67. 
299 Best Management Practices for Protection against Somalia-based Piracy, Piracy and armed robbery against ships in waters 
off the coast of Somalia (12 June 2015), IMO Doc. MSC.1/Circ.1506 (2015), 83. 
300 Zie website: www.eunavfor.eu; en zie website www.mschoa.org;  
301 UKMTO, BMP4. Best Management Practices for Protection against Somali Based Piracy, Glasgow, Witherby, 2011, 83.  
302 Zie UKMTO, BMP4. Best Management Practices for Protection against Somali Based Piracy, Glasgow, Witherby, 2011, 
55-56. 
303 Ibid, 23-40. 
304 Ibid. 23.  
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gebleken in de strijd tegen maritieme piraterij.305 Een veiligheids-citadel is een gebied dat 
speciaal werd ingebouwd in het schip en dat dient als veiligheidszone in het geval dat 
piraten een schip daadwerkelijk enteren. Het is ontworpen om gewapende piraten buiten 
te houden voor een welbepaalde duur. Het is van groot belang dat de bemanningsleden 
goed opgeleid zijn zodat ze weten dat ze in geval van een piraterijaanval zich onmiddellijk 
naar de citadel moeten begeven. Het hele concept van citadel gaat namelijk verloren 
indien de citadel wordt gesloten terwijl er nog een bemanningslid buiten is. Rules of 
Engagement van de internationale zeemachten bepalen immers dat bevrijdingsoperaties 
door een zeemacht niet mogen uitgevoerd worden indien het leven van gijzelaars in 
gevaar is.306  In BMP4 staan de verschillende voorwaarden gedetailleerd uitgewerkt 
waaraan de citadel moet voldoen voordat een zeemachten het aangevallen schip zal 
enteren in geval van een piraterij aanval.307 

 
182. Een laatste en belangrijk voorbeeld van SPMs is het toestaan van gewapend personeel 

aan boord van een schip. Hoewel Vessel Protection Detachments (VPDs) de voorkeur 
dragen, zullen schepen ook de mogelijkheid hebben zich te beroepen op Privately 
Contracted Armed Security Personnel (PCASPs).308 De BMP4 benadrukt dat de private 
agenten niet als een alternatief dienen voor de overige maatregelen waar de richtlijn in 
voorziet, maar slechts een aanvullende rol hebben.309 Deze vormen van private bewaking 
zullen verder nog uitgebreid besproken worden.310  

 
1.2.Piracy Reporting Centre 
183. Het Internationaal Maritiem Bureau is een organisatie zonder winstoogmerk die is 

opgericht in 1981 als afdeling van de Internationale kamer van Koophandel. Een van de 
primaire vakgebieden van het Bureau is de kennis van en onderzoek naar maritieme 
piraterij. Op het moment dat het piraterijfenomeen alarmerende proporties aannam in de 
jaren ’90, werd door het IMB het “IMB Piracy Reporting Centre” opgericht in 1992. 
Gezagvoerders en reders kunnen zich richten tot dit center dat gevestigd is in Kuala 
Lumpur, Maleisië. Deze niet-gouvernementele organisatie verleent assistentie door de 
loutere kennisgeving van een (imminente) aanval, gewapende overval of kaping in een 
haven of op zee. Meer bepaald zal het de melding van de feiten onmiddellijk overmaken 
aan de dichtstbijzijnde bevoegde overheden opdat die hulp en bescherming kan bieden.311  

 
184. De voornaamste activiteiten van het centrum bestaan uit het ontvangen van meldingen 

van verdachte scheepsbewegingen of aanvallen op schepen en het waarschuwen van 
schepen en de bevoegde autoriteiten. De informatie verkregen uit deze meldingen komt in 

                                                
305 Zie UKMTO, BMP4. Best Management Practices for Protection against Somali Based Piracy, Glasgow, Witherby, 2011, 
38-39. 
306 Supra, 56, nr. 147. 
307 Zie website www.imo.org. 
308 Zie UKMTO, BMP4. Best Management Practices for Protection against Somali Based Piracy, Glasgow, Witherby, 2011, 
39-40. 
309 Zie UKMTO, BMP4. Best Management Practices for Protection against Somali Based Piracy, Glasgow, Witherby, 2011, 
40. 
310 Infra.  
311Zie website: www.icc-ccs.org.   
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statusrapporten die zij beschikbaar stelt op haar website. Ze worden geanalyseerd 
waardoor men zicht krijgt op bepaalde trends en gevaarlijke gebieden. Doorheen de jaren 
is deze organisatie een zeer belangrijke speler geworden in de strijd van piraterij en 
aanverwante misdrijven.  

 
185. In juli 2017 debatteerde de Werkgroep Maritieme Veiligheid in haar 98ste sessie over 

de efficiëntie van het IMB. Er bleek een gebrek aan rapporteringen van piraterij aanvallen 
te zijn in de Golf van Guinee. De onder-rapportering werd geschat op 60 tot 70%.312 Er 
werd opgeworpen dat dit gevaarlijk was voor de bemanningsleden en daarom deed de 
MSC beroep op al de betrokkenen om dergelijke incidenten tijdig en accuraat aan de 
bevoegde autoriteiten te melden. 

 
1.3.SOLAS 
186. Het internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee 

(International Convention of the Safety of Life at Sea, hierna het “SOLAS-verdrag”), 
levert een grote bijdrage aan de strijd tegen maritieme piraterij. Sinds 1954 valt SOLAS 
onder de bevoegdheid van de IMO. Alhoewel SOLAS enkel beschrijft aan welke eisen 
schepen moeten voldoen op vlak van de werking van schip, haar uitrusting en bemanning, 
heeft dit een grote impact als preventie-mechanisme. Hier geldt het principe dat lidstaten 
elkaar moeten helpen om misdadigers op te sporen en uit te leveren aan elkaar. Het grote 
probleem is dat het er een volkomen discretionaire bevoegdheid is  
 

187. Dit verdrag heeft tot doel minimumstandaarden voor schepen op te stellen om hun 
veiligheid te bevorderen. De vlaggenstaat van een schip heeft de primaire plicht te 
controleren of haar schepen voldoen aan de vereisten die vooropgesteld worden in de 
conventie. Indien lidstaten vermoeden dat bepaalde schepen niet voldoen aan de vereisten 
hebben zij de mogelijkheid het schip te onderzoeken op naleving van de conventie indien 
het schip zich in een haven van de lidstaat bevindt.  

 
1.3.1. Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) 
188. Het SOLAS-Verdrag heeft verschillende mechanismen ingesteld die nuttig zijn in de 

strijd tegen maritieme piraterij. De ISPS, bekrachtigd door regulatie XI-2/3, geeft 
aanbevelingen en verplichtingen voor havens en schepen met betrekking tot onvoorziene 
gebeurtenissen, computersystemen, bewaking en patrouilles. Deze wetgeving is omgezet 
naar Europees recht waardoor ze bindend is voor alle Europese lidstaten.313 Het 
voornaamste doel is de verbetering van de beveiliging van de internationale handel en 
voor het binnenlands verkeer gebruikte schepen en bijhorende havenfaciliteiten te 
vrijwaren van opzettelijke ongeoorloofde acties.314 ISPS beoogt daarnaast ook een basis te 
leggen voor een nauwe samenwerking ter verbetering van de maritieme beveiliging. Een 

                                                
312 Zie Reporting of Incidents of Piracy and Armed Robbery Against Ships in the Gulf of Guinea (5 juli 2017), IMO Doc. 
MSC.1/Circ.1585 (2017) §1.  
313 Zie Verordening (EG), Nr. 725/2004, 31 maart 2014, betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en 
havenfaciliteiten, L 129/6, 29 april 2004 
314 Zie Art. 1 Verordening (EG), Nr. 725/2004, 31 maart 2014, betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en 
havenfaciliteiten, L 129/6, 29 april 2004 
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voorbeeld van hoe zij dat wil verzekeren is dat alle leden van de scheepsbemanning 
worden geadviseerd om steeds een identificatie bij zich te hebben.315  

 
1.3.2. Ship Security Alert System (SSAS) 
189. Als gevolg van de SOLAS Resolutie XI-2/5 moeten bepaalde schepen ook verplicht 

een alarmsysteem hebben als beschermingsmaatregel tegen piraterij. Het gaat om een stil 
alarm dat verbonden is met een globaal satellietsysteem waardoor communicatie mogelijk 
is ongeacht de locatie. ShipLoc is het officiële SSAS dat wordt onderschreven door het 
International Maritime Bureau. Hoewel er tegenwoordig veel traceerapparatuur 
beschikbaar is dat voldoet aan de normen van de IMO SOLAS CI-2/6 regulering, kiest het 
IMB toch voor dit goedkope satellietsysteem. Het systeem maakt het mogelijk de locatie 
van het schip te achterhalen en in geval van nood kan het systeem een discreet signaal 
naar het vaste land uitzenden.316 Het volgsysteem laat scheepseigenaars toe om permanent 
hun schip te traceren Naast de locatie kan ook informatie zoals snelheid en de richting die 
het schip uitgaat worden opgevraagd. Eens het systeem geïnstalleerd is, begint het 
onmiddellijk signalen uit te sturen naar de eigenaar die ze kan bekijken op de ShipLoc 
website.317 Wanneer een bemanningslid op de noodknop drukt, wordt onmiddellijk een 
signaal gestuurd naar de scheepseigenaar, de IMB en de bevoegde autoriteiten. Dit signaal 
is discreet: het bericht kan onmogelijk aan boord van het schip zelf noch door andere 
schepen in de buurt opgevangen worden. Data zijn volledig veilig en zijn toegankelijk op 
de ShipLoc website. 

 
2. TWEE BIJZONDERE GEVALLEN 
 
2.1.Vessel Protection Detachment (VPD) 
190. In een moderne staat heeft enkel de soevereine staat het geweld op monopolie. Dit 

alleenrecht op het gebruik van geweld is een van de definiërende kenmerken van een 
soevereine staat318. Het recht om geweld toe te passen ligt uitsluitend bij instituten als de 
politie en het leger. Handhaving van dit monopolie is een belangrijke maatstaf om de 
legitimiteit van een staat te waarborgen. Het monopolie op geweld is een uitloper van het 
sociaal contract van verplichtingsdenkers als Locke en Rousseau. De filosofie die 
hierachter ligt besloten, is dat de legitimiteit van het gezag van de staat over het individu 
voortkomt uit een contract dat tussen beiden is afgesloten.319 Burgers hebben bepaalde 
vrijheden opgegeven in ruil voor veiligheid. Een van deze vrijheden is het recht op het 
gebruik van geweld. Wil het sociaal contract een kans van slagen hebben, dan moeten 
beide partijen zich aan hun contract verplichtingen houden. Dit uitgangspunt is eveneens 
in op in de maritieme gebieden van toepassingen, daar een Belgisch koopvaardijschip 
onder de het territorium van de Belgische Staat valt. Vandaar dat de Belgische overheid 
de veiligheid van koopvaardijschepen die de Belgische vlag varen, moet verzekeren.  

 
                                                
315 Zie website: www.portofantwerp.com 
316 Zie websites: https://www.icc-ccs.org; www.maritime-intelligence.cls; www.riceelectronics.com 
317 Zie website: www.shiploc.com 
318 M. WEBER, Politik als Beruf, Duncker &Humblot, Berlin, 1919. 
319 Zie website: www.wikipedia.org 
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191. De Belgische Krijgsmacht staat in voor de bescherming van de Belgische koopvaardij- 
visserijvloot en andere schepen die onder haar vlag varen en in eigendom zijn van haar 
onderdanen conform de nationale wetgeving.320 Deze bescherming wordt aangeboden 
door Vessel Protection Detachments (VPDs), ofwel een Belgische, ofwel een 
buitenlandse. Deze VPDs zijn overheidsfunctionarissen die, wanneer zij handelen binnen 
hun bevoegdheid, gewettigd zijn het geweldmonopolie van de staat uit te oefenen. De 
grootte van het team varieert van zes tot achttien militairen en verschilt van welke staat 
het team ter beschikking stelt.321 De VPD wordt ingescheept gedurende heel de transit 
door het risicogebied en beschikt over  

 
192. Het operationeel gebruiken van deze militairen stuit op verschillende hindernissen, 

waardoor er slechts één Belgische VPD-assistentie heeft verleend bij een Belgisch 
schip.322 De rekening die betaald moet worden aan de Belgische Staat, is buitensporig in 
vergelijking met andere Europese landen. De Belgische Staat rekende €420.000 aan voor 
een VPD van ongeveer tien militairen voor één week, terwijl Nederland voor ongeveer 
dezelfde dienstverlening een dagtarief van €5.000 voldoende achtte.323  Daarnaast zijn er 
ook juridische hindernissen, zoals het moeizaam verkrijgen van een diplomatieke 
toestemming voor het transport van militair personeel en materieel. 

 
193. Het inschepen van een VPD kan dus in principe een efficiënte beveiliging van het 

schip en de bemanning bieden, maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Om die reden 
werd de vraag naar een alternatief steeds luider. Men wilde gebruik kunnen maken van 
private agenten die worden tewerkgesteld door private ondernemingen. In wat volgt, zal 
die mogelijkheid besproken worden. 

 
2.2.Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP) 
194. Een tweede mogelijkheid van gewapende bescherming waar schepen gebruik van 

kunnen maken, bestaat uit private, gewapende agenten aan boord van een schip. Zoals 
gezegd, werkt het systeem van bescherming via VPDs niet in de realiteit. De vraag zal 
zijn waar het dan naartoe moet met het sociaal contract indien de veiligheid van 
koopvaardijschepen niet verzekert kan worden. De overheid voldoet niet aan haar plicht 
om haar ingezeten te beschermen. Kan er dan nog wel sprake zijn van een sociaal 
contract? Of hebben deze zeelieden het recht zich te beroepen op private actoren om hen 
te beschermen? PCASPs verschillen van VPDs door het feit dat zij geen 
overheidsfunctionarissen zijn en dus niet het geweldsmonopolie van de staat uitoefenen. 
Daarom zal het maar de vraag zijn of het internationaal en nationaal recht dit toestaat 

 
195. De geschiedenis heeft ons geleerd dat conflicten tussen private actoren en piraten 

neigen tot escalatie. Het optreden van beide partijen dat steeds radicaler en repressiever 
wordt, bleek in sommige gevallen zelfs een voedingsbron voor oorlog tussen twee 

                                                
320 W. VERSTREPEN, ‘Maritieme beveiliging van schepen varend onder de Belgische vlag’ in A. CLIQUET en F. MAES 
(eds.), Recht door zee. Hedendaags internationaal zee- en  maritiem recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, p. 193. 
321 Ibid. 
322 Ibid., 194. 
323 Ibid., 196.  
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naties324. Dit besef resulteerde tot het vastleggen van internationaal gewoonrechtelijke 
regels in de zeventiende eeuw. Men bepaalde dat private actoren slechts tot geweld tegen 
piraten konden overgaan indien zij over een ‘letter of marque’ beschikten die was 
uitgegeven door een staat. Een ‘letter of marque’ was een vergunning, die van oorsprong 
bedoeld was om vijandelijke schepen aan te vallen en gevangen te nemen in oorlogstijd. 
Het werd door de overheid gegeven aan een private persoon of privateer.325 De ‘Paris 
Declaration Respecting Maritime Law’ uit 1856 bracht verandering in deze praktijk; 
privateering werd verboden. Dit groeide uit tot internationaal gewoonterecht dat tot op 
vandaag de dag van toepassing is.326  Alle staten, ook zij die geen partij zijn bij de ‘Paris 
Declaration’, zijn hieraan onderworpen. Ook nu nog geven staten geen machtiging aan 
private personen om piraten aan te vallen op de volle zee.327 Nog steeds moeten private 
actoren onder de effectieve controle en gezag staan van een staat indien zij geweld wensen 
te gebruiken ter bestrijding van piraterij.  

 
196. Ondanks bovengenoemde argumentatie, werd naar voor geschoven dat het probleem 

in Somalië het gebruik van gewapende private beveiligers noodzakelijk maakte328. Het 
bestaande rechtskader bleek absoluut onvoldoende middelen aan te bieden om schepen in 
het actieterrein van Somalische piraten bescherming te bieden, een gebied dat meer dan 
tweemaal de oppervlakte van West-Europa dekt. Ingevolge de uitgestrektheid van het 
gebied is het onmogelijk om de veiligheid te garanderen door een patrouille van 30 
marineschepen, het gemiddeld aantal schepen dat deelneemt aan de acties georganiseerd 
door internationale organisaties en vlagstaten.  

 
2.2.1. Internationaal rechtskader 
2.2.1.1.Zeerechtverdrag  
197. Het Zeerechtverdrag geeft het repressieve rechtskader weer in de strijd tegen 

maritieme piraterij, hoofdzakelijk in de artikelen 105 tot 107. Het lijkt dat het Verdrag 
enkel aan staten de mogelijkheid geeft om op te treden tegen piraten en er wordt nergens 
bepaald of ook private personen daartoe gemachtigd zijn. Achter de schermen geeft het 
VN-Zeerechtverdrag echter de eerste voorzet in het toelaten van het gebruik van 
gewapende agenten aan boord van een schip en dit door het toelaten van recht van 
zelfverdediging. In deze context is het belangrijk om het verschil tussen zelfverdediging 
en privateering duidelijk te maken. 

 
198. In het licht van het VN-Zeerechtverdrag kan een koopvaardijschip dat wordt 

aangevallen zichzelf verdedigen en daartoe heeft het de mogelijkheid om piraten aan te 
houden.329 Niettegenstaande het feit dat zelfverdediging mogelijk is onder het Verdrag, 
wordt in de conventie niet bepaald welke personen bevoegd zijn om dat recht 

                                                
324 “Fighting Piracy Goes Awry with Killing of fishermen, A. Katz, 16 september 2012, www.bloomberg.com/news/2012-
09-16/fighting-piracy-goes-awry-with-killings-of-fishermen.html.  
325 T. T. RICHARDS, “Reconsidering the Letter of Marque: Utilizing Private Security Providers against Piracy”, Pub. Cont. 
L.J. 2010, 422-435. 
326 Supra 14, nr. 17. 
327 A. ROBERTS, R. GUELFF, “Preface to the Paris Decleration”, in Documents on the law of war 23, 1989.  
328 Zie website: www.voanews.com  
329 Supra, verwijzen naar hoofdstuk 3, VN-Zeerechtverdrag, nr inbeslagneming van piraten 
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daadwerkelijk uit te oefenen. De vraag is wat dat recht tot zelfverdediging precies 
inhoudt.330 In het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof vinden we een 
definitie van dit begrip. Het Statuut staat toe dat een persoon of zichzelf, of een andere 
persoon, of de goederen die van essentieel belang zijn voor het overleven van de persoon 
of van een andere persoon verdedigt tegen een dreigend en wederrechtelijk gebruik van 
geweld. Heel belangrijk is dat het volgens het Statuut van Rome niet enkel gaat om het 
verdedigen van zichzelf, maar ook om verdedigen van andere personen of hun eigendom. 
Daardoor wordt het mogelijk om gebruik te maken van private beveiligers aan boord van 
schepen in functie van bescherming tegen maritieme piraten. De wijze waarop de 
verdediging wordt uitgeoefend moet evenredig zijn aan de mate van gevaar voor de 
persoon of de andere persoon of de beschermde goederen.331 Die zogenaamde 
proportionaliteitstest moet dus steeds voldaan zijn, indien niet zullen staten de 
verplichting hebben om op te treden. Omdat de voorwaarden niet gespecificeerd worden 
in een verdrag of richtlijn, zullen zowel het internationaal en nationaal gewoonterecht 
alsook de bepalingen van internationale organisaties bij de invulling van dit begrip een 
belangrijke rol spelen. Deze vage term zal steeds in casu worden beoordeeld en het zal dus 
van de concrete omstandigheden afhangen of er al dan niet aan de proportionaliteitstest 
zal zijn voldaan.  

 
199. Het Zeerechtverdrag lijkt hiermee toch een deur te openen in het toestaan van 

privateering.332 Artikel 107 staat immers aan overheidsschepen, schepen die duidelijk 
gemarkeerd zijn als overheidsschip, toe om piratenschepen in beslag te nemen. Hieruit 
schijnt te volgen dat op voorwaarde dat de overheid een schip een ‘letter of marque’ geeft 
(waardoor het dus in dienst treedt van de overheid) en dat schip duidelijk markeert als 
zijnde in dienst van de overheid, dat dergelijk schip zou kunnen overgaan tot bestrijden 
van piraten. Dit is echter niet het geval. Rekening houdend met het Internationaal 
gewoonterecht en de zogenaamd ‘State practice’ zal het toch verboden zijn voor 
overheden om private schepen te betrekken. Een belangrijke nuancering hierop is dat het 
internationaal gewoonterecht snel kan wijzigen. Zodra staten zich gedragen naar die norm 
noch overtuigd zijn dat ze die norm moeten naleven, zal het toegelaten zijn om dergelijke 
‘letters of marque ‘uit te vaardigen.  

 
200. Samengevat zal privateering in het huidige rechtskader nog steeds verboden zijn, het 

gebruik maken van gewapende bewakingsagenten aan boord van schepen is daarentegen 
wél toegestaan. Het internationaal recht verbiedt logischerwijze niet dat private actoren 
geweld gebruiken als middel van zelfverdediging. Integendeel, het recht op 
zelfverdediging kan gezien worden als een regel van internationaal gewoonterecht.  

 
 
 
                                                
330 Zie A. RUBIN, The law of piracy, New York, Transnational Publishers, 1988, 336-337. 
331 Zie Art. 31, lid 1, (c), Statuut van Rome inzake het Internationale Strafgerechtshof van 17 juli 1998, BS 1 december 2000, 
40367. 
332 T. HUTCHINS, “Structuring a Sustainable Letters of Marque Regime: How commissioning Privateers Can Defeat the 
Somali Pirates”, Cal. L. Rev. (2011), 869.  
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2.2.1.2.IMO 
201. De Internationale Maritieme Organisatie zag gewapende veiligheidsagenten 

traditioneel met argusogen aan. In 1993 werd in een richtlijn van de IMO het dragen en 
gebruik van vuurwapens voor persoonlijke bescherming of bescherming van een schip 
sterk afgeraden. Het inzetten van dergelijk personeel was wegens de dreiging voor 
escalatie van geweld te gevaarlijk. Daar kwam echter verandering in tijdens de 89ste Sessie 
van de Werkgroep Maritime Security (MSC)333. In deze sessie stuurden verschillende 
partijen aan op een mentaliteitswijziging, uit pure noodzaak.  
 

202. Organisaties zoals de Baltic and International Maritime Council (BIMCO), het 
International Chamber of Shipping (ICS), en de International Parcel Tankes Association 
(IPTA) stelden zich op als fervente voorvechters van dat standpunt.334 Deze 
laatstgenoemde was een zeer invloedrijke actor in de het debat over het toelaten van 
dergelijke agenten. IPTA representeert chemische tankers die wegens hun functie trager 
en kleiner zijn en zijn om die reden zeer kwetsbaar voor aanvallen van piraten. Alhoewel 
de associatie oorspronkelijk een groot tegenstander was van het gebruik van 
bewakingsdiensten wegens het gevaar voor escalatie – met inachtneming dat hun cargo 
extra gevoelig is voor vuurgevechten – zag IPTA zich desalniettemin genoodzaakt om 
actie te ondernemen tegen de escalerende situatie in de Indische oceaan.335 Het geweld 
van Somalische piraten nam ongeziene proporties aan en het personeel aan boord van 
deze tankers werd vaak slachtoffer van barbaarse handelingen en moorden336.  

 
203. Zoals gezegd, besloot de MSC in de 89ste Sessie tegemoet te komen aan die eisen. De 

organisatie bleef afkerig staan tegen bewapende personen aan boord van schepen wegens 
de dreiging van escalatie, maar zag zich genoodzaakt om het toch toe te staan.337 De 

Werkgroep benadrukte dat vlagstaten discretionair kunnen beslissen over het toelaten van 
bewapende personen aan boord van schepen. De keuze om zich al dan niet te beroepen op 
gewapende agenten moet toekomen aan de individuele schepen en moet conform zijn met 
de specifieke risicobeoordeling van de reis.  

 
204. Het subsidiair karakter van PCASP bleek heel duidelijk in de het rapport van de MSC. 

Het gebruik van gewapende veiligheidsagenten werd beschouwd als een uitzondering op 
de algemene regel dat de Staat dient in te staan voor de vrijheid van de scheepvaart in de 
volle zee en voor de bescherming van haar eigen koopvaardijschepen middels haar 

                                                
333 Het Maritime Safety Committee (MSC) van de IMO is bevoegd voor elk aspect van veiligheid waar de IMO zich over 
buigt. Zie supra. 
334 Development of Guidance for the Industry on the Employment of Private Armed Security Service Providers to Deter and 
Counter Piracy against Ships, Submitted by the Philippines, Singapore, BIMCO, and ICS (8 maart 2011), IMO Doc. 
MSC/89/18/5 (2011). 
335 J. KRASKA,  “International and comparative regulation of private maritime security companies employed in counter-
piracy”, in D. GUILFOYLE (ed.) Modern Piracy. Legal Challenges and Responses, Edward Elgar Publishing Limited, 
Cheltenham, UK, 2013, 232.  
336 Employement of Private Armed Security Providers, Submitted by the International Tankers Parcel Association (22 maart 
2011), IMO Doc. MSC/89/1811 (2011).  
337 Recommendation to Governments for preventing and suppressing piracy and armed robbery against ships (12 June 2015), 
IMO Doc. MSC.1/Circ. 1333/Rev.1 (2015) 
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Krijgsmacht.338 De Belgische Krijgsmacht die via Vessel Protection Detachments (VPDs) 
koopvaardijschepen varend onder de Belgische vlag bescherming biedt, verdient dus 
duidelijk de voorkeur.339 Maar bij gebreke aan efficiënte werking van deze VPDs, zullen 
PCASP toch mogelijk zijn. Daarenboven was het niet de bedoeling dat die private 
maatregel als alternatief in de plaats komt van de andere preventieve maatregelen, zoals 
die omschreven staan in de BMP-richtlijnen. Deze non-lethal maatregelen blijven een 
essentieel deel van de strijd tegen maritieme piraterij. 

 
205. De 89ste Sessie resulteerde in het aanvaarden van verschillende richtlijnen en 

aanbevelingen waaronder de aanbevelingen voor het gebruik van Privately Contracted 
Armed Security Personnel (PCASP) aan boord van schepen in het Hoge Risico Gebied340, 
de richtlijnen voor de vlagstaten341,  voor de scheepseigenaars, rederijen en kapiteins342 en 
de toepassing van de ‘Best Management Practice Guidance’343.344 Wat betreft de 
richtlijnen voor vlag- en kuststaten, alsmede de aanbevelingen voor scheepseigenaren, 
rederijen en kapiteins, werd aan de IMO in mei 2011 opgedragen om richtlijnen te 
ontwikkelen.345 Op 16 september 2011 werd een eerste aanbeveling uitgegeven voor de 
scheepseigenaars, rederijen en kapiteins die zich in het Hoge Risico Gebied bevinden. 
Scheepseigenaren moeten hun vlagstaat raadplegen indien zij beroep willen doen op 
private agenten en er moet een risicoanalyse van het gebruik van PCASP doorgevoerd 
worden. Op diezelfde datum werd een tweede aanbeveling uitgevaardigd. Deze 
aanbeveling regelt enkele principes voor vlagstaten die van oordeel zijn dat commerciële 
schepen die onder hun vlag navigeren door het Hoge Risico Gebied gebruik kunnen 
maken van PCASP.346 De vlagstaat wordt aanbevolen een beleid uit te stippelen, met 
inachtneming van  het gevaar op escalatie dat hieruit onvermijdelijk voortvloeit.347 Bij die 
beoordeling wordt onder meer voorgesteld om rekening te houden met de 
minimumvereisten waaraan veiligheidsagenten moeten voldoen in de zin van eerste 
aanbeveling aangaande scheepseigenaren, rederijen en kapiteins. 

 

                                                
338 Walter VERSTREPEN, ‘Maritieme beveiliging van schepen varend onder de Belgische vlag’ in A. CLIQUET en F. 
MAES (eds.), Recht door zee. Hedendaags internationaal zee- en  maritiem recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, 192. 
339 Walter VERSTREPEN, ‘Maritieme beveiliging van schepen varend onder de Belgische vlag’ in A. CLIQUET en F. 
MAES (eds.), Recht door zee. Hedendaags internationaal zee- en  maritiem recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, 193. 
340  Interim guidance to Private Maritime Security Companies providing Privately Contracted Armed Security Personnel on 
board ships in the High Risk Area (25 mei 2012), IMO Doc. MSC.1/Circ.1443 (2012). 
341 Revised Interim Recommendations for Flag States regarding the use of Privately Contracted Armed Security Personnel on 
board ships in the High Risk Area (12 september 2015), IMO Doc. MSC.1/Circ.1406/Rev.3 (2015).  
342 Revised interim guidance to shipowners, ship operators and shipmasters on the use of privately contracted armed security 
personnel on board ships in the High Risk Area (25 mei 2012), IMO Doc. MSC.1/Circ.1405/Rev.2 (2012).  
343 Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia, Best Management Practices for Protection 
against Somalia-based Piracy (12 June 2015), IMO Doc. MSC.1/Circ.1506 (2015). 
344 Walter VERSTREPEN, ‘Maritieme beveiliging van schepen varend onder de Belgische vlag’ in A. CLIQUET en F. 
MAES (eds.), Recht door zee. Hedendaags internationaal zee- en  maritiem recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, 190. 
345 Draft Report of o-the Marititme Safety Committee on its Eighty-Ninth Session (16 mei 2011), IMO Doc. MSC. 89/WP.1, 
(2011). 
346 Revised Interim Recommendations for Flag States regarding the use of Privately Contracted Armed Security Personnel on 
board ships in the High Risk Area (12 september 2015), IMO Doc. MSC.1/Circ.1406/Rev.3 (2015).  
347 Revised Interim Recommendations for Flag States regarding the use of Privately Contracted Armed Security Personnel on 
board ships in the High Risk Area (16 september 2011), IMO Doc. MSC.1/Circ.1406/Rev.1 (2011).  
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206. Beide aanbevelingen kregen vorm in resolutie 1044_27, door de IMO Assembly 
aangenomen te 30 november 2011.348 In essentie herhaalde deze resolutie de standpunten 
van het MSC, zijnde dat enkel bewakingsagenten wapens mogen dragen op schepen en 
dat het toestaan van dergelijk personeel aan boord uitsluitend een beslissing is van de 
vlagstaat. Dit standpunt is sindsdien niet meer gewijzigd. In de 95ste sessie van de 
Werkgroep Maritieme Veiligheid, die plaatsvond van drie tot twaalf juni 2015, werden de 
standpunten herhaald over het gebruik van private agenten aan boord.349 Indien vlagstaten 
willen gebruik maken van hun discretionaire bevoegdheid tot het toelaten van deze 
bewapende agenten, zullen zij de voorwaarden waaronder dit is toegestaan, moeten 
vastleggen in de wet.350 Die zienswijze is nog eens bevestigd tijdens de laatste sessie van 
de Werkgroep, die in haar 98ste sessie van juli 2017 een aantal vaststellingen deed inzake 
piraterij in de Golf van Guinee.351 Daarnaast wordt nog eens uitdrukkelijk verwezen naar 
de richtlijnen die de Werkgroep van de IMO heeft uitgevaardigd inzake gewapend 
personeel aan boord.352 De richtlijnen van de Werkgroep Maritieme Veiligheid, de MSC 
Circulars, zijn terug te vinden op de website van de IMO.353 

 
2.2.1.3.Montreux Document 
207. Het Montreux Document van 17 september 2008 is een intergouvernementeel 

document dat het respecteren van mensenrechten bevordert bij het gebruik van private 
beveiligers in een gewapend conflict.354 Naast België, dat sinds 28 februari 2012 partij is, 
zijn er nog 53 andere staten die op dit ogenblik het document ondersteunen.355  
 

208. Het is het eerste document van internationaal belang dat beschrijft op welke wijze 
internationaal recht van toepassing is op private beveiligingsondernemingen en diens 
agenten opererend in een gevaarlijke zone. Het document behelst een set van praktijken 
die staten kunnen toepassen om hun internationale verplichtingen te voldoen. Die 
praktijken zijn met andere woorden facultatief en het lidmaatschap bij dit instrument 
creëert dus geen verplichtingen voor staten.356 Desalniettemin heeft het document een 
grote invloed en dat wordt ook bevestigd door Europa.357 

 
 
 
                                                
348 Piracy and Armed Robbery against Ships in Waters off the Coast of Somalia, IMO Doc. A.1044_27, 20 december 2011.  
349 Recommendations to Governments for preventing and suppressing piracy and armed robbery against ships (12 June 
2015), IMO Doc. MSC.1/Circ.1333/Rev.1 (2015), 2. 
350 Recommendations to Governments for preventing and suppressing piracy and armed robbery against ships (12 June 
2015), IMO Doc. MSC.1/Circ.1333/Rev.1 (2015), 2. 
351 Reporting of Incidents of Piracy and Armed Robbery Against Ships in the Gulf of Guinea (5 juli 2017), IMO Doc. 
MSC.1/Circ.1585 (2017) §2. 
352 Zie UKMTO, BMP4. Best Management Practices for Protection against Somali Based Piracy, Glasgow, Witherby, 2011, 
40. 
353 Zie website: www.imo.org. 
354 Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States related to Operations of 
Private Military and Security Companies during Armed Conflict, Montreux, 17 september 2008. 
355 Zie website: www.eda.admin.ch. 
356 Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States related to Operations of 
Private Military and Security Companies during Armed Conflict, Montreux, 17 september 2008, 31.  
357 Op 21 januari 2016 zien we bijvoorbeeld dat het Europees Parlement de Republiek India sterk aanbeveelt om zich aan te 
sluiten bij het document in de MV Seaman Guard Ohio zaak.  
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2.2.1.4.International Code of Conduct for Private Security Service Providers (ICoC) 
209. De ICoC waakt erover dat beveiligingsagenten de mensenrechten respecteren in 

gebieden waar de rechtstaat ondermijnd is. Volgens deze code, die 2010 werd opgesteld in 
Zwitserland, moeten beveiligingsfirma’s hun diensten aanbieden in overeenstemming met 
al het toepasselijk recht, inclusief het lokaal, regionaal en/of nationaal recht.358 Deze 
actieve verplichting wordt aangevuld met een negatieve: agenten mogen niet martelen, 
discrimineren of zich inlaten met mensenhandel. In 2013 is vervolgens een onafhankelijke 
associatie (International Code of Conduct for Private Security Providers’ Association 
(ICoCA)) tot stand gekomen die erop toeziet dat de beveiligingsondernemingen die lid 
zijn van de associatie handelen volgens de code. De lijst van deelnemende ondernemingen 
wordt steeds groter en kan teruggevonden worden op de website van de ICoCA.359 

 
2.2.2. Belgisch stelsel 
210. De internationale gemeenschap lijkt eensgezind in het toelaten van private agenten aan 

boord op voorwaarde dat vlagstaten dit toestaan en vervolgens reguleren. Elke nationale 
wetgever beschikt op dat vlak over een discretionaire bevoegdheid en daarom is het 
belangrijk om te achterhalen wat individuele staten hierover zeggen indien bedrijven 
willen weten of deze preventieve maatregel mogelijk is voor hun schepen. In dit werkstuk 
zal enkel het Belgisch nationaal recht onderzocht worden. Dit heeft tot gevolg dat enkel 
schepen die varen onder de Belgische vlag onder de volgende regels zullen vallen.  

 
2.2.2.1.Nationale reactie op de internationale discussie 
211. Slechts enkele weken na de bevestiging van de praktijk door de IMO, stelde de 

Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) de vraag aan de overheid teneinde een 
wettelijk kader voor het gebruik van private veiligheidsdiensten aan boord van Belgische 
vlagschepen te creëren. Aanvankelijk was de KBRV enkel voorstander van de Vessel 
Protection Detachments (VDPs), maar als snel bleek dat deze VPDs in de praktijk 
kampten met verschillende hindernissen (o.a. van economische aard) waardoor de PCASP 
een welgekomen alternatief betekende. Na een lang traject van onderhandelen werd het 
wetsontwerp ingediend op 19 november 2012360 en kwam de uiteindelijke wet tot stand op 
16 januari 2013 waarna deze in werking trad op 30 januari 2013 (hierna de ‘Maritieme 
Beveiligingswet’).361  

 
212. De beweegredenen van de Belgische wetgever voor het toestaan van de private 

agenten aan boord van schepen staan opgelijst in de Memorie van Toelichting van de 
Maritieme Beveiligingswet en ze weerspiegelen duidelijk de internationale consensus 
rond het toestaan van deze PCASPs. De bestaande internationale en regionale maatregelen 
volstonden immers niet om piraterij afdoende te bestrijden en daarom werd de druk op 
individuele staten opgedreven om als vlaggenstaat maatregelen te nemen met het oog op 

                                                
358 Zie website: www.icoca.ch.  
359 Website: ibid.  
360 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen voor de bestrijding van maritieme piraterij betreffende aangelegenheden als 
bedoel door artikel 78 van de Grondwet, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 53K2509/001. 
361 Wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, BS 30 januari 
2013, 4730.  
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de bescherming van de bemanning aan boord van schepen die onder de Belgische vlag 
varen. Het doel van de wet was om de belangen van de Belgische vlag en zijn 
economische betekenis voor België te vrijwaren door bescherming te bieden in de 
wereldhandelsroutes die noodzakelijk zijn voor de Belgische economische groei.362 

 
2.2.2.2.Wetgevend overzicht 
213. In het kader van maritieme private veiligheid wordt het fundament gelegd door de Wet 

tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 1990 (hierna de “Private 
Veiligheidswet 1990”). Deze wet, zoals gewijzigd door de wet van 2013 (Wet houdende 
diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij van 16 januari 2013, 
hierna de “Maritieme Beveiligingswet 2013”), vormt de basiswet inzake private 
veiligheid. Initieel had deze wet geen specifieke bepalingen omtrent maritieme 
beveiligingsondernemingen. Maar dat heeft de Maritieme Beveiligingswet 2013 
veranderd via een nieuw hoofdstuk “IIIter – Bijzondere bepalingen betreffende de 
maritieme veiligheidsondernemingen” geïncorporeerd in de artikelen 13.18-13.33.  

 
214. Vandaag ligt het Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 

29 maart 2017 in de kamer dat de bestaande Private Veiligheidswet 1990 in zijn geheel 
zal vervangen.363 In hoofdstuk V, afdeling 4, zijn er een twintigtal bepalingen opgenomen 
die de bepalingen over maritieme veiligheidsondernemingen uit de bestaande wet 
hernemen. Daar het in beginsel gaat om dezelfde bepalingen als die van de Private 
Veiligheidswet van 1990, zal in het deel dat volgt, steeds verwezen worden naar de 
toepasselijke bepalingen van beide wetten. Een vergelijkende analyse tussen de twee 
wetten volgt daarna. 

 
2.2.2.3.Maritieme beveiligingswet 
215. De wet strekt ertoe om “private bewaking aan boord van schepen die de Belgische 

vlag voeren toe te staan, in zeegebieden waar er een hoog risico is op piraterij, door 
bewakingsondernemingen met een vergunning op grond van het Belgisch recht”.364 
Daartoe moeten bewakingsondernemingen een aparte vergunning bekomen zodat de 
bevoegde administratie kan ingrijpen en boeten kan opleggen aan niet-vergunde 
ondernemingen die bewakingsactiviteiten uitoefenen.  

 
216. De wet bevat naast de nieuwe wetgeving inzake de bestrijding van piraterij, zoals 

omschreven in de wet van 30 december 2009 (zie hoofdstuk II), ook verschillende 
wijzigingen van gelieerde wetten. De Maritieme Beveiligingswet incorporeerde namelijk 
ook de wijzigingen van de Wet 10 april 1990 (betreffende de regeling private en 
bijzondere veiligheid), van de Wet 5 juni 1928 (betreffende de herziening van het Tucht- 
en Strafwetboek voor de koopvaardij en zeevisserij) en van de Wet 30 december 2009 
(betreffende de strijd tegen de piraterij op zee). Reeds vóór de inwerkingtreding van de 

                                                
362 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen voor de bestrijding van maritieme piraterij betreffende aangelegenheden als 
bedoel door artikel 78 van de Grondwet, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 53K2509/001, 4. 
363 Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
364 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen voor de bestrijding van maritieme piraterij betreffende aangelegenheden als 
bedoel door artikel 78 van de Grondwet, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 53K2509/001, 3. 
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Maritieme Beveiligingswet waren er reeds juridische mogelijkheden tot het gebruik van 
gewapende veiligheidsagenten aan boord van schepen op grond van de artikelen 5, 17, 69 
en 70 van de Wet 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor 
de koopvaardij en zeevisserij juncto artikelen 416 en 417 Sw. op voorwaarde dat de 
Belgische Wapenwet 2006 niet geschonden werd. Maar het is slechts door de Maritieme 
Beveiligingswet dat een formeel rechtskader wordt voorzien.  

 
217. De wet regelt het toepassingsgebied en –voorwaarden voor private 

beveiligingsagenten aan boord van het schip. Daarnaast voorziet de wet in een strikte 
afbakening tussen de bevoegdheden van de kapitein van het schip en de operationele 
leidinggevende van de bewakingsploeg. De kapitein krijgt de nodige bevoegdheden 
inzake vaststelling van misdrijven, aanhouding en verhoor van verdachten zodat 
verdachten in België op een degelijke manier vervolgd kunnen worden.365 Ten slotte 
worden de bevoegdheden van de bewakingsagenten strikt vastgelegd opdat de regels 
omtrent het gebruik van geweld correct zullen nageleefd worden en ter vermijding van 
wandaden begaan door de bewakingsagenten. 

 
2.2.2.3.1. Toepassingsvoorwaarden voor private agenten 
218. Artikel 3 van de Maritieme Beveiligingswet laat toe om private beveiliging tegen 

maritieme piraterij in te zetten aan boord van een schip dat gemachtigd is de Belgische 
vlag te voeren mits naleving van een aantal voorwaarden.366 De geregistreerde eigenaar of 
exploitant van een Belgisch schip kan private agenten enkel inzetten in zeegbieden 
gelegen in het Hoge Risico Gebied. Ten tweede kan de reder enkel beroep doen op 
ondernemingen die vergund zijn overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling 
van de private en bijzondere veiligheid. In die wet is daartoe een onderscheiden categorie 
van veiligheidsondernemingen opgericht, namelijk de maritieme 
veiligheidsondernemingen. Een derde vereiste is dat de overeenkomst die gesloten is 
tussen de veiligheidsonderneming en de eigenaar of exploitant van het schip betekend 
wordt aan de overheid. Een laatste voorwaarde is dat de exploitant en de kapitein van het 
schip tegelijk ook gebruik maken van de BMP. Private beveiliging kan dus niet als 
alternatief dienen voor de preventieve werking die uitgaat van de BMP, maar dient enkel 
als bijkomende bescherming. 

 
2.2.2.3.1.1.Hoge Risico Gebied 
219. De wet schrijft voor dat deze maritieme veiligheidsondernemingen uitsluitend in 

vastgestelde gevaarlijke zeegebieden kunnen opereren (het Hoge Risico Gebied). Dat 
gebied wordt vastgesteld door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit en kan 
aldus op een soepele wijze omschreven worden, rekening houdend met het actuele risico 
op piraterij.367  Uit het koninklijk besluit van 11 februari 2013 blijkt dat de wet initieel 
enkel betrekking had op het risicovol gebied waarin Somalische piraten actief zijn. Dat 

                                                
365 Ibid. 
366 Zie Art. 3 Wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, BS 30 
januari 2013, 4730.  
367 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen voor de bestrijding van maritieme piraterij betreffende aangelegenheden als 
bedoel door artikel 78 van de Grondwet, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 53K2509/001, 13. 
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zeegebied wordt begrensd door Suez en de Straat van Hormuz in het noorden, 10° Z.B. en 
78° O.L.368 Hieruit volgt dat daden van piraterij in andere zeegebieden worden uitgesloten 
van de Belgische wettelijke regeling. 

 
220. Reeds in de senaatsbespreking van 2013 rond de maritieme beveiligingswet, werd al 

gediscussieerd rond de vraag of enkel Somalië of ook Guinee als piratengebieden moesten 
aangeduid worden369. Van de Lanotte, destijds viceminister en minister van Economie, 
Consumenten en Noordzee, verdedigde destijds de stelling van de regering die het niet 
opportuun achtte om de Golf van Guinea op te nemen in die lijst van gevaarlijke gebieden 
om de twijfelachtige reden dat daar een andere soort van criminele activiteiten 
plaatsvonden: voornamelijk gewapende diefstallen aan boord van schepen en korte 
kapingen van schepen om voornamelijk olie te stelen. Een meer gegronde reden die werd 
opgeworpen, was dat de VN nog geen resoluties had aangenomen tegen piraterij in de 
Golf van Guinee, in tegenstelling tot het geval in Somalië. Dit vormde een juridisch 
probleem aangezien er geen internationale rechtsgrond bestond voor België om op te 
treden in de territoriale zeeën van die kuststaten tegen piraterij. Die stelling werd nadien 
in feite bevestigd door een nieuwe publicatie van richtlijn voor scheepseigenaars op juni 
2016.370 

 
221. De context wijzigde echter aanzienlijk in jaren na de senaatsbespreking van 2013. De 

IMO nam een duidelijk standpunt over de toestand in de Golf van Guinee en kwam samen 
met een aantal Afrikaanse landen tot Code of Conduct voor de onderdrukking van piraterij 
in West en Centraal Afrika.371 Daarenboven kwam er een nieuwe publicatie van een 
richtlijn voor scheepseigenaars op juni 2016.372 Wat betreft gewapende bewaking, 
waarschuwt deze richtlijn meteen dat men zeer voorzichtig te werk zal moeten gaan in de 
Golf van Guinee. In die regio is er een ongelooflijke complexiteit aan regelgeving 
betreffende veiligheid, administratie en beheer. Kuststaten in dat gebied laten gewapende 
agenten aan boord van schepen in de territoriale wateren niet toe en voeren hier 
regelmatig controles op uit.373  

 
222. Ondanks die waarschuwingen, verruimde het toepassingsgebied van de Maritieme 

Beveiligingswet 2013 krachtens het koninklijk besluit van 1 september 2016 tot het 
gebied van de Golf van Guinee.374 Uit de aanhef van het koninklijk besluit wordt duidelijk 

                                                
368 Zie Art. 1 KB van 11 februari 2013 tot vaststelling van de zeegebieden voor het gebruiken van private bewaking op zee, 
BS 19 februari 2013, 9340.  
369 Sénat de Belgique, Annales 5-92, jeudi 21 Février 2013,  
Question orale de Mme Sabine Vermeulen au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la 
Mer du Nord sur «le premier arrêté d'exécution de la loi relative à la lutte contre la piraterie maritime», Sénat de Belgique, 
(no 5-859), Annales 5-92, jeudi 21 Février 2013,  
370 Zie Guidelines for Owners, Operators and Masters for protection against piracy in the Gulf of Guinea region (Version 2), 
ICS, 7 juli 2016. 
371 Prevention and Suppression of Piracy, armed robbery against ships and illicit maritime activity in the Gulf of Guinea, 29 
November 2013, IMO Res. A.1069_28;  
372 Guidelines for Owners, Operators and Masters for protection against piracy in the Gulf of Guinea region, Version 2, June 
2016, §§6-8. 
373Ibid.  
374 Art 1, lid 2, KB tot wijziging van het KB van 11 februari 2013 tot vaststelling van de zeegebieden voor het gebruik van 
private bewaking op zee tegen piraterij van 1 september 2016, BS 14 september 2016. 
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dat dit werd verantwoord door de onrustwekkende cijfers die het IMB de wereld 
instuurde. Die cijfers stelden een ernstige toename vast van het aantal aanvallen in de Golf 
van Guinee. In het eerste kwartaal van 2016 werden er al meer gevallen gerapporteerd dan 
in heel 2015 samen.375 Daarenboven was ook het geweld tijdens de aanvallen toegenomen 
– waardoor er steeds meer dodelijke slachtoffers vielen – en werd het ontvoeren van 
bemanningsleden een nieuwe trend.376 Om al deze redenen zag België zich genoodzaakt 
om snel actie te ondernemen.377 Het koninklijk besluit van 1 september 2016 zag het licht 
en vulde artikel 1 van het uitvoeringsbesluit van 2013 aan met de volgende zin:378 

 
“Het zeegebied in de golf van Guinee, vanaf de grens van de territoriale wateren van de 
gevatte kuststaten en begrensd op zee door de verbinding van de coördinaten: 
 

1) 17° 20' 00 Z, 11° 50' 00 O 
2) 17° 20' 00 Z, 10° 00' 00 O 
3) 10° 00' 00 Z, 10° 00' 00 O 
4) 0° 00' 00 Z, 0° 00' 00 O 
5) 0° 00' 00 Z, 10° 00' 00 W 
6) 10° 00' 00 N, 20° 00' 00 W 
7) 20° 45' 00 N, 20° 00' 00 W 
8) 20° 45' 00 N, 17° 00' 00 W 

 
2.2.2.3.1.2.Vergunde maritieme veiligheidsondernemingen  
223. De Private en bijzondere veiligheidswet van 1990 en het koninklijk besluit betreffende 

de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme 
veiligheidsonderneming van 2 september 2013 (hierna het Vergunningenbesluit 2013)379 
bepalen de voorwaarden voor maritieme veiligheidsondernemingen om een vergunning te 
bekomen. De geregistreerde eigenaar of exploitant kan geen beroep doen op een niet 
vergunde maritieme veiligheidsonderneming.380 Enkel vergunde maritieme 
veiligheidsondernemingen gemachtigd zijn om activiteiten uit te oefenen van toezicht of 
bescherming aan boord van schepen. Deze vergunning bekomt men bij koninklijk besluit 
dat wordt vastgesteld na overleg in de Ministerraad die wordt voorgedragen door de 
minister van Binnenlandse zaken.381 Conform artikel 13.20 moeten maritieme 
veiligheidsonderneming (en haar personeelsleden) verschillende voorwaarden vervullen 
om een vergunning te bekomen. Zowel de veiligheidsonderneming als het personeelslid 
moeten o.a. gedurende een totale duur van twee jaar op wettige wijze een gewapende 

                                                
375 Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Annual Report – 2016 (30 maart 2017), Annex 4, IMO Doc. 
MSC/Circ.245 (2017). 
376 Ibid. 
377 KB tot wijziging van het KB van 11 februari 2013 tot vaststelling van de zeegebieden voor het gebruik van private 
bewaking op zee tegen piraterij van 1 september 2016, BS 14 september 2016. 
378 Art. 1, lid 2, KB tot wijziging van het KB van 11 februari 2013 tot vaststelling van de zeegebieden voor het gebruik van 
private bewaking op zee tegen piraterij van 1 september 2016, BS 14 september 2016. 
379 KB van 2 september 2013 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme 
veiligheidsonderneming, BS 24 september 2013.  
380 Art. 13.18, lid 3 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990. 
381 Art. 13.18, lid 1 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art 186, 
Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
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activiteit hebben uitgeoefend inzake bewaking en bescherming aan boord van schepen.382 
Een ander voorbeeld is dat de maritieme veiligheidsonderneming moet aantonen dat de 
wapens waarmee haar agenten ter plaatse zullen worden uitgerust, in de betrokken havens 
worden bewaard en aan boord worden gebracht conform de artikelen 32 – 42 van het 
Vergunningenbesluit 2013.383  

 
224. Daarnaast worden een aantal vereisten gesteld aan de veiligheidsondernemingen en 

haar agenten waaraan zij moeten voldoen tijdens het uitvoeren van een 
bewakingsopdracht. Agenten aan boord van een schip moeten in het bezit zijn van een 
identificatiekaart, welke voorafgaandelijk gecontroleerd moet worden door de eigenaar of 
exploitant van het schip.384 Voorts moeten agenten steeds werkkledij en 
beschermingskledij dragen die door de Koning worden bepaald.385 In het 
Vergunningenbesluit is er sprake van een zwarte broek, een rode vest en twee gele 
armbanden. Ze mag niet tot verwarring leiden met de kledij van de bemanningsleden van 
het schip en vermelden het woord “SECURITY” op duidelijke zichtbare wijze op de rug 
en eventueel de naam en het kenteken van de desbetreffende maritieme 
veiligheidsonderneming.386 Met betrekking tot wapens bepaalt de wet dat voor het 
toezicht en de bescherming aan boord van schepen uitsluitend niet- of halfautomatische 
vuurwapens met een maximum van kaliber.50 mogen gebruikt worden.387 De Koning 
moet de nadere regels bepalen betreffende de lading en opslag van de wapens.  

 
2.2.2.3.1.3.Overleggings- en mededelingsplicht 
225. De geregistreerde eigenaar of exploitant sluit met de veiligheidsonderneming een 

overeenkomst, telkens hij daarop beroep doet.388 Die overeenkomst bevat tenminste een 
aantal wettelijke elementen zoals het verbod op onder-aanneming, de uiteenzetting van de 
BMP-regels die van toepassing zijn, en de verdeling van de bevoegdheden van de kapitein 
en het personeel van de maritieme veiligheidsonderneming aan boord van het schip. De 
eigenaar of exploitant dient bij het sluiten van dergelijke overeenkomst een kopie ervan 
mee te delen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de minister die bevoegd is voor 
het maritiem Vervoer volgens de geijkte procedure die beschreven staat in het koninklijk 
besluit van 6 maart 2013. De eigenaar of exploitant stuurt een kopie van de overeenkomst 
per aangetekende postzending naar de Directeur van de Directie Private Veiligheid van de 
Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. De 

                                                
382 Art. 13.20 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990;  
383 Art. 32-42 KB van 2 september 2013 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme 
veiligheidsonderneming, BS 24 september 2013. 
384 Art. 13.18, lid 5 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 191, 
Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
385 Art. 13.22, lid 1 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 193 
Wetsontwerp, wet tot regeling van de private veiligheid Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
386 Art. 5 KB van 2 september 2013 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme 
veiligheidsonderneming, BS 24 september 2013. 
387 Art. 13.22, lid 2 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 194, 
Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
388 Art 6 Maritieme Beveiligingswet.  
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mededeling gebeurt in principe binnen een termijn van zeven dagen vanaf de datum van 
afsluiting van de overeenkomst.389 

 
226. Naast deze overlegging van stukken, bestaan er nog twee vormen van meldingsplicht. 

Ten eerste moet iedere geregistreerde eigenaar of exploitant van een schip varend onder 
de Belgisch vlag dat voorzien is van private bewaking, iedere reis die hij van plan is aan te 
vangen, verplicht melden aan de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal 
Maritiem Vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer.390 Ten tweede wordt iedere kapitein 
van het schip of geregistreerde eigenaar of exploitant geacht onverwijld kennis te geven 
aan het Crisiscentrum van de regering van gevallen waar met het oog op het bestrijden 
van piraterij vanaf het schip gevuurd werd of waarbij personen verdacht van piraterij het 
schip hebben aangevallen of aan boord van het schip zijn gekomen.391 Die kennisgeving 
wordt alweer gedaan via de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Maritiem 
Vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

 
2.2.2.3.2. Bevoegdheidsverdeling tussen leidinggevende en kapitein 
227. Een aantal bepalingen beschrijven de verantwoordelijkheid en de verplichtingen van 

de operationeel leidinggevende op het schip. De leidinggevende voert de 
bewakingsopdracht uit volgens richtlijnen en bevelen die hij heeft gekregen van de 
kapitein van het schip. De leidinggevende heeft hiertoe een speciaal statuut gekregen en 
de wet bepaalt dat de andere agenten, die gezamenlijk een ploeg vormen, onder zijn 
leiding staan.392 Hij heeft daarnaast ook een paar praktische opdrachten. Zo moet hij bij 
elke opdracht bepaalde gegevens en feiten noteren in een logboek, maakt hij steeds een 
verslag op en verricht hij onverwijld een incidentmelding aan de bevoegde overheden in 
het geval dat agenten gebruik hebben gemaakt van vuurwapens of dat personen werden 
aangetroffen die van piraterij worden verdacht of indien het schip werd aangevallen door 
piraten.393 Verder probeert de wet elke discussie omtrent verantwoordelijkheid te 
vermijden door de operationeel leidinggevende van de maritieme veiligheidsonderneming 
ondergeschikt te plaatsen aan de instructies van militairen die desgevallend tussenkomen, 
met akkoord van de kapitein, in het kader van een bijkomende bescherming geboden door 
een Belgisch oorlogsschip of een schip toebehorende aan een lidstaat van de Europese 
Unie of deel uitmakend van een operatie van de NAVO die in het betrokken gebied 
opereert.394  

                                                
389 Art. 3, 1° Maritieme Beveiligingswet en art. 1, lid 1-2 KB van 6 maart 2013 betreffende de mededelingen en meldingen 
door de geregistreerde eigenaars of exploitanten van schepen die vereist zijn wanneer zij beroep doen op een maritieme 
veiligheidsonderneming, BS 2 april 2013.  
390 Art. 4 Maritieme Beveiligingswet en art. 2 KB van 6 maart 2013 betreffende de mededelingen en meldingen door de 
geregistreerde eigenaars of exploitanten van schepen die vereist zijn wanneer zij beroep doen op een maritieme 
veiligheidsonderneming, BS 2 april 2013.  
391 Art. 5 Maritieme Beveiligingswet en art. 3 KB van 6 maart 2013 betreffende de mededelingen en meldingen door de 
geregistreerde eigenaars of exploitanten van schepen die vereist zijn wanneer zij beroep doen op een maritieme 
veiligheidsonderneming, BS 2 april 2013. 
392 Art. 13.21 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 192 juncto 
195, Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
393 Art. 13.29-31 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 203-205, 
Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
394 Art. 13.23, lid 3 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 197, 
Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
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228. Alhoewel de bewakingsploegen rechtstreeks onder leiding van de verantwoordelijke 

staan, stellen de agenten geen handelingen totdat de kapitein hiervoor toestemming heeft 
verleend aan de operationele verantwoordelijke van de bewakingsploeg, behoudens in 
geval van uiterste hoogdringendheid. Aangezien de leidinggevende de bewakingsopdracht 
uitvoert volgens richtlijnen en bevelen die hij heeft gekregen van de kapitein van het 
schip, rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de kapitein. Dat is de 
reden dat de wet uitdrukkelijk bepaalt dat de operationele verantwoordelijke de kapitein 
onverwijld informeert over elke onregelmatigheid die de agenten hebben vastgesteld zodat 
de kapitein rekening houdend met alle feiten en omstandigheden de juiste beslissing kan 
nemen.395  

 
2.2.2.3.3. Private aanhouding van verdachten 
229. Ten slotte bevat de wet regels in verband met de vatting van piraten. Agenten kunnen 

elke persoon die, zonder toelating van de kapitein, zich aan boord van het schip bevindt, 
vatten.396 Bij dergelijke vatting gaan de agenten over tot een veiligheidscontrole die 
bestaat uit een betasting van de kledij teneinde gevaarlijke voorwerpen die de veiligheid 
van de opvarenden in het gedrang kunnen brengen of schade aan het schip kunnen 
veroorzaken, op te sporen.397 Tijdens de vatting is het gebruik van handboeien in principe 
toegestaan maar het moet beperkt blijven tot de gevallen waarin het strikt noodzakelijk is 
om die te gebruiken.398 Agenten die tot een vatting overgaan zijn verplicht om de kapitein 
van het schip onverwijld in te lichten van de feiten en de aangetroffen goederen 
onmiddellijk over te maken.399 In afwachting van de beslissing van de kapitein moeten zij 
de persoon vasthouden.400  Indien de kapitein besloten heeft tot aanhouding van de 
verdachte, bewaken de agenten de persoon.401 Indien de persoon zich bevindt in een 
gesloten ruimte, moeten de handboeien worden verwijderd indien de veiligheid van het 
schip dit toelaat.402 De leden van de maritieme veiligheidsploeg behandelen de verdachten 
met naleving van de fundamentele rechten en hun waardigheid. Ze voorzien in medische 
verzorging, voldoende water en voedsel, en geven de verdachte het recht om sanitaire 
installaties te gebruiken.403  

 
                                                
395 Art. 13.23, leden 1-2 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 
196, Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
396 Art. 13.25 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 198, 
Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
397 Art. 13.26, lid 1 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 199, 
Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
 
398 Art. 13.27 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 203 
Wetsontwerp.  
399 Art. 13.26, lid 2 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 200 
Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
400 Art. 13.25, in fine Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 198, 
Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
401 Art. 13.28 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990; Art. 202 
Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
402 Art. 26 KB van 2 september 2013 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme 
veiligheidsonderneming, BS 24 september 2013. 
403 Art. 27 KB van 2 september 2013 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme 
veiligheidsonderneming, BS 24 september 2013. 
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2.2.2.3.4. Temporeel toepassingsgebied 
230. De angst van de wetgever voor het toestaan van private veiligheidsagenten blijkt uit 

werkingstermijn van de Maritieme Beveiligingswet. Deze werd initieel beperkt tot 31 
december 2014404, behoudens een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad. Dit laatste heeft zich inmiddels voltrokken op 29 december 2014, waarbij de 
nieuwe datum van buitenwerkingstelling werd vastgesteld op 31 december 2016405. Dit 
systeem van verleningsbesluiten die achteraf bij wet moeten worden bekrachtigd worden, 
draagt weinig bij tot de rechtszekerheid. Noch voor de veiligheidsondernemingen, noch 
voor de rederijen is dit interessant. Om die reden besliste de wetgever in de zomer van 
2015 om komaf te maken met dit systeem406. Sindsdien hebben maritieme 
veiligheidsondernemingen een wettelijke rechtszekerheid om permanent schepen varend 
onder de Belgische vlag te beschermen. De regel wordt onmiddellijk genuanceerd door de 
bepaling dat de beschermingsregels geëvalueerd zullen worden door de bevoegde 
ministers. De minister voor Binnenlandse zaken en die voor het Maritiem Vervoer worden 
verplicht vijfjaarlijks verslag uit te brengen aan de ministerraad over de toepassing van de 
regels.407 De geldigheid van de Maritieme Beveiligingswet kan bovendien ernsig in vraag 
worden gesteld wat betreft de laattijdige verlening  door het KB van 19 december 2014. 
Het koninklijk besluit dat werd aangenomen om de buitenwerkingtreding van de 
oorspronkelijke wet tot 31 december 2016 uit te stellen, werd niet binnen een termijn van 
zes maanden bekrachtigd door een wet zoals het werd voorgeschreven door de Maritieme 
Beveiligingswet. Maar dit slechts ter zijde.408 

 
2.2.2.4.Nieuw Wetsontwerp: Wet tot regeling van de private veiligheid 
231. Een nieuwe regeling voor private veiligheid is in de maak door het wetsontwerp 

betreffende de regeling van de private veiligheid. Deze wet, die van openbare orde is 
krachtens artikel 13, tracht gans de private veiligheidssector te bestrijken. Het 
toepassingsgebied is enorm ruim en bevat onder andere: het beheer van een alarmcentrale; 
de mobiele bewaking van roerende en onroerende goederen; winkelinspectie; 
evenementbewaking; en de bescherming van personen.409 Dat laatste betekent dat ook 
maritieme veiligheidsondernemingen onder het toepassingsgebied vallen. Artikel 12 
verklaart dit uitdrukkelijk en definieert vervolgens een maritieme veiligheidsonderneming 
als een onderneming die “diensten aanbiedt of uitoefent van toezicht, bescherming en 
veiligheid aan boord van schepen, tegen piraterij of die zich als dusdanig bekend maakt”.  

 

                                                
404 Art. 30 Maritieme Beveiligingswet. 
405 KB van 19 december 2014 houdende vaststelling van een datum van buitenwerkingtreding van de wet van 16 januari 2013 
houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, BS 29 december 2014.  
406 Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme 
piraterij van 16 juli 2015, BS 28 juli 2015. 
407 Art. 2 Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen 
maritieme piraterij van 16 juli 2015, BS 28 juli 2015. 
408 K. WILLAERT, “Private aanhouding van piratern? Een blik op de Belgische wetgeving”, Tijdschrift voor internationale 
handel en transportrecht (2016), Larcier, 354-356. 
409 Art. 3 Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 



 
 

86 

232. Het nieuwe wetsontwerp tot regeling van de private veiligheid herneemt de bepalingen 
over maritieme veiligheidsondernemingen uit de bestaande wet.410 Wat betreft de 
maritieme veiligheidsondernemingen zijn er slechts twee wijzingen in vergelijking met de 
bestaande wet van 1990. Ten eerste wordt er in het wetsontwerp een vereenvoudiging 
doorgevoerd door de andere bepalingen van de wet – de bepalingen die in se niet handelen 
over maritieme veiligheidsondernemingen – ook van toepassing te verklaren op de 
maritieme veiligheidsondernemingen en hun personeelsleden, tenzij anders aangeduid.411 
Hierdoor zullen de bevoegdheden en de verplichtingen die voor bewakingsondernemingen 
gelden, ook toepasselijk op de maritieme veiligheidsondernemingen. De bestaande wet 
gaat uit van een andere benadering: de bepalingen van de wet zijn in principe niet van 
toepassing, tenzij anders aangeduid.412 Een tweede verschil is dat het wetsontwerp de 
aparte sancties en sanctieprocedures voor maritieme veiligheidsondernemingen, zoals 
voorzien in artikel 13.33 van de wet van 1990,413 afschaft en de algemene bepalingen uit 
hoofdstuk VI “Controle en sancties” toepast.414  
 

2.3. Problemen in verband met VPD en PCASP.  
233. Initiatieven uit de private sectoren zijn absoluut onontbeerlijk in de strijd tegen 

piraterij. Het probleem is echter dat er geen overkoepelende wetgeving voorhanden is. In 
het internationaal recht is slechts sprake van soft law, zoals het document van Montreux, 
of aanbevelingen van organisaties. Hoewel deze instrumenten een groot moreel gezag 
uitoefenen, volstaat dit niet in de complexe wereld rondom piraterij.  
 

2.3.1. Discrepantie tussen nationale wet en Zeerechtverdrag? 
234. Het repressief rechtskader van het Zeerechtverdrag – dat in nationaal recht werd 

omgezet door de wetten van 2009 – bepaalt uitdrukkelijk dat enkel bepaalde 
overheidsschepen kunnen overgaan tot het aanhouden van piraten.415 Er wordt met geen 
woord gerept over private agenten aan boord. Wat wel wordt toegestaan door het 
commentaar bij het verdrag, is dat bemanningsleden over bepaalde bevoegdheden 
beschikken in het licht van zelfverdediging. Bij het toewijzen van bevoegdheden van 
aanhouding en in beslagneming, is het verdrag voorzichtig en oplettend. De Maritieme 
Beveiligingswet legt die voorzichtigheid echter volledig naast zich neer. Volgens die wet 
kan elke beveiligingsagent piraten vatten, fouilleren, boeien en vervolgens bewaken. De 
vraag stelt zich of dergelijke toekenning in overeenstemming is met het verdrag. Is het 
wel correct om aan private beveiligingsagenten, die absoluut geen openbare macht 
vertegenwoordigen, zoveel gezaghebbende bevoegdheden toe te kennen?  
 

235. Het voorgaande noopt wel tot enige nuancering. Ten eerste is de bevoegdheid tot 
“vatting moeilijk te vergelijken met de bevoegdheid tot “aanhouden” waarover 

                                                
410 Art. 185-207 Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 
54K2388/001. 
411 Art. 185 Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54K2388/001. 
412 Art. 13.18 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990. 
413 Art. 13.33 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, BS 29 mei 1990. 
414 Toelichting, Art. 185-207 Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St. Kamer 2017-2018, 
nr. 54K2388/001. 
415 Art 107 Zeerechtverdrag. 
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oorlogsschepen beschikken. “Vatting” gaat immers enkel over het stoppen van personen 
die zich zonder toelating van de kapitein op het schip bevinden.416 Deze bevoegdheid is 
zeer beperkt ten opzichte van “aanhouden” uit artikel 105 Zeerechtverdrag op grond 
waarvan oorlogsschepen een piratenschip kunnen aanhouden, in beslag kunnen nemen, en 
de personen aan boord kunnen arresteren. Een tweede nuance is dat deze bevoegdheid niet 
wordt toegekend aan gewone bemanningsleden, maar enkel aan opgeleide 
beveiligingsagenten. En hier is het verdrag stil over. Het verschil is dat gedurende hun 
opleiding verschillende technieken hebben aangeleerd in verband met dit “vatten”417 Zij 
worden veronderstelt de kennis te hebben om dat te doen. Een derde nuancering is dat het 
verdrag impliciet het recht op zelfverdediging toelaat en in die zin creëert het ruimte voor 
de bewaking aan boord van schepen. Dat hier vervolgens bepaalde bevoegdheden van 
aanhouding met gepaard gaan, is niet meer dan logisch. 
 

236. Het zal aan de wetgever zijn om over dit debat een besluit te vormen. En blijkbaar ziet 
die geen graten in dit verhaal. Het nieuwe wetsontwerp aangaande de private veiligheid 
ligt immers op tafelen en dat ontwerp houdt allerminst wijzigingen in aangaande de 
bevoegdheid tot vatting.  

 

2.3.2. Wapenwetgeving en de Seaman Guard Ohio zaak 
237. Staten beschikken over territoriale soevereiniteit binnen de gebieden die onder hun 

rechtsmacht vallen.418 Ieder subject dat binnen dat territorium wenst binnen te treden, 
moet zich aldus onderwerpen aan de wetten die daar van toepassing zijn.419 Het probleem 
dat zich voordoet wanneer schepen een beroep doen op private bewapende agenten aan 
boord, is dat veel kuststaten wetten hebben geïmplementeerd die verbieden dat bewapende 
agenten hun territorium binnenvaren. Dit brengt twee problemen mee. Aan de ene kant 
zullen scheepseigenaars en beveiligingsondernemingen kennis moeten hebben van de 
wetten omtrent het vervoer en gebruik van wapens van iedere kuststaat die zij passeren. 
Dit zal in de praktijk niet steeds eenvoudig zijn. Aan de andere kant, zullen zij die wetten 
ook nog effectief moeten toepassen. Een grote meerderheid van kuststaten zullen die 
wapenwetgeving zeer ernstig nemen en zullen regelmatig controles uitvoeren. Dit laatste 
gebeurt zeer veel in de Golf van Guinee, waar kuststaten uitdrukkelijk wapens aan boord 
van schepen hebben verboden in de territoriale wateren. Het gevolg hiervan is dat 
koopvaardijschepen vaak in de onmogelijkheid zullen verkeren om zichzelf te 
beschermen.420 
 

                                                
 
417 W. VERSTREPEN, ‘Maritieme beveiliging van schepen varend onder de Belgische vlag’ in A. CLIQUET en F. MAES 
(eds.), Recht door zee. Hedendaags internationaal zee- en  maritiem recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, 203. 
418Infra, verwijzen naar nummer territoriale soevereiniteit in hoofdstuk I.;  
R. JEFFREY, “An efficient Solution in a Time of Economic Hardship: The Right to Keep and Bear Arms in Self-Defence 
against Pirates”, 41, J. Mar. L. & Comm. 507, 527 (2010)..  
419 Art. 2, Internationaal Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982, United Nations Treaty Series, vol. 
1833, 3. 
420 R. JEFFREY, “An efficient Solution in a Time of Economic Hardship: The Right to Keep and Bear Arms in Self-Defence 
against Pirates” (2010), 41, J. Mar. L. & Comm. 507, 527 (2010).  
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238. Het Seaman Guard Ohio incident geeft een duidelijk voorbeeld van de problemen die 
zich kunnen voordoen in verband met de wapenwetgeving. Op 12 oktober 2013 
arresteerde India de MV Seaman Guard Ohio, een schip varend onder de vlag van Sierra 
Leone, maar in bezit van een maritieme beveiligingsonderneming (AdvanFort) uit 
Virginia (VSA). Op net iets meer dan tien zeemijl van Thoothukudi en volgeladen met 
enorme hoeveelheden wapens en munitie, werd het schip aangehouden en begeleidt naar 
de Republiek van India waar vervolgens 10 bemanningsleden (acht Indiërs en twee 
Oekraïners) en 25 beveiligers (vier Indiërs, zes Britten, veertien Esten en een Oekraïner) 
aangehouden werden voor verschillende inbreuken op de nationale wapenwetgeving van 
India, temeer omdat het schip ter verificatie geen officiële documenten kon vertonen die 
haar machtigde om de wapens te dragen. De rechtbank van Thoothukudi veroordeelde al 
de betrokkenen tot de maximale gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 3000 INR 
(EUR 40) per persoon. Als reactie op de veroordeling van verschillende van haar 
onderdanen, vaardigde het Europees Parlement een resolutie uit op 21 januari 2016. Met 
deze resolutie tikte Europa de Indiase autoriteiten op de vingers door erop te wijzen dat de 
aangehouden beveiligingsagenten op een missie waren om piraterij te bestrijden. Een 
dergelijke missie gaat de gehele internationale gemeenschap aan – India incluis –en dus 
bewijzen de verdachten ook een dienst aan India. Om die reden vroeg Europa om de 
voorliggende zaak met respect voor de mensenrechten te behandelen en de rechten van de 
verdediging van de verdachten te eerbiedigen. Ten slotte drong Europa erop aan dat India 
de ondertekening van het document van Montreux van 18 september 2008 zou 
overwegen, opdat India de gewoonte rond gewapende agenten aan boord van schepen zou 
onderschrijven. 
 

239. De vraag die Europa hier stelt is begrijpelijk, maar m.i. volledig incorrect. Los van het 
feit dat Europa zijn autoritaire petje hier ontegensprekelijk te boven gaat door India aan te 
bevelen internationale documenten – die niet eens bindend zijn – te ondertekenen, is deze 
resolutie niet conform met het internationaal gewoonterecht. Het huidige internationaal 
zeerecht, zoals gecodificeerd is in het VN-Zeerechtverdrag, verleent aan India de absolute 
territoriale soevereiniteit met betrekking tot zijn territoriale zee, het zeegebied waar de 
verdachten werden aangehouden. Iedere staat heeft wetgevende- en 
handhavingsbevoegdheden in zijn territorium en kan om die reden haar criminele 
jurisdictie aanwenden om verdachten te arresteren en te vervolgen die haar wetgeving, in 
casu de wapenwetgeving, overtreden. Een uitzondering op dit principe van territoriale 
soevereiniteit, wordt voorzien in het recht van onschuldige vaart krachtens artikel 17 van 
het Zeerechtverdrag.421 Maar die uitzondering kan geen toepassing vinden wanneer een 
vreemd schip zich (tot de tanden) bewapent en vervolgens navigeert naar de territoriale 
wateren van een staat. Wapens aan boord van een schip zijn steeds bedreigend voor een 
kuststaat, wat in casu nog versterkt wordt door de geschiedenis van terrorisme van het 
land in kwestie. Het feit dat er ook geen vereiste documenten aanwezig waren, versterkt 
m.i. nog eens het gerechtvaardigd karakter van de wijze van handelen door India. Om die 
redenen is het Europese standpunt de schaamte voorbij en heeft India de resolutie in 

                                                
421 Zie supra. 
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kwestie zonder pardon naast zich neergelegd. India heeft de personen berecht volgens het 
intern recht. India heeft zich overigens ook geen lid gemaakt van het document van 
Montreux.422  
 

240. Volgens mij kunnen er twee lessen uit deze zaak getrokken worden. Het is van groot 
belang dat transportbedrijven en bemanningsleden heel goed beseffen dat er tot op 
vandaag nog geen internationale consensus bestaat inzake het toestaan van gewapende 
agenten aan boord van hun schepen. In tegenstelling tot het repressief rechtskader, is het 
preventief veel minder gereguleerd. Dit leidt ertoe dat men aangewezen is op het nationaal 
recht en dat kan dusdanig verschillen van land tot land. Aangezien er enkel sprake is van 
soft law, zoals het document van Montreux of de aanbevelingen van de IMO, zijn staten 
niet gebonden door een overkoepelend orgaan en bestaat er grote juridische onzekerheid 
indien transportbedrijven hun schepen laten beveiligen door bewakingsagenten. Zoals 
blijkt uit de casus is het perfect mogelijk dat nietsvermoedende bemanningsleden jaren de 
cel invliegen door het enkele feit dat hun schip beveiligd wordt door gewapende personeel 
en dat dit verboden wordt door een kuststaat. Het is belangrijk dat ook supranationale 
instellingen en organisatie, zoals de EU, dit beseffen. Uit zaken zoals hierboven 
besproken, blijkt dat kuststaten wel degelijk te bevoegdheid hebben om hun eigen 
nationale regels in hun territorium te bekrachtigen. Zoals gezegd zijnde, is dit m.i. 
volledig in overeenstemming met het geldend internationaal zeerecht. Europa heeft de 
neiging om met de mentaliteit van “het doel heiligt de middelen” kuststaten te overtuigen 
dat er geen probleem is met het schenden van hun nationale regelgeving. Dit is uiteraard 
volledig uit den boze, en zelfs gevaarlijk als een signaal naar haar lidstaten toe. Om die 
reden is voorzichtigheid geboden in het aanbevelen van deze preventieve maatregel.  
 

241. Een oplossing van dit probleem zou erin kunnen bestaan om afspraken te maken over  
ter beschikking stellen van nationale regelgeving betreffende wapens. Op die manier 
kunnen schippers die door territoriale wateren van andere Staten varen de lokale regels 
kennen en hieraan voldoen. Hoewel de IMO met dit voorstel op de proppen is gekomen 
voor het gebied rondom de Indische Oceaan, is dit ook in dat zeegebied nog niet 
uitgewerkt. Dit is echter een haalbaar middel naar de toekomst toe. 

 
2.3.3. Geweldprobleem en de Enrica Lexie zaak 
242. Het gebruik van geweld is tot op vandaag een zeer controversieel en moeilijk aspect in 

het verhaal van private beveiligers aan boord van schepen. De belangrijkste internationale 
organisaties, alsmede verschillende vlagstaten en de verzekeringsindustrie waren 
aanvankelijk dan ook niet gediend met het voorstel tot het toestaan zo’n agenten. Zo is 
geargumenteerd dat private beveiligers onvoldoende discipline en professionaliteit hebben 
en dat het daarom onoverkomelijk is dat er fouten gemaakt zullen worden.423 De angst 

                                                
422Zie website:  www.eda.admin.ch 
423 M. VLASIC en J. DESOUSA, ‘The Use of Force by Private Parties against Suspected Pirates’ in M. SCHARF, M. 
NEWTON en M. STERIO (eds.), Prosecuting maritime piracy: domestic solutions to international crimes, New York, 
Cambridge University Press, 2015, 122.  
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bestaat dat de onervarenheid van veiligheidsagenten, gecombineerd met het onbekend 
terrein waarop zij werkzaam zijn, onvermijdelijk leidt tot fouten. Meer dan eens werden 
vermoedelijke piraten doodgeschoten die later vissers bleken te zijn.424 Daarnaast bestaat 
er ook een grote vrees op de escalatie van geweld: indien het optreden op de zee steeds 
baldadiger wordt, zal dit uiteindelijk leiden tot internationale conflicten en kan dit zelfs 
een voedingsbron voor oorlog zijn.425. 

 
243. De MV Enrica Lexie zaak is een zaak die momenteel aanhangig is bij het 

Internationaal Zeerechttribunaal (ITLOS) tussen Italië en India en heeft betrekking op de 
fouten die gemaakt worden door private agenten. De feiten van de zaak kunnen als volgt 
worden samengevat. In februari 2012 was het Italiaanse koopvaardijschip Enrica Lexie 
onderweg van Singapore naar Djibouti. Naast 19 Indische bemanningsleden, waren er ook 
zes Italiaanse mariniers (marò), die de opdracht hadden het schip te beschermen tegen 
mogelijke aanvallen, gestationeerd op het schip. In de nacht van 15 februari werd het 
koopvaardijschip benaderd door de vissersboot St Antony voor de kust van Kerala (India). 
Uit angst voor een piratenaanval losten enkele mariniers schoten naar de naderende boot 
en hierbij kwamen twee Indiase vissers op tragische wijze om. De schoten werden gelost 
zonder dat er enige vorm van provocatie voorafging aan de kogelregen. De vissersboot St 
Antony bevond zich op dat moment op 20,5 zeemijl van de Indische kust, en dus binnen 
haar aansluitende zone van de Exclusieve Economische Ruimte. De Indiase politie 
onderschepte op 19 februari 2012 het koopvaardijschip en arresteerde twee mariniers, M. 
Latorre en S. Girone, omdat ze verantwoordelijk werden gesteld voor het openen van het 
vuur. Ze werden vervolgens aangeklaagd voor moord op grond van sectie 302 van het 
Indiaas strafwetboek.  

 
244. Dit voorval heeft geleid tot diplomatieke spanningen aangezien er grote onenigheid 

ontstond over een aantal juridische kwesties. Het is belangrijk te onderlijnen dat in 
onderhavig geval er beroep werd gedaan op VPDs, en dus niet op PCASP. Om die reden 
rezen er vragen inzake de immuniteit, rechtsmacht en het toepasselijk recht van de zaak. 
Italië hield staande dat het incident in haar eigen Staat of door een internationale 
rechtbank moest worden berecht. De Italiaanse autoriteiten waren van mening dat India 
geen enkele jurisdictie bevat om te vervolgen. De Enrica Lexie bevond zich immers 
buiten de territoriale wateren van India en dus in internationale wateren. Daarenboven 
hadden de mariniers de bevoegdheid om het schip te beveiligen waardoor ze niet 
aangeklaagd konden worden voor moord.  De beveiligers in kwestie waren een deel van 
een Vessel Protection Detachment (VPD) waaruit volgt dat het staatsorganen zijn.426 India 
hield echter vol dat het zelf bevoegd is om de mariniers te berechten aangezien het 
incident plaatsvond in wateren die onder de Indiase jurisdictie vallen. Daarnaast kwam 
een discussie in verband met mensenrechten op gang. De mariniers waren immers drie 

                                                
424 Brother Shot Dead Fishing Tests Armed Guards’ Accountability, A. Katz, 28 november 2012, 
www.Bloomberg.com/news/2012-11-29/brother-shot-dead-fishing-tests-armed-guards-accountability.html.  
425 Fighting Piracy Goes Awry with Killing of fishermen, A. Katz, 16 september 2012, www.bloomberg.com/news/2012-09-
16/fighting-piracy-goes-awry-with-killings-of-fishermen.html.  
426 Lucas Roorda, “Particuliere beveiliging van koopvaardijschepen en het EVRM” in Verantwoordelijkheid voor 
Mensenrechten en Internationale Verplichtingen, 16 februari 2015. 
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jaar na de feiten nog steeds niet officiële in beschuldiging gesteld en elke detentie zonder 
aanklacht is steeds een zeer kwalijke zaak en een grondige schending van de 
mensenrechten.  

 
245. Deze zaak toont aan wat de desastreuze gevolgen kunnen zijn van gewapende agenten 

aan boord van een schip. Indien getrainde mariniers waarvan in casu sprake dergelijke 
fouten maken, is het evident dat er nog veel gelijkaardige incidenten zullen volgen door 
toedoen van eenvoudig veiligheidspersoneel. De vraag zal zijn hoe de internationale 
gemeenschap hierop zal reageren. De zaak heeft ernstige gevolgen gekend voor de beide 
landen. Los van het feit dat de diplomatieke relaties op korte tijd helemaal verzuurden, 
leidde dit voorval ertoe dat de Italiaanse minister van buitenlandse zaken zich 
genoodzaakt zag om ontslag te nemen uit zijn functie.  

 
2.3.4. Optreden vlagstaat tegen eigen rechtsonderhorigen 
246. Een laatste vorm van kritiek heeft te maken met de vervolging van de vlagstaat op het 

moment dat gewapende agenten aan boord van een schip varend onder haar vlag een 
misdaad begaan. Kan er daarenboven een verschil in behandeling van VPDs en PCASPs 
gerechtvaardigd worden indien zij iets fout doen? Een VPD maakt immers deel uit van de 
militaire krijgsmacht van een staat en is in die zin een staatsorgaan, terwijl een private 
beveiligingsagent dat niet is. 

 
247. De Lotus zaak van 1927 besprak reeds de verplichtingen die op staten rusten in geval 

van levensdelicten op zee.427 Zowel de vlaggenstaat van het schip waar het schot wordt 
gevuurd, als de vlaggenstaat van het schip waar de slachtoffers vallen, hebben 
rechtsmacht om strafrechtelijk te vervolgen.428 Beide staten mogen dus vervolgen, maar 
de vraag werpt zich op of er ook daadwerkelijk moet vervolgd worden.  

 
248. Het is vaststaande rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat 

staten een positieve verplichting hebben ten aanzien van de bescherming van het recht op 
leven dat gewaarborgd wordt in artikel 2 van het EVRM.429 Deze verplichting geldt zowel 
wanneer de bedreiging afkomstig is van staatsorganen (VPDs), als van niet-statelijke 
actoren (PCASPs). In het laatste geval is de verplichting weliswaar minder zwaar, maar de 
procedurele verplichtingen een onderzoek te starten en verdachten voor de rechter 
brengen staan vast. Voordat belanghebbenden zich kunnen beroepen op artikel 2 EVRM, 
is het uiteraard vereist dat ze vallen onder artikel het toepassingsgebied van dit verdrag. 
En daar wringt het schoentje in verband met private beveiligers aan boord van schepen. 
Artikel 1 EVRM bepaalt het toepassingsgebied als volgt: “De Hoge Verdragsluitende 
Partijen verzekeren eenieder, die ressorteert onder haar rechtsmacht, de rechten en 
vrijheden welke zijn vastgesteld in de Eerste Titel van dit Verdrag”. Waar er bij 
geweldsuitoefening door VDPs een eindverantwoordelijk is voor de vlaggenstaat – men 

                                                
427 CPJI, Affaire du “Lotus” (France v. Turquie), PCPJI, Séries A, n° 10, 1927 
428 CPJI, Affaire du “Lotus” (France v. Turquie), PCPJI, Séries A, n° 10, 1927, §§ 71-84.  
429 Cour Européenne des Droits de l’Homme (Osman v. The United Kingdom), 28 oktober 1998; Cour Européenne des 
Droits de l’Homme (Salman v Turkey), 21986/93, §118-123; Cour Européenne des Droits de l’Homme, (Öneryildiz v. 
Tukey), 30 november 2004, § 71. 
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spreekt van staatsorganen – zodat zij vallen onder het toepassingsgebied van dit verdrag, 
zal dit bij particuliere beveiligers niet zo zijn. In beginsel is er dus geen verplichting om 
effectief onderzoek in te stellen wanneer deze particuliere bewakers iemand doden aan 
boord van een ander schip.  

 
249. Hoewel er geen daadwerkelijke vervolgingsplicht bestaat, zal men in de praktijk wel 

degelijk verplicht zijn om te handelen. In geval van nalaten, zullen er immers 
diplomatieke rellen ontstaan die zuur kunnen opbreken. Op lange termijn zal de 
economisch kost veel groter zal zijn dan in de hypothese waarbij de landen hun morele 
verplichtingen hadden nagekomen en de verdachten correct hadden vervolgd.430 
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CONCLUSIES 

 

HOOFDSTUK I: INLEIDING TOT HET INTERNATIONAAL ZEERECHT 

 

ONDERZOEKSVRAAG: In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de toepasselijke principes 
zijn die het internationaal recht doorgronden. Wat is de oorsprong van die principes en in 
welke bronnen zijn zij gecodificeerd? Vervolgens zullen de maritieme gebieden afgebakend 
worden en zullen de toepasselijke regels op die zones onderzocht worden. Dit onderzoek is 
belangrijk omdat het internationaal zeerecht van toepassing is op een versnipperd gebied en in 
elk van die gebieden worden de principes toegepast volgens een eigen regime. Dat regime zal 
bepalen op welke wijze kan opgetreden worden tegen maritieme piraterij. 

  

ANTWOORD: Het internationaal zeerecht wordt hoofdzakelijk beheerst door twee principes: 
het principe van vrijheid en het principe van soevereiniteit. De wijze waarop die principes 
zich verhouden ten opzichte van elkaar, geven vorm aan het internationaal zeerecht. Beide 
principes waarborgen de belangen die kuststaten hebben in hun territoriale wateren enerzijds, 
en de belangen die elke staat heeft in het gebruiken van de zee buiten dat territorium 
anderzijds. Hoewel beide principes reeds honderden jaren van toepassing zijn en daarom deel 
uitmaken van het internationaal gewoonterecht, zijn ze gecodificeerd in verschillende 
verdragen en andere rechtsbronnen. Het VN-Zeerechtverdrag wordt beschouwd als de 
belangrijkste bron.  

De verhouding tussen beide principes heeft een verschillende uitwerking die afhankelijk is 
van het maritiem gebied waarbinnen ze worden toegepast. Er zijn in grote lijnen drie 
maritieme gebieden te onderscheiden: 1) gebieden waar kuststaten beschikken over 
territoriale soevereiniteit, 2) gebieden waar kuststaten enkel beschikken over welbepaalde 
soevereine rechten; 3) gebieden die vallen buiten de rechtsmacht van iedere staat. Het regime 
dat van toepassing is in de maritieme gebieden onder nationale jurisdictie o.a. de territoriale 
zee en de binnenwateren, wordt vormgegeven door het principe van soevereiniteit. Daarom 
hebben kuststaten de macht om zelf en zelfstandig op te treden tegen inbreuken van hun 
wetten. In gebieden waar kuststaten beschikken over soevereine rechten, o.a. de Exclusieve 
Economische Zone, zullen zowel kuststaten als enig andere staat over bepaalde bevoegdheden 
beschikken. Het is een gebied waar het principe van soevereiniteit en het principe van vrijheid 
beide van toepassing zijn. In het gebied buiten elke nationale jurisdictie, de volle zee, krijgt 
het rechtsregime vorm door het principe van vrijheid. Staten zijn vrij om deze gebieden te 
gebruiken voor tal van mogelijkheden en een schip zal in principe enkel vallen onder de 
jurisdictie van haar vlagstaat. 
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HOOFDSTUK II: BEGRIP  

 

ONDERZOEKSVRAAG: Een volgende vraag die gesteld moet worden is de vraag naar de 
begripsomschrijving van piraterij. Zoals bleek uit het eerste deel van het onderzoek is het 
zeerecht – en rechtsbronnen i.v.m. piraterij als een essentieel onderdeel daarvan – ontwikkeld 
op internationaal niveau en is het doorheen de eeuwen op dat niveau gecodificeerd. Om die 
reden zal bet belangrijk zijn om het begrip “piraterij” te benaderen vanuit een internationaal-
historisch oogpunt.  

  

ANTWOORD: Uit het onderzoek naar de begripsomschrijving blijkt dat de actuele, 
internationaal aanvaarde definitie haar grondslagen vindt in de periode van het interbellum. 
De Harvard Draft Convention van 1932 legde de eerst bouwstenen voor de definitie zoals we 
die vandaag kennen in artikel 101 Zeerechtverdrag. Dit artikel kwalificeert een daad die op de 
volle zee wordt gepleegd als piraterij indien er aan een vijftal voorwaarden is voldaan. Die 
voorwaarden worden verder niet gespecificeerd in het verdrag en daarom is het belangrijk om 
terug te vallen op het internationaal gewoonterecht en de rechtspraak. Uit rechtspraak zoals 
het arrest Achille Lauro blijkt dat deze voorwaarden restrictief moeten beoordeeld worden, 
wat ertoe leidt dat verschillende daden van gewapend geweld hier niet onder vallen. Het 
belangrijkste gebrek van de definitie is dat uitsluitend aanvallen die plaatsvinden buiten de 
rechtsmacht van iedere staat, onder het toepassingsgebied van het Zeerechtverdrag vallen.  

Aangezien deze nauwe definitie tot problemen leidde in de praktijk, heeft de internationale 
gemeenschap het toepassingsgebied verbreed via verdragen, zoals de SUA Conventie, en via 
intergouvernementele organisaties, zoals de IMO. Zo nam o.a. de SUA Conventie daden van 
geweld die worden gepleegd binnen de territoriale zee, mee op in haar definitie.  

De Belgische nationale definitie komt overeen met de “enge” definitie van het 
Zeerechtverdrag. Met andere woorden, in principe is er geen sprake van verbreding van het 
territorium, maar anders dan in het Zeerechtverdrag worden ook pogingen tot piraterij 
gekwalificeerd als piraterij. 
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HOOFDSTUK III: REPRESSIEF RECHTSKADER. 

 

ONDERZOEKSVRAAG: In hoofdstuk drie wordt onderzocht wat het repressieve rechtskader 
is. Wat zijn de maatregelen waarop staten zich kunnen beroepen om piraten aan te houden en 
te vervolgen? Wat is de rechtsgrond hiervoor? Dit hoofdstuk zal onderzoeken of de 
repressieve middelen die worden aangereikt door de internationale gemeenschap voldoende 
efficiënt zijn in de strijd tegen maritieme piraterij. Ook hier wordt nadien de nationale 
wetgeving onder de loep genomen. 

 

ANTWOORD: De eerste les die uit dit onderzoek wordt getrokken is dat het internationaal 
gewoonterecht, het Zeerechtverdrag en de SUA Conventie gezamenlijk een krachtig 
repressief kader vormen. Piraten worden aanzien als hostes communis omnium en om die 
reden schakelt het internationaal gewoonterecht een mechanisme van universele jurisdictie in 
waardoor elke staat kan optreden tegen deze misdadigers in de volle zee. Daarnaast voorzien 
het Zeerechtverdrag en de SUA Conventie in tal van maatregelen die het mogelijk maken 
voor staatsschepen om piratenschepen aan te houden, in beslag te nemen en de personen aan 
boord aan te houden. Desalniettemin blijkt uit dit onderzoek dat dit rechtskader onvoldoende 
is. Het facultatief karakter van dit stelsel weerhoudt staten om tot actie over te gaan. Staten 
worden niet verplicht om te vervolgen noch om uit te leveren. Bovendien is de universele 
jurisdictie zoals bepaald in het internationaal gewoonterecht en het Zeerechtverdrag niet van 
toepassing binnen de territoriale wateren van een staat. De mate van de effectieve rechtsmacht 
waarover vlagstaten beschikken wordt hierdoor sterk genuanceerd. 

Een tweede les die uit dit onderzoek voortkomt, is dat dit repressief rechtskader wél effectief 
kan zijn in de mate dat er bijkomende inspanningen worden geleverd door regionale en 
internationale inspanningen. Het succes van de strijd tegen piraterij voor de kusten van 
Somalië – een daling van 49 aanvallen in 2012 naar 2 in 2016 – kan deels op het conto van dit 
repressief kader geschreven worden. De hoeksteen van dit Somalische succesverhaal is 
resolutie (1816) van de VN Veiligheidsraad van 2008 waarin Somalische autoriteiten een 
oproep deden aan de internationale gemeenschap om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen 
piraten in de territoriale wateren van Somalië. Als gevolg van die resolutie zijn er tal van 
regionale en multinationale missies ontstaan die patrouilleren in de gevarenzone voor de 
kusten van Somalië. Operatie Atalanta en de Combined Task Force zijn hiervan voorbeelden. 
Die internationale eensgezindheid heeft ook gevolgen gehad voor de Belgische wetgever. In 
2009 werden twee wetten betreffende de strijd tegen piraterij op zee goedgekeurd waardoor 
een nationale rechtsgrond gecreëerd werd zodat het Belgische leger zich kon aansluiten bij 
Operatie Atalanta. Hoewel dit de initiële insteek was, ging de wet verder en installeerde een 
algemeen kader: de wet creëerde een nieuwe strafbaarstelling van piraterij en gaf 
oorlogsschepen en Belgische militaire beschermingsteams aan boord van burgerschepen de 



 
 

97 

bevoegdheid om daden van piraterij te voorkomen en te onderdrukken. Daarenboven 
verleende de wet Belgische rechtscolleges een extraterritoriale bevoegdheid. 

Toch blijft het proces van het aanhouden van piraten tot het vervolgen ervan, een complex en 
controversieel onderwerp. Er is geen internationaal uniform rechtskader voorhanden dat 
voorschrijft op welke wijze de vervolging dient te gebeuren. Er is geen sprake van één 
internationale autoriteit die recht spreek over piraterij. Het zal met andere woorden van de 
gewilligheid van staten afhangen of de verdachte al dan niet voor de rechter zal 
verschijnen. Dure rechtsplegingkosten, verlies van kostbare tijd en de vraag wat deze 
processen opleveren, heeft tot gevolg dat er absoluut geen zekerheid is dat staten 
daadwerkelijk zullen optreden. Daarenboven beschikken westerse landen meestal niet over 
rechters die gespecialiseerd zijn in de materie. Alleen al om die reden zullen zij geen zin 
hebben om een strafrechtelijk onderzoek op te starten. Ze zullen de piraten eerder overdragen 
aan regionale autoriteiten. Die praktijk geeft dan weer problemen in verband met de 
schending van mensenrechten en andere rechtskwesties. 
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HOOFDSTUK IV: PREVENTIEF RECHTSKADER 

 

ONDERZOEKSVRAAG: Uit de analyse van hoofdstuk drie volgt duidelijk dat het repressief 
rechtskader tekort schiet in de bescherming van schepen. De vraag werpt zich op wat schepen 
zelf kunnen doen om te voorzien in hun eigen veiligheid. Welke bronnen reiken 
mogelijkheden aan om zich preventief te beschermen? En waaruit bestaan die? Mogen 
schepen zich bijvoorbeeld bewapenen? In dat perspectief is het belangrijk om na te gaan wat 
zowel het internationaal zeerecht, als het Belgisch nationaal recht én het recht van de 
kuststaten hierover bepalen. 

 

ANTWOORD: Er zijn verschillende instanties die aanbevelingen doen aan schepen om zich 
te beschermen. De IMO stelt via de Best Management Practices gezaghebbende documenten 
ter beschikking aan transportbedrijven met een reeks aanbevelingen. Uit de praktijk blijkt dat 
het installeren van een citadel (een veilige zone waar de bemanning zich kan schuilhouden 
totdat een gewapend interventieteam ter plaatse is) één van de meest efficiënte 
preventiemaatregelen is. 

Een tweede les die uit dit onderzoek volgt, is dat de traditionele rechtsbronnen geen 
mogelijkheid voorzien in het gebruiken van private agenten aan boord. Hierover werden lange 
debatten gevoerd binnen de internationale gemeenschap, waarbij de dreiging die uitgaat van 
de escalatie van geweld op de zee centraal stond, Dat is de reden waarom men afkerig stond 
ten aanzien van het toelaten van private gewapende bewaking. De toestand in Somalië heeft 
hierin verandering gebracht. Ook de Belgische Maritieme Beveiligingswet van 2013 laat 
vergunde veiligheidsondernemingen toe om in bewaking te voorzien. In geografisch beperkte 
gebieden, kunnen private agenten Belgische koopvaardijschepen beschermen en daartoe 
hebben zij verschillende bevoegdheden: zij kunnen piraten vatten en opsluiten voor een korte 
periode. Hierop is kritiek geuit: de nationale wetgever is volgens velen te ijverig geweest. Er 
is dus hoegenaamd geen absolute consensus op het wereldtoneel. Daarnaast moet er voor 
ogen gehouden worden dat niet elke kuststaat die praktijk toelaat en dat er daardoor juridische 
kwesties ontstaan in hun territoriale wateren. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

 

De positieve evolutie van de laatste vijf jaar is toe te schrijven aan de ontwikkelingen van het 
rechtssysteem, waarbij voornamelijk de cohesie en interactie tussen het repressief en het 
preventief rechtskader van belang zijn. 

Op de internationale gemeenschap rust de permanente verplichting om het rechtssysteem 
verder uit te bouwen. Enkele heikele punten moeten aangepakt worden. Zo bijvoorbeeld dient 
er een uniforme en vereenvoudigde procedure uitgewerkt worden voor het uitleveren en 
vervolgen van verdachten. Indien dat niet gebeurt, zullen piraten steeds terug op vrije voeten 
komen. Ook moet de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid nemen op het 
vlak van rechtszekerheid zowel voor de schepen en hun bemanning als voor de piraten. 
Schending van de mensenrechten zijn in sommige staten eerder regel dan uitzondering. 

Hoewel het toestaan van private agenten aan boord werd geprezen in de scheepvaartindustrie 
als een geweldige revolutie en succes, moet die praktijk met de nodige argwaan bekeken 
worden. Schijnbaar is dit het middel bij uitstek om de strijd tegen piraterij aan te gaan, maar 
zonder een strak omlijnd wetgevend internationaal kader zal dit tot conflicten leiden.  Het lijkt 
me de moeite waard om de ontwikkelingen hierover verder te volgen. Dit zou een interessant 
onderwerp kunnen zijn voor een toekomstig proefschrift. 
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