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Momenteel draait de Somalische piraterij op volle toeren. In deze studie 
worden de elementen gesitueerd die hebben bijgedragen aan de opkomst van 
de Somalische piraterij en de voortdurende aanpassing aan wijzigende 
omstandigheden die het zo succesvol maken. 

Tevens wordt ingegaan op het belang van de Somalische piraterij als 

bedreiging van de internationale scheepvaart, waarbij gekeken wordt naar de 

economische schade die het veroorzaakt, het veiligheidsprobleem in ruime 

zin, en de geopolitieke context waarin de Somalische piraterij en 

antipiraterijmaatregelen gezien moeten worden. 

 

Aan de hand van data over aanvallen op schepen analyseren we de 

ontwikkelingen die de Somalische piraterij doormaakt, met aandacht voor de 

uitdijende intensiteit van het fenomeen, zowel wat betreft het aantal 

aanvallen als de geografische verspreiding ervan, deels als een reactie op de 

internationale antipiraterijmaatregelen, deels als het gevolg van 

ontwikkelingen op het Somalische vasteland. 

 

De internationale en Belgische antipiraterijmaatregelen worden eveneens 

beschreven. De studie wordt afgesloten met een aantal conclusies uit de 

voorgaande hoofdstukken en aanbevelingen met betrekking tot de 

toekomstige aanpak van de problematiek. 
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Moderne piraterij op zee1 was lange tijd een fenomeen dat zich voornamelijk 

afspeelde in de zeestraten rond Malakka en Singapore, op de drukke 

vaarroute tussen de Chinese Zee en de Indische Oceaan. Net toen 

inspanningen om piraterij in dit gebied te bestrijden vruchten begonnen af te 

werpen2, kwam aan het begin van deze eeuw het gebied rond de Golf van 

Aden op als nieuwe gevarenzone (Bruyneel 2009; De Wijk 2010). Net als de 

piraterij in Zuid-Oost-Azië gaat het hier om een drukke zeevaartroute met 

een grote concentratie schepen in een relatief klein gebied. Maar de mate 

waarin de piraterij in de Hoorn van Afrika uitdijde, zowel wat betreft de 

intensiteit van het aantal incidenten als het actieterrein van piraten, overtreft 

alles wat de scheepvaartsector elders op de wereld tot nu toe meemaakte. 

 

Aan het einde van 2008 kwam de Somalische piraterij volop in de aandacht 

met een aantal spectaculaire kapingen op een moment van grote expansie van 

de piratenactiviteit in de Hoorn van Afrika. Deze kapingen zorgden voor 

ongerustheid over de ruimere gevolgen voor de internationale veiligheid. De 

kaping van de Faina op 25 september 2008 maakte duidelijk dat bepaalde 

ladingen (in dit geval wapens) een potentieel risico vormen wanneer ze in 

handen vallen van piraten.3 Hetzelfde gold voor de kaping van de Saoedische 

olietanker Sirius Star op 15 november 2008, waarbij de vrees bestond dat het 

schip averij zou oplopen met grote milieuproblemen tot gevolg. Bovendien 

                                                 
1
 Voor een overzicht van verschillende definities van piraterij, zie bijlage A. 

2
 De politieke en economische crisissen die landen rond deze zeestraten teisterden, raakten opgelost, 

waardoor er beleidsruimte vrijkwam om het probleem van corruptie en georganiseerde misdaad, 

waaraan piraterij wordt gelinkt, aan te pakken. Toenadering tussen Singapore, Indonesië en Maleisië 

maakte een gezamenlijke aanpak van het veiligheidsprobleem mogelijk. Ook internationale initiatieven 

zoals de oprichting van het Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed 

Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) in 2006 droegen hiertoe bij (Bruyneel, 2009). 
3
 Het Oekraïense cargoschip Faina werd op 25 september 2008 gekaapt door piraten die zichzelf de 

Central Regional Coast Guard noemden. Het schip was onderweg naar de Keniaanse havenstad 

Mombassa, met aan boord 33 T-72-tanks, wisselstukken en munitie voor deze tanks, en RPGs, met 

bestemming Zuid-Soedan. De Oekraïense en Keniaanse overheid ontkenden trouwens de inhoud van 

de lading en de bestemming ervan, maar volgens geruchten was dit al de derde lading wapens die via 

Mombassa naar Zuid-Soedan werd verscheept. Het schip werd vrijgelaten na de betaling van losgeld, 

de piraten verklaarden dat ze niet geïnteresseerd waren in de lading (BBC, 09/12/2010; NYT, 

30/9/2008). 

Inleiding 
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zorgde de kaping voor een stijging van de olieprijs op de internationale 

markten (Rice & Glendinning 2008). Andere bekende gevallen zijn de kaping 

van de Maersk Alabama4 en, belangrijk voor België, de Pompei.5 

 

In de nasleep van de kaping van de Pompei, besliste de Belgische regering om 

een actievere rol te gaan spelen in de bescherming van de Belgische en 

internationale scheepvaart rond de Somalische kust. Met deze studie willen 

we deze rol kaderen. 

 

Momenteel draait de Somalische piraterij op volle toeren, met een record aan 

kapingen tijdens de eerste maanden van dit jaar. In het eerste hoofdstuk 

situeren we de elementen die hebben bijgedragen aan de opkomst van de 

Somalische piraterij en de voortdurende aanpassing aan wijzigende 

omstandigheden die het zo succesvol maken. 

 

In het tweede hoofdstuk gaan we in op het belang van de Somalische piraterij 

als bedreiging van de internationale scheepvaart, waarbij we kijken naar de 

economische schade die het veroorzaakt, het veiligheidsprobleem in ruime 

zin, en de geopolitieke context waarin de Somalische piraterij en 

antipiraterijmaatregelen gezien moeten worden. 

 

Aan de hand van data over aanvallen op schepen analyseren we in het derde 

hoofdstuk de ontwikkelingen die de Somalische piraterij doormaakt, met 

aandacht voor de uitdijende intensiteit van het fenomeen, zowel wat betreft 

het aantal aanvallen als de geografische verspreiding ervan, deels als een 

reactie op de internationale antipiraterijmaatregelen, deels als het gevolg van 

ontwikkelingen op het Somalische vasteland. 

 

De internationale en Belgische antipiraterijmaatregelen worden beschreven in 

het vierde hoofdstuk. De studie wordt afgesloten met een aantal conclusies 

uit de voorgaande hoofdstukken en aanbevelingen met betrekking tot de 

toekomstige aanpak van de problematiek. 

                                                 
4
 Op 8 april 2009 enterden piraten de Maersk Alabama, maar slaagden er niet in om het schip te 

overmeesteren. Ze verlieten het schip en namen de kapitein mee als gijzelaar, vier dagen later werd de 

kapiteit bevrijd door een Amerikaans marineschip. 
5
 De steenstorter Pompei werd op 18 april 2009 gekaapt ten noorden van de Seychellen. Op 28 juni 

2009 werd het schip vrijgelaten, na de betaling van losgeld (FOD Binnenlandse Zaken, 2009). 
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De opzet van de studie lag er niet enkel in om een analyse aan te reiken die 

gebruikt kan worden voor toekomstig beleid, maar tevens is dit een 

document dat gericht is op het informeren van een ruimer publiek. Tijdens 

het onderzoek is opgevallen hoe weinig er van overheidswege over het 

probleem (en het belang ervan voor België) wordt gecommuniceerd. Er zijn 

de nieuwsrubrieken op de website van Defensie, waar over de deelname aan 

Europese maritieme operatie Atalanta wordt bericht, er zijn verslagen van de 

commissies Buitenlandse Zaken en Defensie van het Parlement, en als er met 

betrekking tot de operaties iets bijzonders te melden valt, vinden we dat ook 

terug in de media, maar er bestaat – voor zover wij weten – nog geen punt 

waar geïnteresseerde en bekommerde burgers bij de overheid terecht kunnen 

om meer over het probleem en het beleid ter zake te weten te komen. Met dit 

document willen we een aanzet geven om hieraan te verhelpen. 

 

Ten slotte wens ik een aantal personen te bedanken die hebben bijgedragen 

aan deze studie, door me bereidwillig te woord te staan en verzoeken om 

informatie te beantwoorden: dhr. P. Van de Velde van de FOD Buitenlandse 

Zaken, dhr. B. Vanheule van de Koninklijke Belgische Redersvereniging, 

fregatkapiteit stafbrevethouder H. Huygens en fregatkapiteit 

stafbrevethouder P. De Cock. fregatkapiteit stafbrevethouder P. De Cock en 

kolonel Ir. F. Derolez dank ik tevens voor de kritische opmerkingen en 

suggesties bij het manuscript. 
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Succesfactoren 

 

Somalische piraterij is een booming business geworden. Het begon heel 

kleinschalig, met sporadische pogingen om een schip te kapen, onbeduidend 

in vergelijking met gevallen rond bijvoorbeeld de Straat van Malakka. Sinds 

het begin van het seizoen van de voorjaarsmoesson van 2008 is daar 

verandering in gekomen: het aantal aanvallen nam drastisch toe en tijdens de 

najaarsmoesson steeg ook het aantal succesvolle kapingen. De opkomst en 

het succes van piraterij kan verklaard worden aan de hand van drie 

componenten: de gelegenheid om schepen te overvallen (opportunity), de 

beschikbaarheid van de middelen hiervoor (capacity) en de aanwezigheid van 

potentiële slachtoffers (targets). In het geval van Somalië zijn deze drie 

componenten aanwezig (De Wijk 2010). 

 

In het volgende hoofdstuk gaan we in op het belang van de wateren rond 

Somalië voor de internationale scheepvaart, wat ze tot een van de drukst 

bevaren scheepvaartroutes maakt. Over de aanwezigheid van potentiële 

slachtoffers (targets) voor aanvallen van piraten hoeven we hier daarom niet 

veel uit te weiden. Bovendien zijn bepaalde scheepstypes die veel voorkomen 

in de Golf van Aden, zoals olietankers, met hun lage ligging op het water en 

hun lage snelheid, bijzonder kwetsbaar voor aanvallen van piraten. 

 

De gelegenheid om schepen te overvallen (opportunity) is in Somalië ook een 

voorwaarde die ruim voorhanden is. De val van het regime van Siad Barre in 

1991 en de daaropvolgende strijd tussen verschillende milities om de controle 

over steden, havens, luchthavens en andere infrastructuur die kan dienen als 

bron van inkomsten, leidde tot een totale ineenstorting van enige vorm van 

centraal bestuur in Somalië.6 Piraten maken gebruik van het ontbreken van 

lokale vormen van ordehandhaving om als vrijbuiters vanuit hun 

                                                 
6
 Een uitzondering is de moslimrepubliek van Somaliland, in het noord van Somalië, waar regionale 

vredesinitiatieven leidden tot een succesvolle vorm van zelfbestuur, met een werkende administratie en 

vrije verkiezingen (Renders, 2011). Puntland, in het noordwesten, eiste ook een vorm van autonomie 

op, maar mist de staatsdragende structuren die uitgebouwd zijn in Somaliland.  

1. Somalische piraterij: een  

algemene situering van de 

problematiek 
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steunpunten aan de kust, waarvan Bosaso, Eyl, Xarardheere, en Hobyo de 

belangrijkste zijn, aanvallen uit te voeren op zee. Dit is meteen een van de 

belangrijkste vaststellingen in het hele verhaal over de problematiek van 

piraterij in Somalië: het moet niet op zee, maar aan de wal opgelost worden. 

 

De vraag is nu waarom piraterij pas echt de kop opsteekt in de loop van het 

tweede kwart van de jaren 2000, terwijl de opportunity al volop aanwezig was 

in de jaren 1990. Een antwoord daarop is dit keer wel op zee te vinden en 

maakt deel uit van de discussie in hoeverre grieven (grievance) dan wel 

hebzucht (greed) aanleiding vormen voor gewapende conflicten (Duffield 

2000; Menkhaus 2009). 

 

In de beginjaren van hun acties verwezen piraten naar grievance als argument 

om hun aanvallen op schepen te rechtvaardigen. Door het gebrek aan 

handhaving van de soevereiniteit over de Somalische territoriale wateren, 

zouden buitenlandse (industriële) vissersvloten de kans gegrepen hebben om 

Somalische visgronden leeg te vissen (UNEP 2005; UNSC 2005). Lokale 

vissers kwamen zonder bestaansmiddelen te zitten en enterden onder de 

noemer van ”kustwacht” vissersschepen die onrechtmatig binnen de 200-

mijlszone actief waren. Dit leidde tot het heffen van “belasting” op 

voorbijvarende koopvaardijschepen en werd tegelijk een aanlokkelijke bron 

van inkomsten. Hiermee werd de basis gelegd van een populair verhaal over 

Somalische piraterij als een vorm van herverdeling van welvaart, met piraten 

in de rol van Robin Hood (Menkhaus 2009; Van der Zee 2010)7. Misschien 

was dat inderdaad het geval in de allereerste beginperiode van piraterij, maar 

toen in de loop van de maanden bleek dat het kapen van schepen niet eens zo 

erg moeilijk was (een bijkomende opportunity) en de losgelden 

binnenstroomden8, moeten we toch concluderen dat greed het uiteindelijk 

heeft gehaald op grievance. Desondanks blijft ook armoede een rol spelen in 

het verhaal, omdat dit de recruteringsbasis vormt voor het noodzakelijk 

voetvolk dat de visserssloepen of skiffs bemant waarmee de aanvallen op 

schepen worden uitgevoerd (Hansen 2009; De Wijk 2010). 

                                                 
7
 Uit gesprekken met Keniaanse vissers in Lamu, net onder de grens met Somalië, blijkt dat de zee 

toch niet zo leeg is als vaak wordt voorgesteld. Ook de bewering dat er nog steeds trawlers (illegaal) 

actief zijn in Somalische wateren, wijst er toch op dat het de moeite waard is om er te komen vissen. 
8
 Geopolicity (2011) becijferde dat de inkomsten uit losgelden in 2010 geschat konden worden op 75 

tot 238 miljoen USD. 
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Piraterij in de Indische Oceaan is een riskante bezigheid. Tijdens de wisseling 

van de seizoenen, als de moesson keert, vormen stormen een grote 

bedreiging voor zeevaarders in skiffs en kleine schepen9. Een groot percentage 

van de opvarenden van piratenschepen (in gesprekken werd het cijfer 

genoemd van 70%) keert niet levend terug van een aanvalsexpeditie. Toch 

blijkt, gezien het groeiende aantal aanvallen, het reservoir waaruit 

piratengroepen kunnen putten, groot te zijn, waarbij voor 2009 een schatting 

is gemaakt van ongeveer 1.400 personen die rechtstreeks bij piraterij 

betrokken zijn (AIV 2010). Armoede wordt in dat kader genoemd als een van 

de belangrijkste motivaties om toch het risico te nemen: zolang er geen 

vooruitzichten zijn op een betere toekomst voor jongeren in de gebieden rond 

de piratenbasissen, blijft piraterij aantrekkelijk. Als het je lukt om een schip te 

kapen, maak je kans om een goede buit te halen; als het mislukt is er in het 

ergste geval de dood, die ook niet ver weg is als je gewoon aan land blijft 

zitten wachten, of arrestatie door een marineschip – zelfs een Keniaanse cel 

lijkt beter dan de situatie thuis aan wal (Bocha 2011). 

 

Ten slotte is er de derde factor in het succes van de Somalische piraterij, 

namelijk de capaciteit om aanvallen uit te voeren. In de loop van de voorbije 

jaren hebben Somalische piraten hun capaciteit om aanvallen uit te voeren 

voortdurend aangepast aan de wijzigende omstandigheden van de 

opportunity om schepen te kapen. Het begon met aanvallen onder de 

Somalische kust, met skiffs vanuit piratenbasissen op de kust, en is momenteel 

uitgegroeid tot aanvallen op soms wel enkele duizenden mijlen afstand, van 

op moederschepen die voorzien zijn van de nodige voorraden om langere tijd 

op zee te kunnen blijven. Hoewel de aanwezigheid van internationale 

marines in het gebied, de toenemende bescherming van kwetsbare schepen 

en de invoering van een veilige corridor de situatie voor piraten 

ingewikkelder hebben gemaakt, blijken ze bijzonder succesvol te zijn in de 

                                                 
9
 Het windenregime wordt bepaald door twee moessons: de zuidwestelijke moesson van eind 

mei/begin juni tot augustus, die waait van het zuidelijke deel van de Indische Oceaan naar de Hoorn 

van Afrika, en de noordoostelijke moesson, vanuit het Aziatische continent, van december tot februari. 

Deze moessons veroorzaken grote golven op zee en hebben in het verleden gezorgd voor verminderde 

activiteit van piraten rond de Somalische kust. Het feit dat piraten hun activiteiten verleggen naar 

andere gebieden in de Indische Oceaan en gebruik maken van grotere, zeewaardigere moederschepen, 

betekent dat de impact van de gevaren van de moesson hier verminderen en de piraten hier actief 

kunnen blijven (Bergen Risk Solutions 2011). 
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aanpassing aan deze veranderende omgeving waarin ze moeten werken (zie 

de cijfers van gekaapte schepen gedurende de voorbije maanden). We 

kunnen stellen dat, ondanks de toenemende complexiteit van hun operaties, 

de capaciteit van de piraten zeker intact is gebleven, dan wel is toegenomen. 

 

Modus operandi 

 

De componenten targets, opportunities en capacities kunnen we niet enkel 

toepassen voor een analyse van oorzaken of intensiteit van de Somalische 

piraterij, het is ook bruikbaar voor een analyse van de modus operandi van de 

piraten. 

 

Als we kijken naar de vorm van piraterij, is het Somalische piraten niet te 

doen om de lading van het gekaapte schip in handen te krijgen, in 

tegenstelling tot piraten in sommige andere regio’s in de wereld. Het doel 

van Somalische piraten is het verkrijgen van losgeld voor het schip, de lading 

en de bemanning. Enerzijds gaat het om een praktisch probleem, namelijk de 

beperkingen van de geografie van de Somalische kust, waar havens en goede 

aanlegplaatsen, zeker voor grote schepen, schaars zijn en piraten geen 

mogelijkheden hebben om de schepen te lossen en de lading door te 

verkopen. Anderzijds speelt ook de instabiliteit aan de wal een rol: de opslag 

van waardevolle ladingen aan land zou zeker de aandacht trekken van 

militieleiders die zich meester kunnen maken van de goederen. Het is dus 

niet in het belang van piraten om hebzucht van milities aan te wakkeren door 

de buit aan land te brengen. Wat piraten wel kunnen, is de schepen voor de 

kust voor anker laten liggen, en ondertussen een paar weken of maanden 

over het losgeld onderhandelen, want ze hoeven geen vervolging te vrezen 

door een handhavende overheid. Eens het losgeld is uitbetaald, maken 

piratengroepen gebruik van de bestaande financiële netwerken, die ook door 

bonafide Somalische ondernemers worden gebruikt, om het geld veilig onder 

te brengen, wat –alweer- in de hand wordt gewerkt door het ontbreken van 

overheidsgezag dat kan toezien op de herkomst van financiële transacties. 

 

Een aantal landen, waaronder de VS, Nederland, Duitsland, Spanje, India en 

België, heeft piraten gearresteerd en voor berechting overgebracht naar het 

eigen grondgebied. Dit heeft aan de zijde van de piraten gezorgd voor een 
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nieuwe ontwikkeling in de kaping, namelijk het gebruik van de gegijzelde 

bemanning om druk uit te oefenen om gearresteerde piraten vrij te laten. Dit 

was bijvoorbeeld het geval bij de kaping van een Spaans schip, waarbij de 

piraten naast losgeld ook nog de vrijlating van gevangengenomen piraten uit 

Spaanse hechtenis eisten. Hetzelfde geldt voor India, dat nu meer dan 120 

piraten gevangen houdt en geconfronteerd werd met gelijkaardige eisen bij 

de kaping van het Indiase schip Asphalt Venture, waarbij na vrijlating van het 

schip op 15 april 2011 de officieren nog steeds aan land gevangen worden 

gehouden (IMO 2011a). 

 

Het lijkt er tot nu toe op dat piraten voornamelijk blijven kiezen voor de 

vlotte afhandeling van de kaping in ruil voor losgeld dan voor een 

confrontatie ten gunste van de vrijlating van gevangenen. Toch houdt de 

koppeling van kaping voor losgeld en de eis tot vrijlating van gevangen een 

risico in voor de toekomstige ontwikkeling van dit conflict, wanneer 

gijzeling-als-vergelding een bijkomend risico zou kunnen vormen voor de 

veiligheid van gegijzelde bemanningsleden. De Somalische piraterij zou dan 

in een andere conflictdimensie terechtkomen. 

 

De evolutie van het gebruik van gekaapte schepen als moederschip voor 

langeafstandsoperatie door piraten is trouwens al een verdere escalatie van 

het veiligheidsprobleem van gegijzelde bemanningsleden, die als een 

menselijk schild aan boord van de moederschepen gevangen worden 

gehouden. 

 

 ‘Ontbreken van staat’ als verklaring – ‘staat’ als oplossing? 

 

Het is verleidelijk om een direct, oorzakelijk verband te zien tussen de 

opkomst van Somalische piraterij enerzijds en de ineenstorting van de 

Somalische staat en het ontbreken van een vorm van autoriteit anderzijds. 

Onderzoek toont aan dat zwakke of gefaalde staten geen voldoende 

voorwaarde zijn voor het opduiken van piraterij, want het verklaart niet 

waarom er in de ene zwakke of gefaalde staat geen piraterij voorkomt en in 

de andere wel. Het louter vaststellen dat een staat zwak of gefaald is, is dus 

onvoldoende, omdat ook andere factoren meespelen die te maken hebben 

met processen die zich niet beperken tot die ene staat zelf, zoals de regionale 
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en internationale context waarin lokale sociale, economische en politieke 

problemen ingebed zijn (Amirell 2009). Bovendien biedt de vaststelling dat 

de Somalische staat gefaald is geen verklaring voor het feit waarom piraterij 

hier pas in de loop van 2008 echt hoogtij begint te vieren. 

 

Wat wel vaststaat, is dat de aanwezigheid van vormen van gezag essentieel is 

om piraterij bij de wortel aan te pakken, omdat ontbreken van enige vorm 

van gezag een noodzakelijke voorwaarde is voor piraterij en andere vormen 

van grootschalige criminaliteit. 

 

Maar het is niet zo dat eender welk gezag dit kan bereiken In bepaalde 

gevallen zal de aanwezigheid van een vorm van autoriteit het voorkomen 

van piraterij juist faciliteren, wanneer autoriteiten en piraten elkaar vinden in 

gemeenschappelijke belangen. Anderson (2010) merkt op dat in het verleden 

de noordoostelijke autonome Somalische regio Puntland met internationale 

steun een capaciteit heeft opgebouwd om een vorm van kustwacht op te 

zetten (met de bedoeling om onder meer smokkel en illegale visserij te 

bestrijden). “Kustwachten” die toen opgeleid waren in het hanteren van 

moderne navigatie- en communicatiemiddelen, lijken hun materiaal, kennis 

en kunde nu in te zetten in dienst van piraten, bij het lokaliseren en aanvallen 

van schepen – boswachters worden stropers. Tegelijkertijd zijn er 

aanwijzingen dat regionale autoriteiten van Puntland meedelen in de 

opbrengsten van het losgeld (AIV 2010) en kunnen piraten havens in 

Puntland gebruiken voor het bevoorraden van moederschepen of het 

transfereren van losgeld. 

 

Anderzijds zijn er wel voorbeelden te vinden waarbij een vorm van autoriteit 

heeft gezorgd voor een afname van piratenactiviteit. Dat was bijvoorbeeld het 

geval in 2006, toen de Council of Islamic Courts (CIC) vanuit Mogadishu en 

later in andere delen van Zuid- en Centraal-Somalië een vorm van autoriteit 

uitoefende die stabiliserend leek te werken en die erin slaagde om piraten 

veilige basissen aan de wal te ontzeggen. Toen Ethiopische troepen, op 

verzoek en met steun van de VS, die ontwikkelingen bekeken door de bril 

van de “oorlog tegen terrorisme” en voor wie islamitische groeperingen in 

Somalië een dreiging vormden vanwege potentiële banden met de 
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internationale jihadbeweging, een einde maakten aan het bestuur van de CIC, 

herleefde ook de piraterij weer.10 

 

Een ander voorbeeld waar een vorm van autoriteit ervoor zorgde dat piraterij 

er nauwelijks voet aan de grond kreeg, is Somaliland. Somaliland, aan de 

Golf van Aden, scheurde zich af van Somalië en terwijl de rest van het land 

ondergedompeld was in de chaos van strijdende milities, wist Somaliland 

geleidelijk aan een vorm van staatsbestuur op te bouwen, die onder meer 

resulteerde in stabiliteit in het grootste deel van de regio. Een gevolg daarvan 

was de effectieve controle over activiteiten in de Somalilandse havens, 

waardoor piraten hier geen kans kregen. Deze havens worden nu gebruikt als 

veilige doorvoer van humanitaire hulp van het World Food Programme. 

Bovendien maken de marines, die in de Golf van Aden actief zijn in het kader 

van het beveiligen van de scheepvaart, gebruik van de diensten van de 

Somalilandse autoriteiten voor loodsen of tolken en houdt Somaliland een 

120-tal piraten gevangen die gearresteerd waren door deze marines. (AIV 

2010) 

 

Het voorbeeld van de Somalilandse politieke en institutionele ontwikkeling 

kan een inspiratie zijn voor de oplossing van de Somalische staatloosheid. 

Het laat zien dat een stabiele politieke entiteit niet noodzakelijk tot stand 

hoeft te komen volgens de klassieke lijnen die leiden tot de westerse, 

moderne weberiaanse staat. Wat in Somaliland is gegroeid, is bovendien 

hoofdzakelijk het resultaat van interne dynamieken. Het probleem van 

Somaliland is dat deze “staat” (de onafhankelijkheid van Somaliland wordt 

internationaal niet erkend) niet past in het beeld dat de internationale 

gemeenschap heeft van een toekomstig (federaal) Somalië binnen de grenzen 

van 1991. Pogingen van deze internationale gemeenschap om ontwikkelingen 

in Somaliland, met gebrekkige kennis van ontwikkelingen en structuren op 

het terrein, toch nog te sturen in de richting van wat in de vergaderzalen van 

New York wenselijk was, betekenden bijna het einde van het vredesproces 

binnen Somaliland, wat bijna zeker tot dezelfde chaos als in de rest van 

Somalië zou geleid hebben (Renders 2006). 

                                                 
10

 Een ander gevolg was dat Al-Shabaab erin slaagde om het machtsvacuüm in te vullen en uit te 

groeien tot een veel grotere bedreiging voor de regionale stabiliteit dan wat van de CIC verwacht kon 

worden. 
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2.1. Kosten veroorzaakt door piraterij in de Hoorn van Afrika 

 

Jaarlijks varen er 16.000 tot 32.000 schepen (de gegevens die in verschillende 

bronnen worden genoemd lopen nogal uiteen) door de Golf van Aden. Dit 

zou goed zijn voor 8% van de maritieme wereldhandel. Het belang van deze 

handelsstroom is groot, omdat het hier gaat om de aanvoer van 

energievoorraden (aardolie), grondstoffen en handelsgoederen van en naar 

Europa: 80% van de handel op deze route heeft te maken met Europa 

(UNCTAD 2009). 

 

Op macroniveau zou de economische schade van piraterij 0,01% tot 0,2% 

bedragen van de wereldwijde maritieme handel, of 800 miljoen tot 16 miljard 

USD. (De Wijck, 2010). Specifieke ramingen voor de macro-economische 

kostprijs van de Somalische piraterij worden niet genoemd. 

 

Los van de schade die rederijen oplopen wanneer hun schepen gekaapt 

worden (losgeld, vergoeding van de gegijzelde bemanning, laattijdigheid van 

de lading), zorgt piraterij voor heel wat directe kosten voor de reders. Er zijn 

de kosten voor bijkomende veiligheidsmaatregelen, zoals die ook worden 

geadviseerd in de Best Management Practices (BMP), zoals het aanbrengen 

van prikkeldraadversperringen, veilige versterkte schuilplaatsen voor de 

bemanning en andere voorzieningen. Het vermijden van risicogebieden of 

het volgen van een veilige corridor brengt vaak met zich mee dat de vaartijd 

wordt verlengd, wat extra kosten met zich meebrengt. In bepaalde gevallen 

moeten reders ook opdrachten weigeren, om kwetsbare schepen niet in een 

gevarenzone te brengen. Daarbovenop komen de stijgende kosten voor 

verzekering: in 2008 liep de bijkomende verzekering tegen oorlogsrisico’s 

voor schepen die door de Golf van Aden voeren op tot 20.000 USD per reis 

(in vergelijking met 500 USD in 2007). De totale meerkosten van 

verzekeringspremies worden zo wereldwijd geschat op 400 miljoen USD 

2. Belang van de problematiek 
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(UNCTAD 2009). De AIV citeert in haar advies aan de Nederlandse regering 

een reder die voorrekende dat de meerkosten per reis in 2010 €150.000 

zouden bedragen; (AIV, 2010). 

 

Daarnaast zorgt Somalische piraterij op macroniveau ook voor heel wat 

indirecte kosten. Wanneer schepen genoodzaakt zijn om de Golf van Aden te 

mijden en rond de Kaap de Goede Hoop te varen, zorgt dat in Egypte voor 

inkomstenderving uit tollen op het Suezkanaal. Mediterrane havens lopen 

scheepstrafiek mis en daardoor werkgelegenheid en inkomsten uit overslag. 

Kenia is voor een belangrijk deel van de binnenlandse productie en 

consumptie afhankelijk van de import van energie (gas, steenkool, 

aardolieproducten), grondstoffen en consumptiegoederen via de haven van 

Mombassa, een goede 350 km ten zuiden van de grens met Somalië. De 

langere aanvaarroutes die schepen moesten nemen om piraten te ontwijken, 

leidden rond de kerstperiode van 2010 tot tekorten in de beschikbaarheid van 

kookgas en de hele bevolking werd getroffen door prijsstijgingen. Ook 

toerisme, een van de belangrijkste economische sectoren in Kenia, ging 

achteruit vanwege cruiseschepen die de haven van Mombassa mijden. Het 

bericht dat piraten erin geslaagd waren om de olietanker Sirius Star te kapen 

op 18 november 2008, met aan boord een lading die een volledige Saoedische 

dagproductie vertegenwoordigt, met een waarde van naar schatting 110 

miljoen USD, veroorzaakte op de internationale markten een stijging van de 

olieprijs. UNCTAD berekende dat piraterij in 2007 op die manier wereldwijd 

voor een indirecte meerkost van 7,5 miljard USD heeft gezorgd (UNCTAD 

2009), een groot bedrag in absolute cijfers maar relatief bescheiden in 

verhouding tot de meer dan 7 biljoen USD die de maritieme sector jaarlijks 

omzet (AIV, 2010). Dit soort verhoudingen doet sommigen besluiten dat de 

dreiging die zou uitgaan van Somalische piraterij in ieder geval in 

economische termen, te verwaarlozen is (Menkhaus 2009).  

2.2. Maritieme veiligheid 

 

De kaping van olietankers of andere schepen met risicovolle landingen aan 

boord zorgt ook voor een veiligheidsprobleem. 

 

De Somalische oostkust is bijzonder ongeschikt als ankerplaats voor grote 

zeeschepen en de kans is niet ondenkbeeldig dat gekaapte olietankers die 
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voor de kust voor anker liggen, tijdens een storm averij oplopen en grote 

stukken kust vervuilen met olie die lekt uit beschadigde ruimen. 

 

Bij de kaping van het Oekraïense schip Faina in september 2008 bleek de 

lading te bestaan uit een 30-tal tanks, tankonderdelen, kisten met 

tankgranaten en RPG’s, bestemd voor de Zuid-Soedanese rebellen van de 

Sudan People’s Liberation Army (SPLA). Uiteindelijk kon het schip met de 

volledige lading na 5 maanden zijn koers verder zetten naar de Keniaanse 

havenstad Mombassa, in ruil voor een losgeld van 3,2 miljoen USD (NYT 

2010). Dit voorbeeld toonde aan dat Somalische piraten potentieel gevaarlijke 

ladingen in handen kunnen krijgen, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid over 

de mogelijkheid dat piraten gevaarlijke stoffen of wapens zouden kunnen 

doorverkopen aan terroristen of andere gewapende groepen. Maar het toont 

ook de beperkingen aan van de piraten, namelijk dat ze niet in staat zijn om 

de lading van de schepen te lossen en door te verkopen. De piraten 

beschikken niet over de nodige havens en infrastructuur om goederen aan 

land te brengen en op te slaan in afwachting van een eventuele koper (dit zou 

hen aan land bovendien kwetsbaar maken voor andere gewapende groepen 

en milities die in de waardevolle lading een makkelijke buit zouden zien). In 

de plaats daarvan moeten de piraten zich beperken tot het eisen van losgeld 

voor gekaapte schepen en ladingen en worden schip en lading samen na het 

betalen van losgeld vrijgelaten. 

 

Ten slotte, maar niet minder belangrijk, is er het probleem van de veiligheid 

van de bemanning van de gekaapte schepen. Het gaat om enkele honderden 

koppen (de website van het IMB rapporteerde 277 gijzelaars in september 

2011), die maandenlang gevangen zitten aan boord van het gekaapte schip of 

aan de wal in een van de piratenbasissen, in erbarmelijke omstandigheden en 

met de voortdurende dreiging van gebruik van geweld. Het veiligheidsrisico 

voor gegijzelde bemanningen dreigt te vergroten met de nieuwste 

ontwikkelingen in de praktijk van kapingen, waarbij gegijzelde bemanningen 

op gekaapte schepen, die als moederschip worden ingezet, gebruikt worden 

als menselijk schild om eventuele bevrijdingsacties door oorlogsbodems te 

bemoeilijken en als drukkingmiddel in de eisen die worden gesteld om 

gevangengenomen piraten vrij te laten (NYT 2011b). 
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Een belangrijk aspect van maritieme veiligheid is de zelfbeveiliging van 

schepen. Reders en scheepskapiteins kunnen een aantal maatregelen nemen 

om kaping te bemoeilijken of om een eventuele poging af te slaan. Het kan 

gaan om een aantal eenvoudige tactieken, zoals zigzaggende bewegingen 

maken of de inzet van waterspuiten tegen de bemanning van de skiffs, zodat 

piraten niet aan boord kunnen komen. Luid alarm schrikt piraten ook af, net 

zoals barrières, bijvoorbeeld prikkeldraadversperringen, die het piraten 

onmogelijk maken hun ladders of enterhaken aan het schip te bevestigen. Als 

het schip toch geënterd wordt, kan de scheepsbemanning zich verschansen in 

een versterkt ruimte op het schip of citadel. Als dan na verloop van tijd blijkt 

dat de piraten er niet in slagen iemand te gijzelen of de controle over de 

navigatie over te nemen, verlaten ze het schip uit voorzorg tegen eventuele 

tussenkomst van een gewaarschuwd marineschip. 

 

Deze succesvolle maatregelen werden als Best Management Practices (BMP) 

gebundeld en verspreid door de internationale scheepvaartgemeenschap, in 

samenspraak met EUNAVFOR, het scheepvaartcentrum van de NAVO en de 

Britse Maritime Trade Operations. In de BMP wordt een hoog risicogebied 

genoemd dat zich uitstrekt van Suez tot 10°ZB en 78°OL, waarbinnen wordt 

aangeraden om de BMP op te volgen (ICS et. al. 2010; MSCHOA 2011).  

 

Het document vermeldt daarnaast ook de belangrijkste kwetsbare plekken 

van schepen, de gebruikelijke modus operandi van piraten en manieren om de 

BMP toe te passen. Het document stelt nadrukkelijk om in geval van een 

aanval geen wapens te gebruiken. 

 

In de kwestie van gewapende beveiliging van koopvaardijschepen door 

private beveiligingsbedrijven zijn de meeste reders tot nu van oordeel 

geweest dat dit geen optie is, vanwege het risico op escalatie van geweld 

tegen schepen en bemanning (AIV 2010; L’Honoré Naber 2009). Ook de 

Koninklijke Belgische Redersvereniging toonde zich geen voorstander van 

private beveiligingsfirma’s op schepen, maar heeft tegelijk kritiek op de 

moeizame procedure en hoge kosten om gebruik te maken van de Vessel 

Protection detachements (VPD’s) die Defensie ter beschikking stelt (zie 

verder). Maar op 15 februari 2011 wijzigde de International Chamber of 

Shipping (ICS), de belangrijkste vakorganisatie van scheepseigenaren, die 
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samen 80% van de koopvaardijvloot vertegenwoordigen, haar standpunt en 

stelt ze dat reders in staat moeten zijn zich met alle beschikbare middelen te 

verdedigen: “In view of the current crisis in the Indian Ocean - with over 700 

seafarers held hostage and, most recently, a seafarer being executed - ship operators 

must be able to retain all possible options available to deter attacks and defend their 

crews against piracy”; en hoewel private bewapende beveiliging nog steeds 

niet wordt aangeraden, wordt dit wel gezien als de beste optie na VPD’s (ICS 

2011). 

 

De inzet van beveiligingsbedrijven op koopvaardijschepen stelt allerlei 

problemen met de rules of engagement voor gewapende burgers in 

internationale en territoriale wateren en het wettelijke kader ervan. De sector 

van beveiligingsfirma’s zelf ziet natuurlijk wel brood in deze nieuwe markt 

en sommige vlaggenstaten maken zich niet echt druk over de aanwezigheid 

van private gewapende bewakers op schepen onder hun vlag11 (Reuters 

3/5/2011). Binnen het kader van de Internationale Maritieme Organisatie 

(IMO) werken lidstaten, voortbouwend op opgedane ervaringen uit het 

verleden, aan een reeks aanbevelingen met betrekking tot de inzet van 

private beveiligers op koopvaardijschepen, waarbij wordt aangegeven dat het 

niet de bedoeling is de inzet ervan aan te moedigen of te institutionaliseren 

(IMO, 2011b). Hieruit blijkt dat het merendeel van de maritieme actoren toch 

nog steeds van mening is dat de private gewapende beveiliging van schepen 

een kwestie is waar zeer behoedzaam mee moet worden omgesprongen. 

 

In de IMO-piraterijrapporten is te lezen dat sinds begin 2011 het aantal 

incidenten met schepen met een private VPD aan boord toeneemt – wat wijst 

op de toenemende aanwezigheid van private VPD”s op schepen rond de 

Hoorn van Afrika. In het IMO-piraterijrapport van januari 2011 wordt voor 

het eerst melding gemaakt van twee aanvallen die afgeslagen werden door de 

gewapende tussenkomst van private beveiligingsbedrijven aan boord van 

een schip. In de periode tot en met juli 2011 vond er in 48 van de 170 mislukte 

aanvallen (dus iets meer dan een derde van de gevallen) een tussenkomst 

plaats van een VPD. De inzet van VPD’s blijkt tot nu toe te werken, maar het 

risico op escalatie blijft aanwezig: op 24 maart 2011 zou bij een aanval op het 

                                                 
11

 Dit blijkt onder meer uit een vertrouwelijke communicatie met een beveiligingsagent, die werkt in 

opdracht van een Zwitserse firma, maar met schepen onder Panamese vlag. 
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Panamese schip Almezaan voor het eerst een piraat gedood zijn door een 

private beveiligingsagent. Bij deze aanval bleek trouwens dat de 

aanwezigheid van deze beveiligingsagenten geen indruk maakte op de 

piraten, die pas hun aanval staakten na tussenkomst van een Spaans fregat 

(IMO 1/2011-7/2011; EUNAVFOR 24/3/2011). 

2.3. Een ruimere geopolitieke context: de link met 
jihadterrorisme 

 

Somalische piraterij ontsnapte niet aan een trend om fenomenen in 

islamitische landen, die gepaard gaan met geweld, als “terrorisme” te 

bestempelen. In diverse publicaties van analisten en denktanks van divers 

pluimage doken analyses op die ons waarschuwden voor wat er zou kunnen 

gebeuren als Somalische piraten de krachten bundelen met AlQaida, en niet 

alleen de wereldeconomie kunnen verlammen door de scheepvaart te 

terroriseren, maar ook gebruik zouden kunnen maken van losgeld om de 

internationale jihad te financieren en zelfs schepen zouden kunnen inzetten 

om een maritieme versie van de aanval op de Twin Towers op te zetten. Een 

eenvoudige zoektocht op internet levert al snel een handvol van deze 

analyses en nieuwsberichten op. Een voorbeeld is de analyse van Michael 

Burleigh (2008), auteur van Blood and rage: a cultural history of terrorism. 

Het blijft – gelukkig – bij “zouden”. Tot nu toe wijst niets erop dat er een 

verband bestaat tussen Somalische piraterij enerzijds en radicale islamitische 

of jihadistische bewegingen anderzijds. Tot die conclusie komt ook de AIV 

(2010) in zijn advies aan de Nederlandse regering. Waarom dan toch die 

verhalen over piraterij en terrorisme? Zowel terrorisme als piraterij spreken 

tot de verbeelding en als je de twee kunt combineren, bestaat er zeker een 

markt voor bij uitgevers en in het lezingencircuit. Daarnaast vinden 

sommigen het blijkbaar nodig om het probleem extra te beveiligen 

(securitizing) door Somalische piraten ruimere intenties toe te meten dan 

louter het profane geldgewin. 
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3.1. Gegevens 

 

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO)12 en het Internationaal 

Maritiem Bureau (IMB)13 publiceren gegevens over aanvallen op schepen. 

 

In het kader van haar activiteiten gericht tegen piraterij maakt de IMO 

maandelijkse rapporten op over piraterij en gewapende aanvallen op zee. In 

deze rapporten wordt een onderscheid gemaakt tussen 1) geslaagde 

pogingen tot piraterij en gewapende aanvallen (“acts of piracy and armed 

robbery allegedly committed against ships”), opgedeeld naar locatie van het 

incident (internationale wateren, territoriale wateren en havengebied) en 2) 

mislukte pogingen tot piraterij en gewapende aanvallen (“acts of piracy and 

armed robbery allegedly attempted against ships”, ook weer opgedeeld naar 

locatie van het incident. Per incident wordt gedetailleerde informatie 

weergegeven over de identiteit van het schip (scheepsnaam, de vlaggenstaat, 

vaartuigtype, brutotonnage, IMO-nummer), de datum en tijd waarop het 

incident plaatsvond, de positie van het vaartuig en eventuele details over de 

aanval, het lot van de lading en de bemanning, de actie die door de 

bemanning is ondernomen om de aanval tegen te gaan en de instantie aan 

wie het incident werd gerapporteerd. De rapporten van het IMO zijn publiek 

toegankelijk via de website.14 

 

Het IMB publiceert kwartaal- en jaarrapporten van zijn Piracy Reporting 

Center, onderdeel van de Commercial Crime Services van de Internationale 

Kamer van Koophandel (CCS-ICC). In deze rapporten zijn een aantal 

                                                 
12

 De Internationale Maritieme organisatie maakt deel uit van het VN-systeem van organisaties en 

agentschappen. De IMO telt momenteel 169 lidstaten en 3 geassocieerde leden. Het hoofddoel van de 

IMO is het ontwikkelen en onderhouden van een allesomvattend regulerend kader inzake scheepvaart, 

onder meer op het gebied van veiligheid (onder meer op het vlak van mobiliteit, 

arbeidsomstandigheden of mileu), juridische aspecten, samenwerking, maritieme veiligheid (onder 

meer piraterij) en efficiency (www.imo.org). 
13

 Het Internationaal Maritiem Bureau is een onderdeel van de Internationale Kamer van Koophandel, 

een privaatrechtelijke organisatie.  
14

 Zie de IMO website via http://www.imo.org/Circulars/index.asp?topic_id=334. 
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verhalende verslagen opgenomen over geslaagde incidenten van piraterij en 

aanvallen op zee die gelijkaardige informatie bevatten als de opsommingen 

van de IMO. Pogingen, dus niet-geslaagde aanvallen, komen in deze 

rapportage niet voor. De rapporten van de IMB zijn voor derden verkrijgbaar 

tegen betaling. Op de website van het CCS-ICC is een interessante tool terug 

te vinden waarmee zowel geslaagde incidenten als pogingen in kaart zijn 

gebracht, met behulp van de toepassing van Google Maps. Deze toepassing 

biedt ook de mogelijkheid om bijkomende informatie over ieder incident op 

te vragen. De visuele weergave van incidenten biedt een toegevoegde 

waarde, omdat hiermee de verschuivingen van de concentratie van de 

incidenten en de uitbreiding van de actieradius duidelijk wordt.15 

 

Bij deze gegevens van IMO en IMB over incidenten moet toch het nodige 

voorbehoud gemaakt worden. Het aantal incidenten dat in hun rapporten 

voorkomt, is allesbehalve volledig omdat niet alle incidenten door de 

schippers of rederijen wordt gemeld. Zo zou in 2009 een 5-tal Belgische 

schepen te maken hebben gekregen met een aanvalspoging, zonder dat 

hierover iets is terug te vinden in de IMO- en IMB-rapporten. De gevallen die 

door de IMO en het IMB worden gerapporteerd, kunnen we dus als een 

minimum beschouwen (hoewel ook dit weer moet worden genuanceerd: 

soms worden manoeuvres van een skiff geïnterpreteerd als aanval, terwijl het 

eigenlijk gaat om een onverdachte visser). 

 

Verder heb ik voor de analyse van de piraterij gegevens geselecteerd uit de 

rapporten van IMO en IMB waarvoor met grote waarschijnlijkheid vaststaat 

dat het gaat om “Somalische piraterij”. Het gaat daarbij om incidenten in de 

Golf van Aden en in het ruimere Somali bassin. Incidenten in bijvoorbeeld de 

havens van Mombassa of Dar esSalaam worden daarbij niet meegerekend, 

wel incidenten in bijvoorbeeld de haven van Mogadishu. 

3.2. Resultaten van de analyse 

 

Voor de bespreking van de analyseresultaten is het toch belangrijk om erop te 

wijzen dat het aantal incidenten dat aan bod komt, eerder klein is. Dat 

                                                 
15

 Zie bijvoorbeeld de IMB-website via http://www.icc-

ccs.org/index.php?option=com_fabrik&view=visualization&controller=visualization.googlemap&Item

id=219 
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betekent dat de geldigheid van beweringen waarbij trends worden 

vastgesteld of invloeden van variabelen worden onderscheiden, beperkt is. 

Dat geldt zeker voor de tijdreeksen voor 2008. 

 

De laatste maand met gegevens die gebruikt wordt in de analyse is juli 2011, 

eerste maand is januari 2004.16 

a. Overzicht van het aantal incidenten 

 

In Figuur 1 wordt een overzicht gegeven van het aantal incidenten (geslaagde 

en niet-geslaagde aanvallen en kapingen) en de totale (gekende) bruto 

tonnenmaat van de betrokken schepen. Daaruit blijkt dat 2006 een kleine 

inzinking vormt in de stijgende lijn naar 2008 toe en dat in 2010 de stijging 

van het aantal aanvallen afgetopt wordt. Mogelijke verklaringen daarvoor 

zijn speculatief, maar kunnen te maken hebben met: 

 de begeleiding van WFP-schepen (dit zijn meestal schepen met een 

beperkte tonnenmaat) door marineschepen, die daarom minder 

aangevallen worden; 

 intensere bescherming van vissersvloten door marineschepen of met 

gewapende escorte aan boord (bijvoorbeeld in het geval van Spanje, 

Frankrijk, India, China); 

 de geografische uitbreiding van het actiegebied (zie verder in dit 

hoofdstuk), waardoor het mogelijk blijft om schepen aan te vallen 

maar, door de afstand tot de thuisbasis, de inspanning die gedaan 

moet worden om actief te blijven, groter wordt en daardoor relatief 

minder resultaat oplevert. 

 

                                                 
16

 De begrenzing van de tijdreeks per kalendermaand kan het beeld van de intensiteit van 

piratenaanvallen wat vertekenen, omdat deze afhangen van het begin en einde van de 

moessonseizoenen. 
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Figuur 1: aantal incidenten en totale scheepsomvang van betrokken schepen 

 

De voorlopige gegevens voor 2011 (januari tot en met juli) laten dan weer 

zien dat het aantal aanvallen (204) nu al erg hoog ligt, terwijl het 

najaarsseizoen van de piraterij nog moet beginnen. Hierop gaan we verderop 

in. 

 

Uit de gegevens van de IMO-rapporten blijkt in ieder geval dat 

piratengroepen al vanaf het begin niet enkel kleine schepen aanvielen maar 

ook grotere vaartuigen niet schuwden (bijvoorbeeld in juni 2004 met de 

Astron Spirit, een bulkcarrier van 36.353 bruto ton). Als we de evolutie 

bekijken van de gemiddelde omvang van de aangevallen schepen, zien we 

dat er toch een trend aanwezig is in de toename van incidenten met grotere 

schepen (zie Figuur 2). Deze trend wordt verfijnd in Figuur 3, waarin per 

kalenderjaar de gemiddelde bruto tonnenmaat van aangevallen schepen 

wordt weergegeven. 

 

 
Figuur 2: evolutie van de gemiddelde omvang van de aangevallen schepen 
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Figuur 3: evolutie van de gemiddelde bruto tonnenmaat van aangevallen schepen, per 

jaar (voor 2011 enkel de gegevens voor tot en met juli). 

b. Kans op succes bij een aanval 

 

In Figuur 4 bekijken we de evolutie in de incidenten meer in detail. De 

gekozen tijdreeks begint in januari 2008, wanneer incidenten rond Somalië 

vaker beginnen voor te komen. In de tabel kijken we naar het percentage van 

mislukte aanvallen (incidenten waarbij aanvallers er niet in slagen om aan 

boord van een schip te komen). Als we de trend volgen, dan zien we dat voor 

de periode januari 2008-juli 2011 die trend eerst geleidelijk in de richting gaat 

van minder succesvolle aanvallen, maar vanaf het piratenseizoen van het 

najaar van 2010 afgevlakt wordt. In de maanden november 2010 tot april 2011 

worden niet enkel recordhoogten gemeten van het aantal aanvallen, maar 

ook de slaagpercentages van aanvallen liggen in deze periode wat hoger. 

Daartegenover werden er in de maanden daarna weer meer aanvallen 

succesvol afgeslagen. 
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Figuur 4: evolutie van het aantal mislukte aanvallen 

 

In de periode van januari 2004 tot juli 2011 bleek in 233 gevallen (op een 

totaal van 880 incidenten, of 26,5%) een aanval van piraten succesvol. Voor 

schepen die voeren onder de vlag van een Europese lidstaat ligt dat 

percentage op 21% en scoren ze beduidend beter dan schepen onder een niet-

EU-vlag (28%). 

c. Impact van de antipiraterijmaatregelen 

 

Tussenkomsten van marines bij een aanval 
 

In de rapporten van het IMO wordt voor ieder incident de omstandigheden 

beschreven waarin het incident plaatsvond. Bij niet-geslaagde aanvallen staat 

onder meer vermeld hoe de scheepsbemanning de aanval probeerde te 

ontlopen en hoe de aanvallers hun achtervolging van het schip staakten. 

Eventuele tussenkomsten van militairen worden ook in de beschrijving 

vermeld. Op basis van deze gegevens zijn bij de niet-geslaagde aanvallen het 

aantal tussenkomsten geteld van militairen, die hebben bijgedragen tot het 

mislukken van een aanval. Uit deze telling blijkt dat in de meerderheid van 

de gevallen de scheepsbemanning zelf, zonder militaire tussenkomst, erin 

slaagt om een aanval af te weren. Sinds november 2008, de startdatum van 

EUNAVFOR, zijn er op een totaal van 522 gerapporteerde mislukte pogingen 

51 gevallen (of iets minder dan 10%) beschreven waarbij een militaire 

tussenkomst (niet enkel EUNAVFOR), meestal door middel van een 

helikopter die werd uitgestuurd om een schip in nood bij te staan, overvallers 
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heeft afgeschrikt om hun aanval voort te zetten. Op een totaal van 155 

geslaagde aanvallen op schepen in deze periode, zijn deze interventies van de 

aanwezige marines wel degelijk van belang geweest om meer kapingen te 

verhinderen. 

 

Instelling van de Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC) en 
verleggen van de scheepvaartroutes 
 

In een poging om schepen minder kwetsbaar te maken voor piratenaanvallen 

vanuit de kust, werden er adviezen uitgevaardigd om een bepaalde radius uit 

de Somalische kust te varen (200 zeemijl17). In de Golf van Aden werd een 

corridor ingesteld, waarbinnen internationale marines schepen op een meer 

geconcentreerde manier konden opvolgen en, indien nodig, escorteren. Deze 

maatregelen zorgden voor een verplaatsing van het scheepvaartpatroon en 

Somalische piraten pasten zich hieraan aan en volgden hun potentiële 

slachtoffers naar de nieuwe, “veiligere” gebieden. Dit is vast te stellen op 

kaarten, die kunnen worden gegenereerd op de website van het IMB. Het 

IMB heeft met behulp van een Google Maps-toepassing een klein geografisch 

informatiesysteem samengesteld waarin informatie over aanvallen is 

gekoppeld aan de geografische locatie. Op deze piraterijkaarten zijn per jaar 

alle incidenten samengebracht over de hele wereld. Door in te zoomen op de 

wateren rond Somalië kan zo ook de Somalische piraterij in kaart worden 

gebracht.18  

 

Op de piraterijkaarten geven plaatsmarkeringen de locatie aan van 

incidenten, die een verschillende kleur kregen naargelang de aard van het 

incident (rood voor een geslaagde aanval, geel voor een poging tot aanval, 

blauw voor een verdacht vaartuig). Iedere plaatsmarkering kan aangeklikt 

worden, waarna de gedetailleerde informatie verschijnt over het incident, die 

ook voorkomt in de hogervermelde rapportages. 

 

De beschikbare piraterijkaarten van 2005 tot nu (waarbij de gegevens voor 

2011 natuurlijk onvolledig zijn) geven een beeld van de evolutie van de 

piraterij in de Hoorn van Afrika. Op de kaarten is niet enkel te zien dat het 

                                                 
17

 1 zeemijl = 1.851,85 meter 
18

 Zie de IMB-website via http://www.icc-ccs.org/, onder het menu ‘IMB Piracy Reporting Center’, 

vervolgens de ‘Live Piracy Map’. 
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aantal gevallen sterk is gegroeid in deze periode, maar ook dat de 

geografische spreiding van de aanvallen jaar na jaar wijzigt. 

 

Figuur 5 toont de situatie voor 2005. 

Niet alle incidenten die op de kaart voorkomen, hoeven “Somalische 

piraterij” te zijn. De incidenten voor de kust van Tanzania en in de haven van 

Dar es-Salaam zijn allemaal (pogingen tot) diefstal, geen kapingen. 

Bovendien is in deze periode de actieradius van Somalische piratengroepen 

nog niet erg uitgebreid: de meeste incidenten vinden voornamelijk plaats 

binnen de grenzen van een Exclusieve Economische Zone in de Golf van 

Aden en in het Somalische Bekken, dus op minder dan 200 zeemijl van de 

kust. Het zwaartepunt van de aanvallen ligt met 25 incidenten (waarvan 11 

kapingen) aan de Somalische oostkust, tegenover 15 incidenten en 1 kaping 

in de Golf van Aden en de Rode Zee. 

 
Figuur 5: incidenten rond de Hoorn van 

Afrika in 2005. Gebaseerd op IMB Piracy 

Map 2005. 

 

Het beeld voor 2006 ziet er helemaal anders uit (Figuur 6). In vergelijking met 

2005 is het aantal aanvallen sterk teruggelopen, zowel aan de oostkust van 

Somalië als in de Golf van Aden. De daling van het aantal incidenten wordt 

toegeschreven aan het bestuur van de Coalition of Islamic Courts (CIC), die 

in een deel van de zuidelijke kustzone zorgde voor een zekere stabiliteit en 

optreden tegen piraten. 
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Ook in dit jaar vond het merendeel van de aanvallen plaats binnen een radius 

van 200 zeemijl uit de kust. 

 

 
Figuur 6: incidenten rond de Hoorn van Afrika in 

2006.  Gebaseerd op IMB Piracy Map 2006. 

 

In 2007 wordt dat actieterrein al gevoelig uitgebreid (Figuur 7), waarbij 

piratengroepen een stuk verder in de Indische Oceaan actief worden. Het 

zwaartepunt blijft wel het Somalische Bekken (30 incidenten, waarvan 10 

kapingen), met 13 incidenten (waarvan 2 kapingen) in de Golf van Aden. 

Maar in het Somalische Bekken vindt de helft van de incidenten nu plaats 

buiten de 200-mijlszone. De toename van het aantal incidenten wordt onder 

meer toegeschreven aan de situatie aan de wal, waar een Ethiopische invasie 

de CIC verdreef en waardoor piratengroepen meer bewegingsvrijheid 

kregen. 
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Figuur 7: incidenten rond de Hoorn van Afrika in 2007. 

Gebaseerd op IMB Piracy Map 2007. 

 

In 2008 geeft het overzicht van incidenten opnieuw een volkomen nieuw 

beeld (Figuur 7). 

 

Eerst en vooral is het aantal aanvallen zeer sterk toegenomen, iets dat we ook 

zagen in de grafieken. Daarnaast is het zwaartepunt van de aanvallen 

duidelijk verschoven naar de Golf van Aden. In het Somalische Bekken 

vonden 16 incidenten plaats, met drie kwart van de aanvallen buiten de 200-

mijlszone. Schepen op de route langs de Somalische oostkust voeren steeds 

verder uit de kust en de piratengroepen volgden die beweging van hun 

potentiële slachtoffers. 

 

 
Figuur 8: incidenten rond de Hoorn van Afrika 

in 2008. Gebaseerd op IMB Piracy Map 2008. 
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In de Golf van Aden werden er in 2008 bijna 100 incidenten gemeld. 

Piratengroepen verlegden hun acties en concentreerden zich op de drukke 

route tussen de Bab el Mandeb en de Indische Oceaan. Bovendien doet de 

grote stijging van het aantal incidenten vermoeden dat er ook een aantal 

nieuwe piratengroepen actief werd. 

 

Opvallend op de kaart is de concentratie van aanvallen dicht onder de kust 

van Jemen, vooral sinds het najaar van 2008 (Figuur 9). Door de instelling van 

een corridor in het kader van de Maritime Security Patrol Area (MSPA), eind 

augustus 2008, werd de scheepvaart zo veel mogelijk geconcentreerd in een 

zone die makkelijker door marines kon worden beveiligd. Dat heeft 

piratengroepen niet verhinderd om hun prooi te volgen, vandaar de 

concentratie van aanvallen in dit gebied. 

 

 
Figuur 9: detail van incidenten in de Golf van Aden in 2008. Gebaseerd op IMB 

Piracy Map 2008. 

 

Op de kaart van 2009 (Figuur 10) is te zien dat het aantal incidenten weer is 

toegenomen, ondanks de aanwezigheid van marineschepen van de 

verschillende internationale coalities en individuele staten. In het Somalische 

Bekken is het aantal incidenten ook opvallend toegenomen en de actieradius 

is duidelijk verlegd naar gebieden op volle zee. Dit heeft te maken met de 

vaarroutes van de koopvaardijschepen die steeds verder naar het oosten 

opschoven in een poging om buiten het bereik van piraten te blijven. Ook de 

Belgische steenstorter Pompei volgde een route ver uit de kust, maar 

desondanks werd het schip op 18 april 2009 gekaapt. De uitbreiding van het 
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actieterrein verder in de Indische Oceaan vond in grote mate plaats in het 

najaar van 2009. 

 

 
Figuur 10: incidenten rond de Hoorn van Afrika in 2009.  

Gebaseerd op IMB Piracy Map 2009. 

 

Ook in 2009 is het aanzuigeffect zichtbaar van de corridor, die sinds  

1 februari 2009 Internationally Recommended Transfer Corridor (IRTC) heet 

(Figuur 11 en Figuur 12). 

 

 
Figuur 11: detail van incidenten in de Golf van Aden in 2009. Gebaseerd op IMB 

Piracy Map 2009. 
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Figuur 12: Golf van Aden en de IRTC. Detail uit UKHO 2009. 

 

In 2010 zien we dat de actieradius duidelijk verder is uitgedijd (Figuur 13), 

helemaal weg van de Somalische kust. Piratengroepen volgen de nieuwe 

omtrekkende routes die schepen kiezen in de hoop piraten te ontwijken. 

Daarom zien we een concentratie van incidenten in de Arabische Zee, in de 

richting van Oman (route van olietankers uit het gebied van de Perzische 

Golf) en langs de kust van India (de meest oostelijke route die schepen 

kunnen nemen om piraten te ontwijken). Hetzelfde geldt voor de route 

tussen Zuid-India en Mombassa/Dar es Salaam (de scheepsroute tussen 

Oost-Azië en Oost- en zuidelijk Afrika. Verder naar het zuiden breiden 

aanvallen zich uit in de richting van de Seychellen en Madagaskar. 

 

Opmerkelijk op de kaart van 2010 is een nieuwe concentratie van aanvallen 

vlak voor de kust van Kenia en Tanzania. 
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Figuur 13: incidenten rond de Hoorn van Afrika in 2010. 

Gebaseerd op IMB Live Piracy Map 2010. 

 

In de Golf van Aden blijft de IRTC nog steeds aanvallers aantrekken, hoewel 

ook hier een verschuiving te zien is (Figuur 14). Het zwaartepunt van de 

incidenten ligt duidelijk niet meer in de zone rond de IRTC maar heeft zich 

verplaatst ten westen van de Bab al Mandeb, in de Rode Zee. Dat is 

opmerkelijk, want daarvoor moeten piraten langs Djibouti varen, een van de 

ankerplaatsen voor westerse marines die betrokken zijn in de strijd tegen de 

piraterij. Op 4 juli 2010 werd voor het eerst een schip gekaapt in de Rode Zee. 

 

 
Figuur 14: detail van incidenten in de Golf van Aden in 2010. 

Gebaseerd op IMB Live Piracy Map 2010. 
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Hoger vermeldden we al het grote aantal aanvallen dat in de eerste  

7 maanden van 2011 heeft plaatsgevonden. De nadruk ligt daarbij op de 

Arabische Zee (wat geslaagde kapingen betreft), en ook hier is de uitbreiding 

van het actiegebied weer duidelijk, tot vlak voor de kust van India (Figuur 15, 

Figuur 16). 

 

 
Figuur 15: incidenten rond de Hoorn van 

Afrika en in de Indische Oceaan in 2011 (tot  

8 september 2011). Gebaseerd op IMB Live 

Piracy Map. 

 

 
Figuur 16: detail van incidenten in de Indische Oceaan in 2011 (tot  

8 september 2011). Gebaseerd op IMB Live Piracy Map. 
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Opvallend is ook de concentratie van aanvallen in het gebied van de Golf van 

Aden rond Bab Al Mandeb, de toegangspoort tot de Rode Zee, en voor de 

westkust van Jemen (Figuur 17). 

 

 
Figuur 17: detail van incidenten in de Golf van Aden in 2011 (tot 8 september 2011). 

Gebaseerd op IMB Live Piracy Map. 

 

Toepassing van BMP 
 

Uit onze berekeningen op basis van de gegevens van het IMO blijkt dat 

tussen januari 2004 en juli 2011 een goede 73% van de aanvallen op schepen 

mislukte. In meer dan 90% van de gevallen kwam dat door de maatregelen 

die aan boord van de schepen zelf werden genomen om een aanval af te 

weren. De IMO-rapporten vermelden in de meeste gevallen om wat voor 

soort maatregelen het gaat en in de meeste gevallen gaat het om eenvoudige 

tactieken, zoals ze ook beschreven staan in de BMP: zigzaggende 

bewegingen, de inzet van waterspuiten tegen de bemanning van de skiffs 

zodat piraten niet aan boord kunnen komen, luid alarm als afschrikking, en 

verschansing in een citadel in afwachting van de tussenkomst van een 

oorlogsbodem. 

 

Beveiliging van een schip door gewapende begeleiders valt niet onder de 

BMP. We vermelden deze praktijk hier omdat we in de recentste IMO-

rapporten merkten dat het aantal schepen dat een aanval kon afslaan door 

tussenkomst van gewapende begeleiders aan boord sterk is toegenomen, wat 
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erop wijst dat rederijen toch vaker hun toevlucht nemen tot deze vorm van 

beveiliging. 
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4.1. Introductie 

 

De piraterij in de Hoorn van Afrika heeft wereldwijd geleid tot bezorgdheid. 

Diverse staten zonden oorlogsbodems naar de regio om schepen onder hun 

vlag bij te staan. Naast deze gerechtvaardigde bekommernis – bescherming 

van de veiligheid van onderdanen en schepen onder eigen vlag is een van de 

kerntaken van een staat – is er ook sprake van geopolitieke motieven of 

internationale profilering. Strijd tegen piraterij rechtvaardigt de 

aanwezigheid van de Chinese marine in het westelijke deel van de Indische 

Oceaan, in de achtertuin van geopolitieke concurrent India. Op dezelfde 

manier rechtvaardigt de strijd tegen piraterij een verhoogde aanwezigheid 

van schepen van de NATO, Rusland, Zuid-Korea of Japan in de Rode Zee en 

de Golf van Aden. Ook Iran liet zijn aanwezigheid opmerken (Kaufman 

2009). Europese schepen voeren onder de vlag van de NAVO, de EU, of 

gewoon onder de eigen nationale vlag. Tussen de verschillende maritieme 

initiatieven is gaandeweg een vorm van samenwerking (informatie-

uitwisseling, coördinatie, wederzijdse bijstand, taakverdeling) ontstaan. Het 

is natuurlijk nog geen geïntegreerde actie maar, gezien de uiteenlopende 

maritieme tradities, geopolitieke belangen of operationele doelstellingen, is 

dit soort samenwerking al heel opmerkelijk. 

 

In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende internationale initiatieven om 

gezamenlijk de internationale scheepvaart te beveiligen en piraten te 

bestrijden (en te vervolgen). 

4.2. Verenigde Naties 

 

De belangrijkste organisaties, agentschappen en overlegstructuren betrokken 

bij de piraterijproblematiek zijn de Veiligheidsraad, de Internationale 

Maritieme Organisatie (IMO), de Contact Group on Piracy off the Coast of 

Somalia (CGPCS), het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

en het United Nations Political Office for Somalia. 

4. De internationale en Belgische 

aanpak van piraterij in de Hoorn 

van Afrika 
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a. Veiligheidsraad 
 

Op 2 juni 2008 riep de Veiligheidsraad staten op om op te treden tegen 

Somalische piraten die met hun aanvallen op schepen de levering van 

humanitaire goederen van het Wereldvoedselprogramma voor Somalië in 

gedrang brachten. In overleg met de Somalische overgangsregering en in 

overeenstemming met het internationaal recht mogen derde partijen, als dat 

nodig is, de bestrijding van piraten voortzetten binnen de Somalische 

territoriale wateren (resolutie 1816). Deze regeling werd verlengd in  

resolutie 1846 (2 december 2008). 

 

Op 16 december boog de Veiligheidsraad zich opnieuw over de problematiek 

van piraterij in de Hoorn van Afrika, maar nu in een ruimere benadering dan 

de bekommernis om de vrije doorvaart van humanitaire hulp of de interne 

Somalische veiligheidsproblematiek, met name de veiligheid van het 

zeeverkeer in de wateren rond Somalië. De Veiligheidsraad riep in  

resolutie 1851 staten, regionale en internationale organisaties op om op 

actieve wijze piraterij te bestrijden, door de ontplooiing van oorlogsbodems 

en militaire vliegtuigen, door de inbeslagname van vaartuigen, wapens en 

ander materieel dat bij de overvallen op schepen wordt gebruikt en door de 

vervolging van piraten. Daarnaast riep de Veiligheidsraad de staten en 

organisaties op om samenwerkingsmechanismen uit te werken, 

overlegstructuren op te zetten voor deze bestrijding en vervolging, voor het 

beveiligen van de scheepvaartroutes op de langere termijn en voor het 

ondersteunen en versterken van de Somalische overgangsregering. 

b. Internationale Maritime Organisatie 

 

De Internationale Maritieme Organisatie is de gespecialeerde organisatie 

binnen de VN die actief is rond de veiligheid (safety and security) van 

internationaal maritiem verkeer en het voorkomen van vervuiling. Piraterij 

en gewapende overvallen op schepen vormen al langer een bekommeris van 

de IMO, dat in 1998 een langetermijnproject opstartte om de scheepvaart 

weerbaarder te maken door het uitwerken van antipiraterijmaatregelen aan 

boord van schepen en het stimuleren van regionale samenwerking tussen 

landen. In de werkgroep Maritime Security and Piracy ontmoeten leden 
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elkaar en werken ze (niet-bindende) aanbevelingen uit die gebaseerd zijn op 

ervaringen en analyse van gegevens over antipiraterijmaatregelen. 

 

Een van de resultaten van de samenwerking van landen rond Somalische 

piraterij in het kader van de IMO is de Djibouti Code of Conduct (voluit: Code of 

Conduct concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in 

the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden). Dit is de eerste regionale 

overeenkomst tussen Afrikaanse en Arabische landen om samen de piraterij 

in de Hoorn van Afrika aan te pakken. De gedragscode kwam tot stand na 

een verklaring die eind januari 2009 werd aangenomen door 

vertegenwoordigers van 19 oeverstaten van het westelijke bekken van de 

Indische Oceaan en de Rode Zee (Comoren, Djibouti, Egypte, Ethiopië, 

Eritrea, Jemen, Jordanië, Kenia, Madagaskar, Malediven, Mauritius, Oman, 

Saoedi-Arabië, Seychellen, Soedan, Somalië, Tanzania, Verenigde Arabische 

Emiraten en Zuid-Afrika). Andere staten werden uitgenodigd om de 

gedragscode te ondertekenen. 

 

In de gedragscode erkennen de staten de draagwijdte van de problematiek 

van piraterij in de regio en verklaren ze zo veel mogelijk te gaan 

samenwerken om deze problematiek aan te pakken, onder meer in het 

gevangennemen en vervolgen van daders of het uitoefenen van toezicht op 

de scheepvaart. De ondertekenaars van de gedragscode nemen zich ook voor 

om de nationale wetgeving aan te passen om opsporing, vervolging en 

bestraffing van piraten mogelijk te maken. In het kader van deze gedragscode 

zouden er drie informatiepunten worden opgericht (Mombassa, Dar es 

Salaam, Sanaa) en een trainingscentrum voor (veiligheids)beambten in 

Djibouti (IMO 2009; IMO 2011c). 

 

In het kader van deze regionale samenwerking heeft de IMO een donorfonds 

opgericht, waarmee de hogervermelde acties ondersteund kunnen worden. 

Dit “Djibouti Code Trust Fund” kwam tot stand op initiatief van Japan, en 

wordt gespijsd door bijdragen van IMO-leden (waaronder tot nu toe 

Frankrijk, Japan, Marshall eilanden, Nederland en Zuid-Korea). 

 

De IMO groepeert informatie over aanvallen op schepen die door lidstaten of 

andere organisaties gerapporteerd worden en stelt op basis daarvan 
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maandelijkse rapporten op die gedetailleerde informatie bevatten over de 

getroffen schepen en de aard van het incident. Op die manier draagt de IMO 

bij tot de kennisopbouw rond piraterij en de maatregelen die daartegen 

kunnen worden genomen. 

c. Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) 

 

De CGPCS werd op 14 januari 2009 opgericht naar aanleiding van  

resolutie 1851 van de VN-Veiligheidsraad, om besprekingen en overleg over 

acties tegen piraterij voor de Somalische kust te vergemakkelijken. De CGPCS 

brengt geregeld verslag uit aan de VN-Veiligheidsraad. Naast de Somalische 

TFG en staten uit de ruimere maritieme regio (Kenia, Jemen, Djibouti, Oman, 

Saoedi-Arabië, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten) namen ook landen die 

in de regio aanwezig zijn met marineschepen deel aan de bijeenkomst 

(Australië, China, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Verenigd 

Koninkrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Rusland, Spanje, Turkije, 

Verenigde Staten, Zuid-Korea), naast de Europese Unie, de Afrikaanse Unie, 

de Arabische Liga, de NAVO, het VN-Secretariaat en de IMO. België, 

Noorwegen, Portugal, Zweden en de Arabische Liga werden uitgenodigd om 

ook toe te treden tot de CGPCS. Momenteel maakt een 70-tal landen deel uit 

van deze contactgroep. 

 

In de schoot van de CGPCS werd beslist om een Counter-Piracy Coordination 

Centre op te richten, dat de verspreiding van relevante informatie moet 

coördineren.  

 

De CGPCS richtte 4 werkgroepen op, waaraan alle leden mogen deelnemen: 

 Militaire en operationele uitwisseling en delen van informatie (in 

afwachting van de Counter-Piracy Coordination Centre), 

  juridische aspecten van piraterij, 

  sensibiliseren van de sector rond beschermende maatregelen, en 

  verbeteren van informatieverstrekking naar diplomatie en het 

publiek. (US Department of Transportation 2009) 

Onder meer de Internationally Recognized Transit Corridor (IRTC), de 

veilige corridor in de Golf van Aden, trad op 1 februari 2009 in werking als 

gevolg van de samenwerking binnen de CGPCS. 
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De UNODC werkt samen met de Contact Group aan mechanismen om 

ondersteuning vanuit dit fonds te financieren, onder meer door een 

“International Trust Fund Supporting Initiatives of the CGPCS”, opgericht in 

januari 2010. Het fonds wordt beheerd door 10 staten (Djibouti, Egypte, 

Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Kenia, Marshalleilanden, Noorwegen, 

Somalië en de VS)) en geadviseerd door het IMO, UNODC en het  

VN-Landenteam voor Somalië. In april 2010 bedroeg de waarde van het 

fonds 2,1 miljoen USD en werden er 5 projecten gefinancierd (UNODC 2009; 

UN 23/4/2010). 

d. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

 

Het UNODC ondersteunt een aantal landen in de regio, zoals Kenia, de 

Seychellen en Jemen, inzake juridische vervolging van piraten: aanpassing 

van het juridische kader waarmee vervolging van daden van piraterij 

mogelijk wordt zonder dat deze landen rechtstreeks betrokken zijn, het 

verbeteren van de werkomstandigheden van aanklagers en politie en het 

uitrusten van rechtbanken en de gevangenis van Shimo la Tewa in Mombassa 

om verdachten in hechtenis te houden en voor de rechtbank te leiden. 

Daarnaast werkt het UNODC aan een programma in Somaliland en 

Puntland, gericht op de bouw van gevangenissen, zodat Somalische piraten 

in “eigen” land de straf kunnen uitzitten, en aan de opleiding van een 

juridisch systeem voor de vervolging van piraten. Verder verleent het 

UNODC juridische ondersteuning bij de vervolging van de meer dan 850 

gevangen piraten die in diverse landen in en buiten de regio wachten op hun 

proces of veroordeeld zijn. (UNODC 2009, 2011). 

4.3. Europese Unie 

 

De aanpak van de piraterijproblematiek maakt voor de Europese Unie deel 

uit van een integrale benadering van de Hoorn van Afrika, gericht op 

conflictpreventie en -oplossing, monitoren van de uitvoering van 

vredesakkoorden in de regio, begeleiden van processen die moeten leiden tot 

een democratische politieke transformatie, stimuleren van regionale 

economische integratie en de regionale aanpak van problematieken als 

klimaatverandering, waterbeheer en voedselvoorziening (Council of the 

European Union, 2009). Deze Europese strategie ten aanzien van de Hoorn 
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van Afrika werd op 8 december 2009 goedgekeurd door de Raad van de 

Europese Unie. Het bestaand beleid, zoals de strategie van de Europese 

Commissie rond vrede, veiligheid en ontwikkeling in de Hoorn van Afrika 

uit 2006 (European Commission 2006), werd in deze integrale strategie 

ingepast. Voor Somalië betekent deze integrale benadering onder meer dat 

inspanningen voor het opzetten van een effectief bestuur en training van 

veiligheidstroepen uiteindelijk moet leiden tot het beëindigen van de staat 

van wetteloosheid in het land waarin piraten ongestoord hun gang kunnen 

gaan.  

a. EUNAVFOR Somalia: Operatie Atalanta en MSCHOA 

 

Operatie ATALANTA 
 
Op 10 november 2008 trof de Raad van de Europese Unie een besluit tot 

gemeenschappelijk optreden “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” (Council of 

the European Union 2008). Operatie Atalanta moet bijdragen tot de 

bescherming van schepen van het WFP, die humanitaire hulp aanleveren 

voor de Somalische bevolking, het ontmoedigen van aanvallen op schepen in 

Somalische wateren, het beschermen van kwetsbare schepen en het bestrijden 

van piraterij en gewapende overvallen op schepen. 

De doelstellingen van Atalanta zijn: 

 Beschermen schepen van WFP, 

 Beschermen van andere kwetsbare schepen, ontmoedigen van 

aanvallen, bestrijden van piraterij en gewapende aanvallen, 

 Monitoren van visserijactiviteiten voor de kust van Somalië 

(doelstelling toegevoegd in december 2009). 

 

Meer dan 20 vaartuigen, vliegtuigen en helikopters nemen deel aan de 

operatie, waarbij ongeveer 1.800 manschappen worden ingezet. Sinds de start 

van Operatie Atalanta werden er 104 schepen begeleid met voedselhulp van 

het WFP (goed voor 500.000 ton voedsel), en 90 schepen begeleid met 

goederen bestemd voor AMISOM (EU External Action 2011; gegevens tot 

3/4/2011). 
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Het mandaat van Atalanta stelt dat:  

“Atalanta, onder de voorwaarden van het toepasselijk internationaal 

recht, met name het VN-Zeerechtverdrag, en de Resoluties 1814 

(2008), 1816 (2008) en 1838 (2008) van de Veiligheidsraad van de 

Verenigde Naties, en binnen de grenzen van zijn beschikbare 

capaciteit: 

a) biedt bescherming aan in het kader van het WVP gecharterde 

schepen, met name wanneer deze in de territoriale wateren van 

Somalië varen; dit houdt ook de aanwezigheid van gewapende 

componenten van Atalanta aan boord van de betrokken schepen 

in; 

b) voorziet per geval in de begeleiding van koopvaardijschepen die 

in de door hem bewaakte zones varen; 

c) bewaakt de zones voor de Somalische kust, met inbegrip van de 

Somalische territoriale wateren, die risico's voor maritieme 

activiteiten, inzonderheid het zeeverkeer, inhouden; 

d) neemt de nodige maatregelen, waaronder geweld, ter 

ontmoediging, voorkoming en beëindiging van daden van 

piraterij of gewapende overvallen die zijn begaan of vermoedelijk 

zijn begaan in de zones onder zijn bewaking; 

e) kan, met het oog op de eventuele uitoefening van hun 

rechtsmacht door de Staten die overeenkomstig artikel 13 

bevoegd zijn, personen die schuldig zijn aan piraterij of 

gewapende roofovervallen of daarvan verdacht worden, in de 

zone waar zij aanwezig is, gevangen nemen en beslag leggen op 

de schepen van de piraten of gewapende roofovervallers, of op de 

schepen die zijn aangehouden na een daad van piraterij of 

gewapende roofoverval en die in handen van piraten zijn, 

alsmede op de goederen aan boord; 

f) stelt zich in verbinding en werkt samen met de organisaties en 

entiteiten, alsmede met de 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”19, dat optreedt in het kader van operatie Enduring Freedom. 

                                                 
19

 Dit was voor de oprichting van CFT-151, die zich specifiek richt op piraterijbestrijding (zie verder). 
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g) staat, zodra aan land voldoende vooruitgang is geboekt op het 

gebied van maritieme capaciteitsopbouw, met inbegrip van 

beveiligingsmaatregelen voor de uitwisseling van informatie, de 

Somalische autoriteiten bij door de in de loop van de operatie 

verzamelde gegevens betreffende visserijactiviteiten beschikbaar 

te stellen.” (Council of the European Union 2008). 

 

Het financiële referentiebedrag voor de gemeenschappelijke kosten van de 

militaire operatie van de EU bedraagt 8,3 miljoen euro. 

 

Nadat de Raad van de Europese Unie het operatieplan en de inzetregels had 

goedgekeurd, ving Operatie Atalanta aan op 8 december 2008, met 

aanvankelijk een mandaat voor 1 jaar. Dit mandaat werd verder verlengd. De 

laatste keer gebeurde dat op 14 juni 2010 toen de Raad van de EU besliste het 

mandaat te verlengen tot 12 december 2012. 

 

Het operationele hoofdkwartier van Atalanta is gevestigd in Northwood, 

Groot-Brittannië. De politieke en strategische leiding berust bij het Politiek en 

Veiligheids Committee (PVC), onder de verantwoordelijkheid van de Raad 

van de EU. Het PVC heeft de bevoegdheid om het operatieplan, de 

commandostructuur en de inzetregels te wijzigen en besluiten te nemen over 

de benoeming van de operationele commandant en commandant van de 

strijdkrachten. Het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC) staat in 

voor militaire adviezen en ziet toe op de correcte uitvoering van de operatie 

door de operationele commandant. 

 

De Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en 

veiligheidsbeleid is het eerste contactpunt over Atalanta voor internationale 

organisaties, de Somalische autoriteiten en autoriteiten van derde landen (EU 

External Action 2011). 

 

De volgende lidstaten hebben tot nu toe een bijdrage geleverd tot 

EUNAVFOR: België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, 

Italië, Luxemburg, Malta, Portugal, Spanje, Tsjechië en Zweden. 
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Derde staten kunnen deelnemen aan Operatie Atalanta, na goedkeuring door 

het PVC. Op die manier hebben Noorwegen (21/4/2009), Kroatië (4/8/2009), 

Montenegro (2/10/2009) en Oekraïne (5/3/2010) een akkoord over deelname 

gesloten. Om die deelname van derde staten aan de operatie te coördineren 

werd er een Comité van contribuanten (CvC) opgericht, waaraan de EU-

lidstaten deelnemen (uitgenomen Denemarken20) en de toegelaten derde 

staten (EU External Action 2011). 

 

Met een aantal landen in de regio heeft de EU overeenkomsten afgesloten die 

de modaliteiten regelen waarbinnen EUNAVFOR actief kan zijn op het 

grondgebied en in de territoriale wateren van die landen. De eerste 

overeenkomst werd op 31 december 2008 gesloten met de TFG 

(Publicatieblad van de Europese Unie 15/1/2009). Nadien volgden 

gelijkaardige overeenkomsten met Djibouti (Publicatieblad van de Europese 

Unie 3/2/2009) en de Seychellen (Publicatieblad van de Europese Unie 

10/12/2009). Met Mozambique, Oeganda, Tanzania en Zuid-Afrika worden 

overeenkomsten voorbereid. 

 

Op het vlak van overdracht van gearresteerde verdachten sloot de EU een 

overeenkomst met Kenia (Publicatieblad van de Europese Unie 25/3/2009) 

en de Seychellen (Publicatieblad van de Europese Unie 2/12/2009). In  

juli 2011 sloten de EU en Mauritius een overeenkomst waarbij het land €3 

miljoen financiële ondersteuning kreeg voor de berechting en detentie van 

piraten. UNODC biedt hier ook verdere ondersteuning bij (ARB 2011). 

 

Maritime Security Centre – Horn of Africa (MSC HOA) 
 
Het MSCHOA is opgericht in het kader van EUNAVFOR en werkt in nauwe 

samenspraak met de scheepvaartsector. Het MSCHOA volgt 24 uur per dag 

het scheepvaartverkeer op in de Golf van Aden en het Somalische Bekken. 

Via een website (www.mschoa.org) kunnen reders hun aanwezigheid en 

koers in de regio registeren en worden ze op de hoogte gehouden van de 

laatste ontwikkelingen. MSCHOA coördineert ook de groeptransit van 

schepen door gebieden met een hoog risico, identificeert kwetsbare schepen 

                                                 
20

 “Overeenkomstig artikel 6 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

neemt Denemarken niet deel aan de uitwerking en uitvoering van besluiten en acties van de Europese Unie 

die gevolgen hebben op defensiegebied” (2009/369/GBVB) 
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en de benodigde beschermende maatregelen, met eventueel bescherming 

door een marineschip van de EUNAVFOR of een andere mogendheid. 

b. Critical Maritime Routes 

 

Als instrument voor stabiliteit wordt sinds 2009 door de Europese Commissie 

een programma rond “critical maritime routes” uitgewerkt dat zich richt op 

het ondersteunen van maatregelen die de veiligheid moeten verbeteren in een 

aantal maritieme flessenhalzen, zoals de Straat van Malakka en de Golf van 

Aden, die belangrijk zijn voor de Europese koopvaardij. Naast onder meer 

bescherming van het milieu en bestrijding van smokkel en illegale visvangst 

richt dit programma zich ook op piraterij en overvallen op zee. Hiervoor 

wordt samengewerkt met de IMO en met andere regionale initiatieven. 

 

4.4. Combined Maritime Force (CMF) - Combined Task Force 151 

 

De Combined Maritime Force is een partnerschap tussen de marines van een 

25-tal landen, die in de wateren rond het Midden-Oosten samenwerken ter 

bestrijding van (drug)smokkel en terrorisme. Het geheel staat onder leiding 

van de Amerikaanse bevelhebber van de 5de Vloot. 

De Combined Task Force 151, die op 8 januari 2009 werd opgericht, richt zich 

specifiek op de problematiek van piraterij, wat buiten het mandaat viel van 

de al bestaande CFT-150 die zich richt op antiterrorisme. De CFT-151 werkt 

operationeel samen met schepen onder de vlag van EUNAVFOR (Atalanta) 

en de NAVO (Allied Protector, Ocean Shield) in deze regio. 

 

4.5. NAVO 
 

Eind 2008 startte de NAVO met de begeleiding van schepen met voedselhulp 

van het WFP (Operatie Allied Provider, oktober tot december 2008). De 

operatie werd gevolgd door Operatie Allied Protector (maart tot  

augustus 2009) en Operatie Ocean Shield (augustus 2009 tot december 2012) 

(BMP3 2010; NATO 2011).  

 

De militaire doelstellingen van Operation Ocean Shield zijn: 

“(1) Deter, disrupt and protect against pirate attacks, rendering 

assistance to ships as required and if available. 
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(2) Actively seek suspected pirates and prevent their continued activity 

through detention, seizure of vessels and property, and the 

delivery of suspects and evidence to designated law enforcement 

authorities, in accordance with NATO agreements. 

(3) Facilitate and support the development of regional states’ capacity 

to conduct effective counter-piracy operations, in coordination 

with other related international efforts. 

(4) Coordinate NATO operations and initiatives with coalition 

maritime forces, EU naval forces, and other non-NATO forces 

conducting counter piracy operations off the Horn of Africa.” 

(NATO Shipping Centre, 2011) 

 

Ocean Shield is breder van opzet dan de vorige operaties, omdat in het kader 

van deze operatie ook hulp geboden kan worden aan staten om een eigen 

capaciteit op te bouwen voor het bestrijden van piraterij. 

 

Aan deze operaties deden schepen mee uit de VS, Groot-Brittannië, Turkije, 

Griekenland, Duitsland, Portugal, Nederland, Italië, Denemarken, Canada en 

Spanje. Deze schepen maken deel uit van de Standing NATO Maritime 

Groups (SNMG) die normaal gezien ontplooid kunnen worden in het 

oostelijke deel van de Atlantische Oceaan (SNMG1) en in de Middellandse 

Zee (SNMG2), maar nu in het kader van de antipiraterijoperaties ingezet 

worden in de wateren rond de Hoorn van Afrika (NATO A-Z, 2011). 

 

Het NATO Shipping Centre, dat deel uitmaakt van het Allied Maritime 

Command Headquarters in Northwood (UK), verspreidt via een website 

(http://www.shipping.nato.int/operations/OS/) de nodige informatie voor 

reders, scheepskapiteins en andere belanghebbenden met betrekking tot de 

situatie in de wateren rond de Hoorn van Afrika. 

 

4.6. Individuele naties 
 

Naast operaties in het kader van regionale organisaties is er ook een groot 

aantal landen actief in antipiraterijoperaties onder eigen vlag. Landen als 

China, India, Iran, Maleisië, Pakistan, Rusland, Saoedi-Arabië, Thailand, de 

VS en Zuid-Korea streven individuele commerciële belangen (zowel wat 

betreft koopvaardij als visvangst) en geopolitieke doelstellingen na in het 
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westelijke deel van de Indische Oceaan en waren/zijn vertegenwoordigd met 

hun eigen oorlogsbodems. 

 

4.7. Shared Awareness and Deconfliction (SHADE) 
 

SHADE is het platform waar de marineactiviteiten met betrekking tot 

piraterij van de verschillende actoren in de regio worden gecoördineerd. 

SHADE begon als een coördinatie tussen EUNAVFOR en de NAVO, maar 

werd al gauw uitgebreid met de andere aanwezige marines. Het is met 

andere woorden een uniek contactpunt geworden tussen EU- of NAVO-

lidstaten enerzijds en andere naties anderzijds (zoals Rusland, China, India 

en Japan). 

Sinds december 2008 vinden er maandelijkse bijeenkomsten van de SHADE-

groep plaats in Bahrein, die op roterende basis wordt voorgezeten door de 

Force Commanders van de EU, de Combined Maritime Forces (CMF) en de 

NAVO. 

 

4.8. De aanpak van piraterij: Belgisch beleid 

a. België als maritieme speler 

 

België heeft in de loop van de voorbije jaren een belangrijke plaats 

ingenomen tussen de maritieme naties, dankzij de groei van de 

koopvaardijvloot onder Belgische vlag. Deze groei is het resultaat van een 

grote wederinvlaggingsoperatie die in 2003-2004 plaatsvond. De bedoeling 

was de evolutie te keren waarbij koopvaardijschepen het Belgisch Register 

der Zeeschepen verlieten ten voordele van buitenlandse registers. Onder 

andere met gunstige fiscale maatregelen en de actieve profilering van België 

als kwaliteitsvlag werden reders overgehaald om schepen opnieuw in te 

vlaggen. 

 

De Belgische koopvaardijvloot bestond in 2009 uit 83 schepen, waarvan de 

totale bruto tonnenmaat 4.128.342 bruto ton bedroeg. Hiervan waren negen 

schepen (191.183 bruto ton) ingeschreven in het Belgisch 

rompbevrachtingsregister, maar niet in het Belgisch register der Zeeschepen. 

Zij werden uitgebaat door Belgische reders maar voeren niet onder Belgische 

vlag. De andere 74 schepen, waarvan een overzicht per type vaartuig wordt 

gegeven in Figuur 18, voeren onder Belgische vlag. 
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Type vaartuig Aantal Brutotonnenmaat Gemiddelde bruto-

tonnenmaat per schip 

Bulkcarriers 16 1.363.405 85.213 

Containerschepen 6 123.549 20.592 

Gastankers 21 1.184.468 56.403 

Olietankers 9 1.122.752 124.750 

Vrachtschepen 11 15.954 1.450 

RO/RO vaartuigen 5 117.233 23.447 

Passagiersschepen 6 9.698 1.616 

Totaal 74 3.937.159 53.205 
Figuur 18: schepen ingeschreven in het Belgisch Register der Zeeschepen. Gegevens op basis van 

FOD Mobiliteit 2010. 

 

Olietankers, bulkcarriers en gastankers maakten het overgrote deel uit van de 

capaciteit van de Belgische koopvaardijvloot. Zo voer bijvoorbeeld het 

grootste schip van de wereld, de olietanker TI Europe, onder Belgische vlag. 

 

Als naast de koopvaardijschepen ook de andere zeeschepen van Belgische 

eigenaars (zoals zeeslepers en baggerschepen) worden meegeteld, telde de 

Belgische commerciële vloot in 2009 in totaal 233 schepen, met een totaal 

bruto draagvermogen van 12 miljoen ton. Daarmee stond België op de 19de 

plaats in de rangschikking van belangrijkste maritieme landen (FOD 

Mobiliteit 2009). 

b. Beleid tegen piraterij in België 

 

Werkgroep Piraterij 
 
In de nasleep van de kaping van het eerste schip onder Belgische vlag, de 

steenstorter Pompei, op 18 april 2009, werd er een ad hoc coördinatieorgaan 

opgericht dat het Belgische beleid rond deze problematiek moest vormgeven. 

Deze Werkgroep Piraterij wordt geleid door de FOD Buitenlandse Zaken, en 

is samengesteld uit leden uit de FOD’s Mobiliteit, Justitie, Buitenlandse 

Zaken en Defensie, met vertegenwoordigers van de beroepsvereniging van 

Belgische reders (Koninklijke Belgische Redersvereniging, KBRV). In de 

schoot van de coördinatie werd onder meer gesproken over de inzet van 

Vessel Protection Detachments (VPD) aan boord van Belgische schepen die 

daarom vragen en werden voorstellen besproken die uiteindelijk uitmondden 

in de wetten van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee. 
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Vessel Protection Detachments (VPD) 
 

Op 30 april 2009 besliste de ministerraad om Belgische koopvaardijschepen 

voor de kust van Somalië militaire bijstand te verlenen. Reders kunnen 

daarvoor een beroep doen op een VPD van 8 militairen, op voorwaarde dat 

andere beschermingsmaatregelen die aangeboden worden door EUNAVFOR, 

niet toegepast kunnen worden. Binnen 48 uur na de vraag van de reder, en na 

bespreking van de inzet in de ministerraad, zou dit VPD ontplooid kunnen 

worden. Binnen deze termijn moet een team aan boord gebracht worden en 

moeten de nodige diplomatieke vergunningen voor de doortocht van 

personeel en bewapingen zijn verkregen. De reder zal voor dit escorte een 

forfaitaire vergoeding moeten betalen, waarbij het bedrag van €115.000, per 

ingezet team en per week werd genoemd (Kamer, 2009). 

 

Tot nu toe is er nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om VPD’s 

in te zetten voor de bescherming van kwetsbare schepen. De behoefte bij de 

reders is aanwezig, maar de procedure maakt het in de praktijk bijna 

niet haalbaar om effectief gebruik te maken van de inzet. Zo is de timing, 

tussen het uitputten van de mogelijkheden van de beschermingsmaatregelen 

van EUNAVFOR en de eventuele respons voor de inzet van Belgische VPD’s, 

te krap voor een schip dat zich op dat moment al in of dichtbij het 

risicogebied bevindt. Daarnaast vinden ze de kosten voor de begeleiding te 

hoog en wijzen ze erop dat het economische belang van de sector toch een 

speciale inspanning vanuit de overheid waard is (Interview KVBR). 

Om VPD’s te kunnen uitzenden moet de Belgische overheid een 

overeenkomst (SOFA – Status of Forces Agreement) sluiten met landen waar 

Belgische militairen en hun materieel naartoe wordt gevlogen. Zulke 

overeenkomsten bestaan momenteel nog niet, wat in de praktijk betekent dat 

de inzet van VPD’s niet evident is. 

 

Deelname aan operaties 
 
Op 28 november 2008 had de regering beslist dat België van tussen september 

en december 2009 zou deelnemen aan de EUNAVFOR-operatie Atalanta met 

de inzet van het fregat Louise-Marie. Het duurde na deze beslissing nog meer 

dan een jaar, na de terugkeer van de Louise-Marie in Zeebrugge, voordat het 
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noodzakelijke wettelijke kader voor arrestatie en vervolging van piraten rond 

was. Met de wet van 30 december 2009 werd deze juridische basis gelegd. Tot 

die tijd konden Belgische marineschepen wel tussenkomen om aanvallen van 

piraten te verhinderen, verdachte schepen te onderzoeken en eventuele 

wapens en ander tuig dat gebruikt kan worden voor het enteren van schepen 

te confisqueren of te vernietigen, maar er bestond tot dan toe nog geen 

duidelijk juridisch kader voor het effectief arresteren en vervolgen van 

verdachten onder Belgisch recht. 

 

De wet stelt het plegen van daden van piraterij strafbaar met opsluiting van 5 

tot 10 jaar, leiders van piratengroepen riskeren 15 tot 20 jaar opsluiting. De 

strafmaat kan verhoogd worden tot 20 jaar als er bij de daden geweld 

gepaard gaat of ernstige materiële schade of lichamelijk letsel wordt 

veroorzaakt, tot 30 jaar als er dodelijke slachtoffers vallen of tot levenslang als 

er met opzet werd gedood. Wie gegevens, materiële of financiële middelen 

verstrekt aan piratengroepen, is ook strafbaar. Strikt genomen zouden 

Belgische reders dus vervolgd kunnen worden als ze losgeld zouden betalen 

voor gekaapte schepen en bemanningen. Dit hiaat in de wet werd in maart 

2010 opgevuld. 

 

De wet verleent aan commandanten van Belgische oorlogsschepen of andere 

schepen die in dienst van de overheid zijn uitgereed, of aan VPD’s aan boord 

van burgerschepen (zowel Belgische als buitenlandse) de bevoegdheden van 

officieren van de gerechtelijke politie om op te treden tegen piraterij. In de 

wet van 30 december 2009 ter wijziging van het Gerechtelijk Wetboek staan 

de procedures en timing vermeld die commandanten daarbij moeten volgen 

met betrekking tot arrestatie, voorlopige aanhouding, ondervraging en 

invrijheidsstelling, en de contacten die daarbij voorzien zijn met de federale 

procureur. De federale procureur beslist uiteindelijk of eventuele vervolging 

in België plaatsvindt, of bij een rechtscollege van een andere staat 

(vlaggenstaat van het aangevallen schip, staat waarvan de verdachte 

onderdaan is, derde staat). 

 

Deze bevoegdheden brengen voor militaire scheepscommandanten een hele 

reeks verplichtingen mee, die boven op de militaire opdracht komen: 

voorzien in een adequate ruimte om verdachten in hechtenis te nemen, 
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middelen om ondervraging te kunnen uitvoeren (o.m. beschikbaarheid van 

tolken), vertrouwdheid met het verzamelen van bewijslast,... Voor 

toekomstige operaties in het kader van de bestrijding van piraterij werd er 

daarom voorzien in bijkomende opleiding en versterking van de bemanning 

met militairen met de nodige kennis en ervaring in gerechtelijk recht. 

 

Dat was het geval voor de tweede missie van het fregat Louise-Marie, van 

oktober tot december 2010. Gewapend met de nieuwe bevoegdheden kon de 

commandant van de Louise-Marie op 29 november, bij het escorteren van een 

schip voor de Keniaanse kust, een groep van 7 verdachten arresteren die 

rondvoeren in een vaartuig uitgerust met ladders en wapens. In samenspraak 

met het federale parket werd één verdachte in hechtenis genomen voor 

vervolging in België, nadat hij door getuigen herkend was als mede-kaper 

van de Pompei in 2009. Omar Mohammed Abdiwahad (“Piraat 001”) is na een 

proces in mei en juni 2011 door de correctionele rechtbank van Brussel 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Op 12 oktober 2011 wordt 

een uitspraak verwacht in de procedure in beroep. Een tweede verdachte van 

de kaping van de Pompei werd gearresteerd op de Seychellen en wacht op 

uitlevering aan België (De Morgen 14/09/2011). 
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Somalische piraterij heeft de voorbije jaren een evolutie ondergaan. Wat 

begon als incidentele aanvallen op schepen vlak onder de kust, heeft zich 

uitgebreid over de hele westelijke Indische Oceaan en vormt een constante 

bedreiging voor het internationale scheepvaartverkeer in de hele regio, mede 

door het gebruik van goed uitgeruste en zeewaardige moederschepen. 

 

Ook slagen piraten erin om hun businessmodel te heroriënteren naar 

gecompliceerdere operaties en expansie van de acties21, zoals het inschakelen 

van reguliere zakenlieden als investeerders in de uitreding van 

grootschaligere expedities en in de afhandeling van het wiswassen en 

transfereren van losgelden naar het officiële circuit. 

 

Het uitdijen van piraterij, in termen van aantal aanvallen, aantal betrokken 

piraten en betere organisatie, doet vermoeden dat een oplossing van het 

probleem geen kwestie is van weken of maanden, maar eerder van jaren.22 

Dit is iets waarmee in de eerste plaats de scheepvaartsector rekening zal 

moeten houden, maar ook de overheden die de scheepvaart op de cruciale 

route tussen Europa en Azië willen beveiligen. 

 

In economische termen is de Somalische piraterij geen onoverkomelijk 

probleem, met wereldwijd een geschat kostenplaatje van een tiende tot een 

kwart procent van de omzet. De gevolgen voor maritieme veiligheid en het 

idee dat de verstoring van scheepvaart nog zou toenemen als de piraten 

ongestoord hun gang kunnen gaan, vormen een belangrijke drijfveer voor 

                                                 
21

 In hoeverre dat de gewelddadige ontvoeringen van toeristen uit Keniaanse strandresorts vlakbij de 

grens met Somalië, zoals die in september en oktober 2011 plaatsvonden, het werk zijn van Al-

Shabaab, Somalische piraten of andere criminele groepen, is nu nog niet uit te maken. Vast staat dat 

deze acties werden uitgevoerd vanuit zee en dat de daders daarna een veilige haven vonden aan de kust 

waar ook piraten actief zijn.  
22

 Sinds er in Somalische piratengroepen ook Jemenieten zijn gesignaleerd, bestaat de mogelijkheid dat 

piraterij ook naar deze kust kan uitdijen (Reuters, 7/3/2011). 

5. Conclusies en aanbeveling 
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naties om oorlogsbodems naar de wateren rond Somalië te sturen om de 

scheepvaart te beveiligen.23 

 

Tot nu toe was losgeld het belangrijkste doen van de kapingen, in ruil voor 

de vrijlating van het schip, de lading en de bemanning. Recente 

ontwikkelingen in de modus operandi kunnen wijzen op een intensivering van 

het conflict. Er is een tendens dat gegijzelde bemanningsleden gebruikt 

worden als menselijk schild op gekaapte schepen die als moederschip 

worden gebruikt om op hoge zee aanvallen uit te voeren op andere 

koopvaardijschepen, met de bedoeling aanvallen door oorlogsbodems te 

ontmoedigen. Daarnaast speelt in de gijzeling het aspect van vergelding ook 

een rol, als drukkingmiddel voor de vrijlating van gevangen genomen 

piraten. 

 

Uit de beschrijvingen en analyses uit de vorige hoofdstukken vatten we 

hieronder de belangrijkste conclusies en aanbevelingen samen. 

 

Preventie werkt 
 

De internationale pogingen om het scheepvaartverkeer rond de Hoorn van 

Afrika te beveiligen, lijken niet gelukt - voorstanders van een hardere aanpak 

van piraten, bij voorkeur door middel van private gewapende beveiligers, 

proberen dit zo voor te stellen. Toch is het beeld genuanceerder dan dat. Het 

is inderdaad zo dat het aantal aanvallen en kapingen de voorbije jaren is 

toegenomen, dat de werkwijze van piraten complexer en professioneler is 

geworden en dat er veel meer personen actief zijn in de piraterij dan vier jaar 

geleden. Maar tegelijkertijd heeft een hele reeks van maatregelen wel degelijk 

een impact gehad op de beveiliging van de scheepvaart in het gebied: het 

instellen van een veilige corridor in de Golf van Aden, het oprichten van 

informatiecentra waar scheepskapiteins actuele gegevens kunnen opvragen 

over piratenactiviteit in hun zone, het verspreiden en toepassen van BMP, de 

ongewapende zelfbescherming die schepen minder kwetsbaar maakt voor 

aanvallen – schepen die deze toepassen worden nog nauwelijks gekaapt, het 

escorteren van kwetsbare schepen, onder meer de schepen die humanitaire 

hulp leveren aan Somalië, door fregatten of VPD’s, aanmelding en 

                                                 
23

 Hoewel het niet zo expliciet wordt gesteld, spelen er ook nog andere factoren een rol in de beslissing 

om in het gebied aanwezig te zijn, zoals nationale eer en geopolitieke concurrentie (Kaufman 2009). 
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monitoring bij MSCHOA van schepen die zich in de risicozone bevinden. Dit 

zijn allemaal voorbeelden van maatregelen die de kans minimaliseren dat een 

aanval – die inderdaad frequenter kan voorkomen en intenser kan zijn dan in 

het verleden – uitmondt in een kaping. Er blijven natuurlijk gevallen van 

schepen die gekaapt worden, omdat ze de BMP niet toepassen, zich niet 

registreren bij MSCHOA, risicozones niet vermijden of kwetsbaar zijn 

vanwege hun bouw, beperkte wendbaarheid of lage snelheid, en zich 

daardoor bij een aanval niet kunnen verweren. Uit de gegevens blijkt dat dit 

toch cruciaal is, meer dan te vertrouwen op de tussenkomst van een 

oorlogsbodem die toevallig in de buurt is. 

 

Terugdringen van piraterij is geen succes 
 

De cijfers spreken voor zich: van het terugdringen van piraterij is er nog geen 

sprake. Dat komt voornamelijk omdat de inspanning vooral gericht was op 

aanpak van piraterij op zee, en dan vooral de preventie van kapingen. Aan 

wat er aan de wal aan de grondslag ligt van piraterij, is er tot nu toe nog niet 

erg veel aandacht besteed. Dat komt vooral omdat dit beleidsmatig wordt 

ingepast in de ruimere pogingen van de internationale gemeenschap om in 

Somalië opnieuw een staat te construeren, met een bestuur dat effectieve 

autoriteit uitoefent over het grondgebied. Als dat het geval is, zo wordt 

geredeneerd, vallen ook de factoren weg die Somalische piraterij succesvol 

maakt. Het ziet er dus naar uit dat deze weg naar de piratenhavens nog lang 

is. 

 

Oplossingen zoeken binnen de Somalische samenleving 
 

Dat de oplossing van het piraterijprobleem (en het Somalische probleem in 

ruimere zin) gevonden moet worden binnen de Somalische samenleving, zal 

niemand ontkennen. De palmares van bijna 20 jaar politieke en militaire 

internationale interventies leert ons dat experimenten met complexe 

Somalische maatschappelijk structuren, zoals clans en clanoudsten, door 

buitenstaanders die op zoek zijn naar een snelwerkend medicijn voor de 

problemen van Somalië, geen resultaat opleveren – en in het slechts geval de 

situatie alleen maar verergerden. Het is een slecht idee om deze middeltjes nu 

ook te gaan toepassen voor een oplossing van de Somalische piraterij, zoals 

onder meer wordt voorgesteld door Pham (2010): 



 61 

“The international community must furthermore engage with 

traditional leaders, members of the vibrant business community, 

and civil society actors. These figures both enjoy legitimacy with the 

populace and have actual security and economic development 

agendas. Most importantly, they have a proven capacity to 

implement solutions which address some of the root causes of 

piracy as well as complement the outside world’s goal of containing 

the spread of disorders which have arisen out of the collapse of the 

Somali state.” 

 

Als de internationale gemeenschap vindt dat het daarin een actieve rol te 

spelen heeft, moeten toch eerst een aantal duidelijke lessen uit het verleden 

getrokken worden en is het misschien niet onverstandig om rekening te 

houden met de inzichten van mensen met ervaring op het terrein (zie 

bijvoorbeeld Terlinden & Renders 2010; de publicaties van K.Menkhaus en R. 

Marchal). 

 

Samen met het Somalische probleem als voedingsbodem waarin piraterij 

goed gedijt, moet er ook werk gemaakt worden van het probleem van 

armoede, dat jongeren in de richting van de piratenactiviteit drijft. Enerzijds 

hangt armoede samen met het gebrek aan vooruitzichten binnen Somalië zelf, 

maar ook met de ongelijke manier waarop welvaart binnen de samenleving 

wordt verdeeld. Een manier om daaraan te verhelpen is in te gaan op het 

grievance-verhaal, dat buitenlandse ondernemers (met medewerking vanuit 

Somalië zelf) natuurlijke rijkdommen plunderen en afvalstoffen lozen. De 

aanwezigheid van de internationale marines is een uitgelezen gelegenheid 

om toezicht te houden op het respecteren van de Somalische natuurlijke 

rijkdommen. Net zoals er jurisdictie verleend zou kunnen worden aan 

marines van derde staten om in Somalische territoriale wateren op te treden 

tegen piraten, zou dit uitgebreid kunnen worden naar schepen die de 

Somalische soevereiniteit schenden door illegaal te vissen of afval te dumpen. 

Op die manier wordt het verhaal van internationale governance, dat met de 

beveiliging van internationale scheepvaart nu nogal eenzijdig gericht is op de 

belangen van rijke landen, ook een verhaal van aandacht voor de belangen 

van de gewone Somaliërs. 
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Rolverdeling in de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gebruik van 
geweld 
 

Piraterij wordt vooral gezien als een probleem voor de ondernemingen in de 

zeevaartsector (rederijen, verzekeringsmaatschappijen), dat door de sector 

zelf aangepakt moet worden (zelfbeveiligen van schepen, toepassen van 

BMP’s). Van overheidswege ligt de nadruk op bijdragen aan de 

internationale inspanning om vaarroutes en hulpkonvooien te beschermen, 

tussenbeide te komen wanneer schepen in nood verkeren of kwetsbare 

schepen te escorteren. 

 

Het gebruik van gewapend geweld blijft voorbehouden tot de strijdkrachten, 

maar deze rolverdeling wordt voortdurend in vraag gesteld. Er zijn 

vlaggenstaten, zoals Panama, de Marshalleilanden en Liberia, voor wie de 

privatisering van gewapend geweld geen groot issue is en die in de praktijk 

toelaten dat private beveiligingsbedrijven ingezet worden op schepen. Het 

gevolg is dat ook bij rederijen uit andere landen, die een concurrentienadeel 

voelen, steeds vaker de vraag wordt gesteld om de inzet van gewapende 

burgers op schepen mogelijk te maken. Lange tijd hebben staten en 

redersverenigingen de boot afgehouden, maar nu de ICS, de grootste 

beroepsvereniging in de scheepvaartsector, in haar standpunt van 15 februari 

2011 de deur op een kier heeft gezet, mogen we verwachten dat de kwestie 

ook in België aan de orde zal worden gesteld. Het is vanuit de overheid dan 

beter om goed voorbereid de discussie aan te vatten dan achter de feiten te 

moeten aanlopen. Daarom stellen we voor dat er binnen het beleid en de 

betrokken sectoren nu al grondig wordt nagedacht over hoe er met deze 

kwestie zal worden omgegaan, welke wetgevende initiatieven er hiervoor 

nodig zijn, welke rules of engagement er van overheidswege worden opgelegd, 

welke voorwaarden eraan verbonden worden. Voorwaarden zouden de 

uitputting van andere veiligheidsmaatregelen (zoals BMP, VPD’s, escorte, 

verleggen van vaarroute, etc.) kunnen behelzen en het aantonen van de 

noodzaak van bepaalde scheepsbewegingen in risicogebieden (waarbij een 

afweging wordt gemaakt tussen het commerciële belang enerzijds en de 

veiligheid van de bemanning en de aanwending van publieke middelen, 

bijvoorbeeld in het geval van interventie, anderzijds). 
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Deze noodzaak zal in de praktijk moeilijk objectief vast te stellen zijn, maar 

een aantal recente voorbeelden toont aan dat er toch nog steeds op een 

flagrante wijze risico’s worden genomen en roekeloos wordt gehandeld. Zo 

werd er in maart 2011 een Spaanse vissersboot aangevallen, die zich net 

buiten de Somalische territoriale wateren bevond (IMO piracy report 3/2011). 

Dit is niet zomaar een incident, maar een vrij kwetsbaar schip dat zich 

waagde in een van de gevaarlijkste gebieden om er te vissen. Een ander 

voorbeeld zijn de pleziervaartuigen, die nog steeds in de gevarenzone rond 

toeren. De voorbije maanden vonden er diverse incidenten plaats. Op  

18 februari kaapten piraten het jacht The Quest voor de kust van Oman24, en  

4 dagen later schoten ze de 4 Amerikaanse gijzelaars aan boord dood 

(MacAskill 2011). Eind februari werd een Deens pleziervaartuig, met onder 

meer 3 kinderen aan boord, gekaapt (NYT 2011a). Op 2 maart werd het jacht 

Capricorn, dat volgens het IMO-rapport onder Belgische vlag vaart (onder 

Nederlandse vlag volgens de Nederlandse pers), door piraten aangevallen en 

geënterd. Private beveiligingsagenten die het jacht van op een ander schip 

begeleidden in zijn doortocht van Djibouti naar de Arabische Zee, vuurden 

op de piraten en konden de aanvallers verdrijven (IMO rapport 3/2011; Van 

de Schootbrugge 2011). Zelfs met de voorzorgen die waren getroffen, zoals 

het aanmelden bij MSCHOA en het inhuren van gewapende beveiliging, is 

het moeilijk te verantwoorden dat vaartuigen met recreatieve doeleinden en 

vissersschepen zich in dit gebied blijven wagen. 

 

Het is waarschijnlijk niet haalbaar om bepaalde vaartuigen, die een hoog 

risico lopen om gekaapt te worden, de toegang tot de wateren rond Somalië 

te ontzeggen. Toch zou er moeten worden gedacht over manieren om de 

aanwezigheid van schepen in de gevarenzone te ontmoedigen, als deze 

aanwezigheid niet absoluut noodzakelijk is en als de risico’s en de 

verantwoordelijkheid voor de veiligheid onnodig bij de bemanning en de 

internationale troepenmacht wordt gelegd. 

 

In België vraagt de scheepvaartsector om de uitbreiding van de 

dienstverlening vanuit de overheden om beter met de problematiek van 

piraterij om te gaan. Zo blijkt er behoefte aan een centraal loket, waar reders 

terechtkunnen met vragen om informatie of het afhandelen van procedures 

                                                 
24

 Deze kaping wordt niet vermeld in het piraterijrapport van de IMO. 
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met betrekking tot de beveiliging van het scheepvaartverkeer (zoals 

aanvragen van VPD’s, aanmelding van scheepvaartbewegingen,...). 

Nederland heeft daar al ervaring mee, met een elektronisch aanspreekpunt 

via de webiste van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en met een 

draaiboek met procedures (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2008; 

Nederlandse Kustwacht 2011). Deze kunnen als inspiratie dienen voor 

initiatieven in ons land. 

 

Een specifiek aspect als het gaat over taakverdeling in het handhaven van de 

veiligheid van het internationale scheepvaartverkeer is de rol van “goedkope 

vlaggenstaten”. Vlaggenstaten met een open register (zoals Liberia, Panama, 

Bahama’s, Malta, Nederlandse Antillen, Belize, Marshalleilanden,…) worden 

door reders uitgekozen vanwege het aantrekkelijke fiscale regime of de 

gunstige voorwaarden waaronder kan worden gewerkt. Daartegenover staat 

dat het de meeste goedkope vlaggenstaten absoluut aan capaciteit ontbreekt 

om op te treden voor de bescherming van schepen die onder hun vlag varen. 

 

Toekomstige Belgische bijdrage aan antipiraterij-initiatieven 
 

De nood aan beveiliging van het internationale scheepvaartverkeer in de 

Hoorn van Afrika zal in de eerstkomende jaren niet verminderen. Om deze 

inspanning vol te houden zal EUNAVFOR een beroep blijven doen op de 

lidstaten en de kans is reëel dat België gevraagd zal worden om opnieuw bij 

te dragen aan de maritieme operatie. Er zal een debat moeten plaatsvinden 

over welke verantwoordelijkheden België hierover in de toekomst wil 

aangaan en hoe dit ingepast kan worden in het huidige klimaat van 

besparingen. Een toekomstige regering zal hiermee rekening moeten houden, 

bij het opstellen van beleidsnota’s en de daarbij behorende budgetten voor 

het financieren van operaties en de nodige uitrusting. 

 

Meer onderzoek voor goede beslissingen 
 

Bepaalde aspecten van de Somalische piraterij zijn nog niet goed in kaart 

gebracht. Belangrijke vragen blijven daarom nog grotendeels onbeantwoord, 

zoals: hoe zijn piratengroepen ingebed in de Somalische maatschappelijke 

structuren (links met zakenwereld, met politieke wereld,...), of: op welke 

manier wordt kapitaal geïnvesteerd (in Somalië, buiten Somalië), hoe kan dit 

worden getraceerd en hoe kan dit gebruikt worden om eventuele 
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zakennetwerken, waarmee piraten samenwerken, te identificeren. Dit soort 

onderzoek is niet eenvoudig, omdat de omgeving waarin het moet worden 

gevoerd op zich al gevaarlijk genoeg is. Of om een onderzoeker te citeren: we 

weten nu minder over Somalië dan tien jaar geleden, omdat we er niet meer 

in kunnen. 

 

Het is niet zonder risico om conclusies te trekken op gedeeltelijke kennis. 

Beweringen die gedaan worden, omkleed met de nodige nuances, gaan vaak 

een eigen leven leiden waarbij de realiteit over het hoofd worden gezien. Een 

voorbeeld is de koppeling van piraterij aan jihadterrorisme. Een ander 

voorbeeld is het gerucht dat de ronde doet als zou de vastgoedontwikkeling 

in Kenia gefinancierd worden met Somalisch piratengeld. Die mogelijkheid 

bestaat, maar er zijn bij ons weten geen duidelijke aanwijzingen voor. 

Ondertussen zorgen dit soort speculatieve uitspraken voor de stigmatisering 

van de Keniaanse Somaliërs, een bevolkingsgroep die van oudsher al met 

argwaan wordt bekeken, zeker in het huidige klimaat van angst voor 

aanslagen van Al-Shabaab. 
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1. Definitie geformuleerd in de United Nations Convention of the Law of the Sea 

(1982), art. 101 (en gehanteerd door de IMO): 

 

Piracy consists of any of the following acts: 

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

committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship 

or a private aircraft, and directed: 

(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against 

persons or property on board such ship or aircraft; 

(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the 

jurisdiction of any State; 

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

with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft; 

(c) any act inciting or of intentionally facilitating an act described in sub-

paragraph (a) or (b). 

 

 

 

 

2. Definitie van het Internatioal Maritime Bureau (IMB), zoals gebruikt bij het 

samenstellen van haar statistieken: 

 

An act of boarding or attempt to board any ship with the apparent intent to commit 

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

furtherance of that act. 

Bijlage 1: Definities van piraterij 
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ALBERT II, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : 

 

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling 

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de 

Grondwet. 

 

HOOFDSTUK 2. - Bepalingen betreffende de strijd tegen piraterij op zee 

Art. 2. § 1. De persoon die op heterdaad wordt betrapt bij piraterij in de zin van de 

artikelen 3 en 4 van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij 

op zee of tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld met betrekking tot een dergelijk 

misdrijf bestaan, kan van zijn vrijheid worden beroofd hetzij op initiatief van de 

commandant van een schip bedoeld in artikel 5, § 1, van voornoemde wet, hetzij op 

initiatief van de commandant van een Belgisch militair beschermingsteam aan boord 

van een burgerschip. De commandant maakt een proces-verbaal op met nauwkeurige 

opgave van de omstandigheden waarin de vrijheidsberoving tot stand is gekomen, 

met inbegrip van het precieze uur ervan. 

§ 2. De commandant brengt de federale procureur onmiddellijk op de hoogte van de 

vrijheidsberoving door middel van de snelste communicatiemiddelen. De 

commandant voert de bevelen van deze magistraat uit, zowel wat de 

vrijheidsberoving als wat de uit te voeren taken betreft. 

§ 3. De vrijheidsberoving mag in geen geval langer dan vierentwintig uur duren. De 

federale procureur moet de vrijheidsberoving binnen vierentwintig uur bevestigen. 

Bij gebreke daarvan wordt de betrokkene in vrijheid gesteld. Van de beslissing van de 

federale procureur wordt onverwijld kennis gegeven aan de betrokkene door de 

commandant. 

§ 4. De commandant maakt een proces-verbaal van de vrijheidsberoving op. Dit 

proces-verbaal vermeldt het precieze uur van de vrijheidsberoving, de beslissing van 

de federale procureur met betrekking tot deze vrijheidsberoving, alsook het precieze 

uur waarop de betrokkene in kennis is gesteld van de beslissing van de federale 

procureur. 

§ 5. Indien de federale procureur van oordeel is dat een wegens daden van piraterij 

van zijn vrijheid beroofde persoon onder aanhoudingsbevel zou moeten worden 

geplaatst, vordert hij dit van de onderzoeksrechter die een voorlopig 

aanhoudingsbevel kan uitvaardigen. Het voorlopig aanhoudingsbevel moet worden 

uitgevaardigd binnen vierentwintig uur na de initiële vrijheidsberoving en is tot 

vierentwintig uur na de aankomst van de gedetineerde op het grondgebied van het 

Rijk en ten hoogste een maand geldig. 

Bijlage 2: Wet betreffende de 

piraterij op zee en tot wijziging van 

het Gerechtelijk Wetboek,  

30 december 2009 
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Het verhoor van de van zijn vrijheid beroofde persoon kan gebeuren door middel van 

radio, telefoon, audiovisuele of andere technische middelen die een rechtstreekse 

overbrenging van de stem tussen de onderzoeksrechter en de verdachte, mogelijk 

maken en de vertrouwelijkheid van hun gesprek waarborgen. 

Indien het verhoor van de van zijn vrijheid beroofde persoon onmogelijk is ingevolge 

uitzonderlijke omstandigheden, moet de onderzoeksrechter de personen verhoren die 

de ten laste gelegde feiten met betrekking tot deze persoon, kunnen uiteenzetten. 

Al de in deze paragraaf bedoelde elementen, met inbegrip van de eventuele 

uitzonderlijke omstandigheden die het verhoor van de betrokken persoon onmogelijk 

hebben gemaakt, worden vermeld in het proces-verbaal van verhoor. 

Van de beslissing van de onderzoeksrechter wordt onverwijld kennis gegeven aan de 

betrokkene door de commandant en, zodra mogelijk, wordt hem een afschrift van het 

voorlopig aanhoudingsbevel bezorgd. De commandant vermeldt in een proces-

verbaal het precieze uur waarop de betrokkene in kennis is gesteld van de beslissing 

van de onderzoeksrechter en het precieze uur van de afgifte van het afschrift van het 

voorlopig aanhoudingsbevel. 

§ 6. Ingeval de vervolging in België wordt ingesteld, wordt de verdachte zo spoedig 

als de omstandigheden het mogelijk maken naar België overgebracht. 

Binnen vierentwintig uur na zijn aankomst op het grondgebied van het Rijk, moet hij 

fysiek voor de onderzoeksrechter verschijnen en ondervraagd worden. De 

onderzoeksrechter gaat na of de in paragraaf 5, eerste lid, bedoelde termijnen van 

vierentwintig uur na de aankomst van de gedetineerde op het grondgebied van het 

Rijk en van ten hoogste een maand werden nageleefd. Bij gebrek aan verhoor binnen 

de vierentwintig uur of in geval van niet-naleving van de in de paragraaf 5, eerste lid, 

bedoelde termijnen wordt de verdachte in vrijheid gesteld. 

Indien de onderzoeksrechter oordeelt is dat de hechtenis moet worden gehandhaafd, 

vaardigt hij een aanhoudingsbevel uit overeenkomstig artikel 16 van de wet van 20 

juli1990 betreffende de voorlopige hechtenis. 

Art. 3. § 1. De in artikelen 3 en 4 van de wet van 30 december 2009 betreffende de 

strijd tegen piraterij op zee bedoelde misdrijven van piraterij gepleegd aan boord van 

een Belgisch schip worden geacht te zijn gepleegd op het grondgebied van het Rijk. 

§ 2. De federale procureur is bevoegd om in België elke persoon te vervolgen die zich 

buiten het grondgebied van het Rijk schuldig maakt aan het misdrijf van piraterij 

bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd 

tegen piraterij op zee, wanneer de feiten tegen een Belgisch schip zijn gepleegd of 

wanneer de verdachten door Belgische militairen werden aangehouden. 

§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde vervolgingen kunnen plaatsvinden, zelfs indien de 

persoon niet wordt gevonden op het grondgebied van het Rijk. 

§ 4. De federale procureur oordeelt over de opportuniteit van de vervolging, rekening 

houdend met de concrete omstandigheden van de zaak. 

Voor zover dit rechtscollege de kenmerken van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 

billijkheid vertoont, zoals inzonderheid kan blijken uit de relevante internationale 

verbintenissen waardoor België en de Staat van dit rechtscollege gebonden zijn, kan 

hij beslissen dat deze zaak, in het belang van een goede rechtsbedeling en met 

eerbiediging van de internationale verplichtingen van België, aanhangig zou moeten 

worden gemaakt : 
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- hetzij bij het rechtscollege van de vlaggestaat van het schip waartegen de feiten zijn 

gepleegd; 

- hetzij bij het rechtscollege van de Staat waarvan de dader een onderdaan is of van 

de plaats waar hij kan worden gevonden; 

- hetzij bij het rechtscollege van een derde Staat, zulks zodra de voorwaarden van 

deze overdracht met deze Staat zijn vastgesteld op een wijze die in overeenstemming 

is met het toepasselijk internationaal recht. 

§ 5. De burgerlijke partijstellingen zijn slechts ontvankelijk na de beslissing van de 

federale procureur om de strafvordering uit te oefenen. 

§ 6. De rechtscolleges te Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de 

in de artikelen 3 en 4 van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen 

piraterij op zee bedoelde misdrijven. 

 

HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 

Art. 4. In artikel 144quater van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 

augustus 2003, worden de woorden « en in de artikelen 3 en 4 van de wet van 30 

december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee ingevoegd tussen het 

woord « Strafwetboek » en het woord « wordt ». 

 

HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding 

Art. 5. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt 

bekendgemaakt.  

 

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door 

het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.  

 

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 30 december 2009. 

ALBERT 

 

Van Koningswege : 

 

De Minister van Justitie, 

S. DE CLERCK 

De Minister van Landsverdediging, 

P. DE CREM 
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ALBERT II, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : 
 

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling 

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de 

Grondwet. 
 

HOOFDSTUK 2. - Bepalingen die betrekking hebben op het bestrijden van piraterij 

op zee 

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 

1° piraterij : daden van piraterij op zee die één van de in artikel 3 omschreven 

misdrijven vormen; 

2° piratenschip : schip dat door de personen die de daadwerkelijke macht over het 

schip uitoefenen, wordt gebruikt of bestemd is om te worden gebruikt voor het 

bedrijven van een van de in artikel 3 bedoelde handelingen. Hetzelfde geldt voor een 

schip dat gebruikt is voor het plegen van een dergelijke handeling, zolang het in de 

macht blijft van de personen die zich aan die handeling hebben schuldig gemaakt; 

3° piratengroep : vereniging van meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat 

en die in onderling overleg optreedt om een in artikel 3 bedoeld misdrijf van piraterij 

te plegen; 

4° Belgisch schip : schip dat de Belgische vlag voert. 

Art. 3. § 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. 

Bijlage 3: Wet betreffende de strijd 

tegen piraterij op zee, 30 december 

2009. 
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§ 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. 

Art. 4. § 1. Iedere persoon die een in artikel 3, § 1, a) of b) bedoeld misdrijf van 

piraterij heeft gepleegd, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. 

Iedere persoon die een in artikel 3, § 1, c), bedoeld misdrijf van piraterij heeft 

gepleegd, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. 

§ 2. Iedere persoon die deelneemt aan enige activiteit van een piratengroep, met 

inbegrip van het verstrekken van gegevens of materiële middelen aan de piratengroep 

of het in enigerlei vorm financieren van enige activiteit van de piratengroep, terwijl 

hij weet ervan heeft dat zijn deelname bijdraagt tot het plegen van een misdrijf van 

piraterij, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. 

Ieder leidend persoon van de piratengroep wordt gestraft met opsluiting van vijftien 

jaar tot twintig jaar. 

§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde misdrijven worden gestraft met opsluiting van vijftien 

jaar tot twintig jaar, indien het geweld, de bedreiging, de aanhouding of de vernieling 

hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij blijvende fysieke of psychische 

ongeschiktheid, hetzij het volledige verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij 

zware verminking ten gevolge hebben. 

Dezelfde straf wordt toegepast indien de piraat de personen aan boord heeft 

onderworpen aan in artikel 417ter, eerste lid, van het Strafwetboek bedoelde 

handelingen. 

De in paragraaf 1 bedoelde misdrijven worden gestraft met opsluiting van twintig jaar 

tot dertig jaar indien het geweld, de bedreiging, de aanhouding of de plundering 

worden toegebracht zonder het oogmerk om te doden, en toch de dood veroorzaken. 

De in paragraaf 1 bedoelde misdrijven worden gestraft met levenslange opsluiting 

indien doodslag of moord werd gepleegd. 

De misdrijven bedoeld in paragraaf 1 worden gestraft met opsluiting van vijftien jaar 

tot twintig jaar indien de veiligheid van de scheepvaart of de milieubescherming 

ernstig in gevaar werd gebracht. 

§ 4. Met uitzondering van de in paragraaf 1, tweede lid, en in paragraaf 2 bedoelde 

straffen worden de straffen toegepast, zelfs wanneer de voltooiing van de misdaad 

wordt verhinderd door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de daders. 

Art. 5. § 1. De commandanten van Belgische oorlogsschepen of andere Belgische 

schepen met kentekens waaruit duidelijk blijkt dat zij in dienst zijn van de Staat en 

die daartoe gemachtigd zijn, zijn onverminderd de bevoegdheden van de officieren 

van gerechtelijke politie, bevoegd om elke preventie-, controle- en dwangmaatregel te 

nemen teneinde daden van piraterij bedoeld in de artikelen 3 en 4 te voorkomen of te 

doen stoppen. 

§ 2. Zij kunnen : 

- schepen individueel of in konvooi begeleiden; 

- misdrijven van piraterij opsporen en ze vaststellen in processen-verbaal die gelden 

tot bewijs van het tegendeel; 

- zich te allen tijde aan boord begeven van schepen die het voorwerp zijn van daden 

van piraterij, alsook van deze die ervan worden verdacht aan dergelijke daden deel te 

nemen of zich voorbereiden om eraan deel te nemen. Te dien einde hebben ze het 

recht de overlegging van alle scheepspapieren en alle bewijsstukken te eisen en deze 
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te controleren. Indien de verdenkingen blijven bestaan, kunnen zij zich in alle lokalen 

en plaatsen aan boord begeven; 

- een Belgisch militair beschermingsteam aan boord van een burgerschip brengen; 

- een piratenschip of een schip dat na een daad van piraterij is overmeesterd en zich in 

de macht van de piraten bevindt, in beslag nemen, evenals de goederen aan boord; 

- alle documenten en alles wat dienen kan om de waarheid aan de dag te brengen aan 

boord van een piratenschip in beslag nemen. 

§ 3. Als de toegang aan boord geweigerd werd of feitelijk onmogelijk bleek te zijn, 

kan de commandant van het in paragraaf 1 bedoelde schip het bevel geven tot 

koerswijziging van het verdachte schip, dat met voldoende redenen van een misdrijf 

van piraterij wordt verdacht, naar een geschikte plaats of haven. Deze koerswijziging 

gebeurt op kosten en op risico van de personen die het bevel hebben van het schip dat 

zijn koers moet wijzigen. 

Tijdens de doorvaart die volgt op de beslissing tot koerswijziging, kan de 

commandant de nodige en passende dwangmaatregelen nemen met het oog op het 

vrijwaren van het schip en zijn lading en van de veiligheid van de personen aan 

boord. 

§ 4. In de in dit artikel bedoelde gevallen, indien de personen die het daadwerkelijke 

bevel van het schip hebben, dat ervan verdacht wordt gebruik te worden voor het 

plegen van een misdrijf moet zij of het voorwerp ervan te zijn, het aan boord laten 

komen of de koerswijziging uitdrukkelijk of feitelijk weigeren, kan de commandant 

van het in paragraaf 1 bedoelde schip, na waarschuwingen, overgaan tot 

dwangmaatregelen tegen dit schip daaronder begrepen, indien nodig, het gebruik van 

geweld. 

Art. 6. Alle bepalingen van Boek 1 van het Strafwetboek, zonder uitzondering van 

Hoofdstuk VII en van artikel 85, zijn van toepassing op de in deze wet bedoelde 

misdrijven. 
 

HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Strafwetboek 

Art. 7. In artikel 137, § 2, van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 19 

december 2003, wordt 6° aangevuld met de woorden : « evenals de daden van 

piraterij bedoeld in artikel 3 van de wet van 30 decemer 2009 betreffende de strijd 

tegen piraterij op zee ». 
 

HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding 

Art. 8. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt 

bekendgemaakt.  
 

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door 

het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.  
 

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 30 december 2009. 

ALBERT 
 

Van Koningswege : 
 

De Minister van Justitie, 

S. DE CLERCK 

De Minister van Landsverdediging, 

P. DE CREM 
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