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Voorwoord
Het is bijna zeven jaar geleden dat Justitiële verkenningen aan‑
dacht besteedde aan het fenomeen zeeroof, in het themanummer
Criminaliteit op zee. De artikelen over piraterij in dat nummer
gingen destijds vooral in op de situatie in Zuidoost-Azië, de Indo‑
nesische wateren en de Straat van Malakka. In die regio vonden de
meeste aanvallen op schepen plaats, daar vielen de meeste doden
en gewonden (Van de Bunt en Pladdet, 2003). Anno 2009 is het beeld
compleet veranderd. Het aantal piraterij-aanvallen is in ZuidoostAzië flink gedaald (IMB, 2009) onder invloed van economische
groei, intensiever toezicht van de nationale kustwachten en nau‑
were maritieme samenwerking tussen de kuststaten in de regio. Dat
piraterij op wereldschaal desondanks niet of nauwelijk is afgenomen
in het afgelopen decennium, komt in belangrijke mate voor reke‑
ning van zeerovers die opereren vanuit Somalië,1 in het bijzonder
de regio Puntland. Van de 293 in 2008 gerapporteerde aanvallen en
aanvalspogingen vonden er 189 plaats voor de oostkust van Somalië
en in de Golf van Aden (IMB, 2009).
De internationale gemeenschap heeft tot nog toe vooral gereageerd
door per VN-resoluties mandaten te verstrekken aan lidstaten
om hun marines in de Somalische wateren te laten patrouilleren,
ook met het oog op de bescherming van voedseltransporten naar
Somalië. Maar de ruime aanwezigheid van marineschepen uit onder
andere Nederland, Frankrijk, Zweden, de Verenigde Staten, Canada,
Rusland, Maleisië, Japan en China heeft niet kunnen voorkomen
dat, volgens het IMB, het aantal piraterijaanvallen in de eerste drie
kwartalen van 2009 al ruimschoots meer is dan over heel 2008. Naar
verluidt wordt deze ‘vlootschouw’ in Somalië met grote argwaan
bekeken. De Indische Oceaan als oefengebied voor marines uit
de hele wereld, en als plek waar rivaliserende staten hun positie
veiligstellen door militaire aanwezigheid. In Nederlandse defensie‑
kringen wordt inmiddels openlijk gezegd dat de ‘casus’ piraterij een
mooie aanleiding is om de internationale maritieme samenwerking
te stimuleren en verder na te denken over een samenhangende
maritieme strategie die de vitale belangen van Nederland veiligstelt

1

Daarnaast is ook de piraterij in Nigeria en Tanzania toegenomen (IMB, 2009).
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(zie bijvoorbeeld Woudstra, 2009; Van Ginkel, Hemmer e.a. in dit
nummer). Zoals in dit themanumer duidelijk zal worden, staan de
immense kosten van de marine-operaties in geen enkele verhou‑
ding tot de schade die door zeepiraterij wordt veroorzaakt, zelfs
rekening houdend met de almaar stijgende losgelden die Somalische
kapers eisen. Nog steeds wordt slechts een zeer klein deel van alle
passerende schepen slachtoffer van piraterij. 2
Echter, het zou kortzichtig zijn om het piraterijprobleem te verengen
tot het vraagstuk van de veiligheid van koopvaardijschepen op zee,
zeker in het geval van Somalië. Middleton (2008) noemt vier redenen
waarom de internationale gemeenschap zich met de bestrijding
van piraterij in deze regio moet blijven bezighouden. Ten eerste
staat vast dat de opbrengsten van zeeroof voor een aanzienlijk deel
terechtkomen bij lokale krijgsheren, die daarmee nieuwe wapen‑
aankopen financieren en hun manschappen betalen. Ten tweede
schaadt piraterij de internationale handel. De kosten van losgelden
voor gegijzelde bemanningsleden en gekaapte schepen drukken niet
alleen op de ondernemingen in kwestie, maar op de hele sector. De
verzekeringspremies voor schepen die de Golf van Aden passeren,
zouden het afgelopen jaar tot het tienvoudige zijn gestegen. Voorts is
er het risico van schade aan het milieu als gevolg van piratenaanval‑
len waarbij bijvoorbeeld een olietanker in brand wordt geschoten of
tot zinken wordt gebracht. Ten slotte bestaat de kans dat de piraten
uitgroeien tot agents van internationaal terrorisme. Te denken valt
aan directe terroristische aanvallen op schepen, het gebruik van
gekaapte schepen als ‘drijvende bom’ en het ruilen van gijzelaars
tegen gedetineerde terroristen. Vooralsnog bestaan er geen harde
bewijzen dat een dergelijke ontwikkeling zich voordoet. Wel is het
zeer voorstelbaar dat de opbrengsten van piraterij deels terechtkomen bij de lokale radicaal-islamitische organisatie Al-Shahab, die
banden zou hebben met Al-Qaida.
In dit themanummer is er in de eerste plaats aandacht voor de lokale
en mondiale oorzaken en achtergronden van zeeroof. In lijn met de
actualiteit ligt de nadruk op piraterij in Afrika. Daarnaast komen de
preventie en bestrijding van piraterij op verschillende niveaus aan
de orde.

2

Zie het artikel van Bruyneel in dit nummer.
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Het eerste artikel, van Eklöf Amirell, behandelt het ontstaan en
de ontwikkeling van moderne piraterij in Nigeria en Somalië. De
geografische en historische omstandigheden van deze regio worden
vergeleken met een andere belangrijke regio waar piraten actief
zijn: Zuidoost-Azië. Verschillende verklaringen voor de opleving
van Afrikaanse piraterij worden kritisch besproken, waarbij ook
de wereldwijd gegroeide kloof tussen arm en rijk en de versprei‑
ding van kleine en lichte wapens als factoren worden genoemd.
De auteur plaatst vraagtekens bij de tendens om de hedendaagse
piraterij te verklaren uit het ‘mislukken’ van een staat. State failure
is in zijn ogen een misleidend begrip dat de aandacht afleidt van
belangrijkere oorzaken van piraterij. Ook historisch gezien is er
geen aantoonbaar verband tussen de afwezigheid van staatsgezag
en piraterij.
Vervolgens analyseert Bruyneel de cijfers van het afgelopen decen‑
nium over de omvang van piraterij wereldwijd. Hij bespreekt de
discrepanties tussen de gegevens uit verschillende bronnen, zoals
de International Maritime Organisation (IMO), het International
Maritime Bureau (IMB) en het Informatiecentrum van de Regional
Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery
against Ships in Asia (ReCAAP). Na een korte behandeling van de
verschillende definities van zeepiraterij wordt ingegaan op verschil‑
lende typen van piraterij, verschillen in de wijze waarop piraten
opereren en de omstandigheden waaronder piraterij in ZuidoostAzië de laatste jaren kon afnemen, terwijl zeeroof in Afrika juist
drastisch toenam.
In twee opeenvolgende artikelen wordt vervolgens ingegaan op de
toepassing van concrete maatregelen tegen piraterij. In de bijdrage
van L’Honoré Naber staat de vraag centraal wat rederijen en beman‑
ningen zelf kunnen doen om zich te beschermen tegen piraterij. De
auteur bespreekt de dilemma’s die kleven aan gewapende zelfbe‑
scherming en geeft een overzicht van technologische vondsten
die de weerbaarheid tegen piraten aanzienlijk kunnen vergroten.
Sommige van deze oplossingen zijn al toepasbaar, andere zijn nog in
ontwikkeling. Minstens zo belangrijk is dat reders een anti-piraterij‑
beleid ontwikkelen, opdat er in geval van een kaping een draaiboek
klaarligt en zowel het thuisfront als de bemanning weet waar men
aan toe is, wat te doen en na te laten. De bescherming tegen piraterij
kan volgens de auteur niet exclusief aan de marinestrijdkrachten
worden overgelaten, omdat het bedreigde zeegebied een enorme
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omvang beslaat. Wel kunnen belangrijke zeevaartroutes door de
marines van verschillende landen structureel worden bewaakt. Aan
boord zouden primaire beschermingsmaatregelen moeten worden
genomen, ook om de afhankelijkheid van de aanwezigheid van
marineschepen te verminderen.
Een andere beschermingsoptie voor reders is de inschakeling
van ‘profs’, ofwel Private Security Companies (PSC’s, particuliere
beveiligingsbedrijven). Liss bespreekt in haar bijdrage de risico’s
en de voor- en nadelen van de inzet van PSC’s. De auteur baseert
zich onder andere op ervaringen met de inzet van PSC’s tijdens de
oorlog in Irak. Tot enkele jaren geleden vonden rederijen de inhuur
van PSC’s doorgaans te kostbaar in verhouding tot het risico op een
aanval door piraten. Tegenwoordig valt die kosten-batenberekening
nogal eens anders uit door de enorme toename van piraterijactivi‑
teiten in de Golf van Aden en het noorden van de Indische Oceaan.
Mogelijke problemen die deze beschermingsoptie met zich mee‑
brengt, zijn het gevaar van geweldsescalatie, de eenzijdige aandacht
van PSC’s voor de belangen van hun opdrachtgever en het gebrek
aan transparantie en verantwoording. Ook is het de vraag of alle
PSC’s die antipiraterijdiensten aanbieden, wel beschikken over de
daarvoor benodigde specifieke deskundigheid en over kennis van
nationale en internationale rechtsregels die het kader aangeven
waarbinnen PSC’s mogen opereren.
Ten slotte wordt in twee bijdragen ingegaan op de vraag wat staten
en internationale organisaties en samenwerkingsverbanden tegen
zeepiraterij kunnen ondernemen. Piraterij is een delict dat heel vaak
onbestraft blijft. Knoops bespreekt de oorzaken van die straffeloos‑
heid. Hij stelt daarbij de vraag of het huidige zeerecht niet aan her‑
ziening toe is. Op dit moment wordt het aan nationale jurisdicties
overgelaten of zij verdachten van zeepiraterij al dan niet vervolgen
en berechten. Dit systeem resulteert in vele lacunes. Is er dan wel‑
licht een rol weggelegd voor het Internationale Strafhof (ICC) in Den
Haag? Of ligt de oprichting van een ad hoc internationaal straftri‑
bunaal meer voor de hand? De auteur beargumenteert waarom de
laatstgenoemde optie in zijn ogen de voorkeur verdient.
Van Ginkel, Hemmer, Kamerling en Van der Putten laten de vele
facetten van de aanpak van het piraterijprobleem – geopolitiek,
regionaal, juridisch en militair – de revue passeren. Ze beklemtonen
dat piraterij niet alleen een bedreiging vormt, maar ook juist een
unieke gelegenheid voor tal van staten, internationale organisaties
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en andere betrokken partijen om de onderlinge banden aan te halen
en de werkelijke oorzaken van piraterij aan te pakken. Op grond
van hun analyse komen de auteurs tot enkele aanbevelingen voor
staten die betrokken zijn bij de bestrijding van piraterij. Zo zouden
de beveiligde zeeroutes (transit corridors) in zones kunnen worden
opgesplitst. In elke zone is er dan één zeemacht die verantwoorde‑
lijk is voor de beveiliging. Op deze wijze is een gemeenschappelijke
commandovoering, die tussen rivaliserende staten op problemen
zou stuiten, niet nodig. Voorts is het volgens de auteurs verstandig
om de berechting van piraten te koppelen aan versterkingen van het
lokale rechtssysteem, investeringen in de opbouw van expertise in
de regio en het financieren van de bouw van detentiecentra. Op die
manier wordt voorkomen dat opgebouwde expertise verloren gaat
wanneer een internationaal tribunaal op den duur weer zijn deuren
sluit. Meer in het algemeen zou de internationale gemeenschap
er goed aan doen te investeren in regionale initiatieven, omdat
die op langere termijn duurzamer zijn dan de huidige, eindige
antipiraterijmissies.
M.P.C. Scheepmaker
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Zeeroof in Afrika
Mondiale en lokale verklaringen voor piratenactiviteit in Nigeria en
Somalië
S. Eklöf Amirell*

Het brandpunt van de internationale aandacht voor de problematiek
van zeepiraterij is sinds 2005 verlegd van de wateren van ZuidoostAzië naar de wateren rond het Afrikaanse continent. Volgens cijfers
die gepubliceerd zijn door het Internationale Maritieme Bureau
(IMB), een afdeling van de Internationale Kamer van Koophandel,
namen overvallen in Afrikaanse wateren 65% (189 van de 293) van
alle wereldwijd in 2008 gerapporteerde daadwerkelijke aanvallen
en pogingen hiertoe voor hun rekening, vergeleken met slechts 22%
(73 van de 329 aanvallen) in 2004. Veruit het grootste deel van deze
stijging kan worden toegeschreven aan de toegenomen activiteit
van Somalische piraten in de Golf van Aden en voor de oostkust van
Somalië, hoewel de piratenactiviteit ook in Nigeria en Tanzania sig‑
nificant is gegroeid.1
Dit artikel plaatst deze recente ontwikkelingen in een bredere
context van wereldwijde en lokale historische ontwikkelingen in
het postkoloniale tijdperk en streeft ernaar te verklaren wanneer,
waar, hoe en waarom de piratenactiviteit in deze regio sinds de
jaren zeventig is begonnen. De geografische en historische condities
van dit werelddeel worden vergeleken met die van Zuidoost-Azië,
het andere belangrijkste gebied waar piraten de afgelopen decennia
actief waren. Vervolgens worden de beschikbare informatie over
het probleem en de verschillende mogelijke lokale en wereldwijde

* Dr. Stefan Eklöf Amirell is als associate professor verbonden aan het Swedish Institute
of International Affairs in Stockholm. Deze bijdrage is een vertaling van de originele
versie die in december 2009 verschijnt in het dossier Gouverner la mer van het
tijdschrift Politique Africaine, nr. 116 onder de titel La piraterie maritime en Afrique
contemporaine. Ressorts locaux et internationaux des activités de piraterie au Nigéria
et en Somalie. De auteur dankt Roland Marchal en een anonieme reviewer voor hun
opbouwende kritiek op een eerdere versie van dit artikel.
1 Voor cijfers zie IMB, 2009a, p. 5-6.
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verklaringen voor de recente plotselinge toename van Afrikaanse
piraterij kritisch onder de loep genomen, waaronder gelegenheid,
ongelijkheid en proliferatie van kleine en lichte wapens. Er worden
vraagtekens gezet bij de tendens om de hedendaagse piraterij te
verklaren uit het falen van een staat. De toename van de georgani‑
seerde piratenactiviteit, vooral in de Nigerdelta en voor de Soma‑
lische kust, wordt in plaats daarvan beschouwd als een resultaat
van de interactie tussen de lokale, maatschappelijke en politieke
dynamiek en transnationale en wereldwijde invloeden.

Geografische en historische condities van Afrikaanse piraterij
Vergeleken met een groot deel van het maritieme Zuidoost-Azië en
West-Indië zijn de natuurlijke geografische omstandigheden voor
piraterij rond de Afrikaanse kusten niet bijzonder gunstig. Hier
liggen geen grote archipels met beschutte baaien en spaarzaam
bevolkte eilanden in de buurt van grote scheepvaartroutes die als
piratennest gebruikt kunnen worden. Evenmin zijn er druk bevaren
en smalle doorgangen, zoals het Phillip-kanaal ten zuiden van Sin‑
gapore, waar koopvaardijschepen vaart moeten minderen en dus
een gemakkelijk doelwit voor de piraten vormen. In tegenstelling tot
plaatsen die de afgelopen decennia andere belangrijke ‘hotspots’
van piraterij werden, waaronder de Straat van Malakka, de Straat
van Singapore, de Suluzee en de Caribische Zee, zijn de wateren die
Afrika ten zuiden van de Sahara omringen, voor zover bekend nooit
in bijzondere mate geteisterd door piraten. In het moderne tijdperk,
tot aan het einde van de koloniale periode, waren er in de Afrikaanse
kustgebieden ten zuiden van de Sahara geen inheemse, op plunde‑
ren gebaseerde thalassocratische bestuursvormen te bekennen. Dit
in tegenstelling tot verschillende delen van Oost- en Zuidoost-Azië
en het Middellandse Zeegebied tussen de zestiende en negentiende
eeuw. Waarschijnlijk vormden geografische condities in combina‑
tie met de Europese oppermacht op zee een belemmering voor de
opkomst van thalassocratieën in sub-Sahara Afrika.2

2 Voorbeelden van dergelijke thalassocratieën zijn Barbarije (zoals de kuststrook van
Noord-Afrika in de 16e/17e eeuw bekend stond), het Sulu sultanaat, Temenggong van
Johor (Sumatra) en Tâyson in Vietnam. De term stamt uit het klassieke Griekenland en
verwees naar de zeemacht Kreta.
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De enige belangrijke uitzondering op dit patroon is Madagaskar, dat
in de zeventiende en achttiende eeuw een tijd lang functioneerde
als uitvalsbasis voor Europese piraten die het hadden gemunt op de
Oost-Indische handel en andere koopvaardijschepen. Er is echter
niets dat duidt op een mogelijk verband tussen de piraten van
toen en de piraten die op dit moment de rivieren, kustwateren en
scheepvaartroutes van Afrika plunderen. 3 Als gevolg hiervan lijken
culturele en lange termijn historische verklaringen voor piraterij
veel minder geschikt om het fenomeen in de moderne Afrikaanse
context te begrijpen.4 Dit in tegenstelling tot delen van ZuidoostAzië, in het bijzonder het zuidelijke deel van de Filippijnen en de
Sulu-archipel, waar piraterij sinds het eind van de Tweede Wereld‑
oorlog in elk geval deels kan worden toegeschreven aan cultureel
gesanctioneerde normen en waarden.
Verklaringen voor de recente plotselinge opleving van de Afrikaanse
piraterij dienen daarom hoofdzakelijk te worden gezocht in de
historische ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Ondanks de
overeenkomsten op het gebied van economische, maatschappelijke
en politieke problemen waar veel Afrikaanse landen sinds hun
onafhankelijkheid mee kampen, zoals armoede, sociale ongelijk‑
heid, zwakke publieke instellingen, politieke instabiliteit, officiële
corruptie, misdaad en collectief geweld, is piraterij in de meeste lan‑
den op dit continent geen collectief probleem gebleken. In slechts
één op de drie (12 van de 36) maritieme Afrikaanse landen was er in
de periode 1993-2008 sprake van gemiddeld meer dan één gerap‑
porteerde aanval per jaar. Van het totale aantal aanvallen namen
Nigeriaanse en Somalische piraten samen ruim de helft (58,6% van
de aanvallen, oftewel 606 van de 1.034 aanvallen) van alle aanval‑
len in Afrikaanse wateren tussen 1993 en 2008 voor hun rekening.
In deze periode kwamen in totaal 250 aanvallen voor rekening van
Nigeria en werden in de wateren rond Somalië (inclusief de Golf van
Aden en de Rode Zee) 356 aanvallen gepleegd. Het derde land in de
rij, Tanzania, zag slechts 78 aanvallen gerapporteerd.
Bovendien, vergeleken met de meeste andere landen opereren
piraten uit Somalië en Nigeria doorgaans veel gewelddadiger en

3 Madagascar heeft volgens de cijfers van het IMB tussen 1991 en 2008 slechts acht
piratenaanvallen gerapporteerd, zie IMB, 2003; 2009 en Deschamps, 1949.
4 Zie voor de culturele sanctie van piraterij onder de Tausung en andere etnische groepen in de zuidelijke Filippijnen, Kiefer, 1972, p. 83-85 en Eklöf, 2006, p. 39-41.
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dragen ze vuurwapens. Dat geldt vooral voor de Somalische piraten,
die vaak automatische geweren en raketwerpers inzetten. Somali‑
sche en Nigeriaanse piraten zijn ook verantwoordelijk voor de dertig
moorden op bemanningsleden in Afrikaanse wateren die tussen
1998 en 2008 werden gerapporteerd, en voor meer dan 60% van de
slachtoffers met verwondingen.5
Er bestaat daarom een kwalitatief (en kwantitatief) verschil in de
gerapporteerde gevallen van ‘piraterij en gewapende overvallen op
schepen’, zoals gedefinieerd door het IMB, tussen enerzijds de Nige‑
riaanse en Somalische gevallen en anderzijds de meeste gevallen in
andere delen van Afrika. Wat de laatste gebieden betreft, kunnen de
meeste van deze verspreide ‘aanvallen’ die door het IMB zijn gerap‑
porteerd, beter worden beschreven als gevallen van kruimeldiefstal
in havengebieden. Als zodanig kunnen ze lastig zijn, maar in het
algemeen vormen ze geen groot probleem of een ernstige bedreiging
van de veiligheid van koopvaardijschepen en hun bemanningen.
Daar ze gemakkelijk kunnen worden verklaard door het gebrek aan
beveiliging aan boord van schepen en in havengebieden zijn ze
bovendien van weinig belang voor het bredere wetenschappelijke
onderzoek naar maritieme politiek en veiligheid.6

Nigeria: van opportunistische tot georganiseerde piraterij
De eerste uitbraak van piratenactiviteit in Afrika vond medio jaren
zeventig plaats in en rond de grote havens van West-Afrika, met
name in Nigeria.7 De explosieve stijging van de Nigeriaanse olieexport en de bijbehorende explosieve stijging van de import van
verschillende goederen als voedingsmiddelen, drank, sigaretten,

5 Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarlijkse rapporten van de IMB (1993-2009). Het
gebruik van de IMB-cijfers levert verscheidene problemen op omdat er sprake is
van zowel onder- als overrapportage van piraterij. Zie Eklöf, 2006, p. 94-99 voor een
kritische behandeling van de belangrijkste problemen met betrekking tot ZuidoostAzië. De algemene conclusie, die luidt dat piraterij in Somalië en Nigeria frequenter
voorkomt en gewelddadiger is vergeleken met andere Afrikaanse landen, is echter
onweerlegbaar. Het IMB erkent zelf dat piraterij in Nigeriaanse wateren de laatste jaren
beduidend wordt ondergerapporteerd, zie IMB, 2009a, p. 26.
6 Voor een kritische reflectie op de definitie van piraterij, zie Eklöf, 2008. Zie ook IMB,
2009a, p. 3 voor de gehanteerde definities.
7 Voor de periode van vóór 1980 bestaan geen betrouwbare statistieken, maar volgens
de Britse militair attaché in Lagos was piraterij vóór 1970 een onbekend fenomeen
(geciteerd in Murphy, 2009). Zie ook Villar, 1985.
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auto’s en elektronica leidden tot een sterke stijging van het aantal
buitenlandse koopvaardijschepen dat aanmeerde in Lagos, Apapa,
Port Harcourt en andere grote Nigeriaanse havens. Het ontbrak
de havens echter aan de capaciteit om de snelle groei van het
handelsverkeer over zee te verwerken, wat leidde tot langdurige ver‑
tragingen in en rond de havengebieden. In combinatie met de lakse
beveiliging in havengebieden en aan boord van schepen boden deze
vertragingen ruime gelegenheid voor diefstal en roofovervallen op
de buitenlandse schepen door bendes die bestonden uit plaatselijke
inwoners. De kapitein van een Brits schip dat in mei 1980 in Apapa
aanmeerde, beschreef de situatie daar als volgt:
‘Dievenbendes dwalen schijnbaar naar goeddunken rond over de werf om vracht
te stelen zodra deze van boord is gehaald. Sinds met de ontscheping werd
begonnen (...) heb ik veel gevallen gezien waarbij de vracht al op de werf werd
gestolen. Ik heb dieven houten kratten open zien trekken om te kijken wat erin
zat. Ik heb gezien hoe een pallet kartonnen dozen met chocoladerepen bijna
volledig werd leeggeroofd door een bende van een stuk of tien dieven. Pallets
met papier werden door dieven uit elkaar getrokken en hun inhoud verspreidde
zich over de werf. Ik heb hier vaak over geklaagd (...) en op een ochtend werd
twee uur lang een gewapende wachtpost bij ons schip neergezet. Nadat deze bij
ons aan boord had geluncht, verdween hij echter. Deze situatie is onverdraaglijk.’ (Villar, 1985, p. 94) 8

Volgens de eerste meldingen van vrachtdiefstal droegen de daders
over het algemeen geen vuurwapens, maar hadden ze wel vaak een‑
voudige wapens, zoals messen, kapmessen en bijlen, bij zich. Grof
geweld kwam zelden voor en in veel gevallen slaagden de beman‑
ningen erin te voorkomen dat de aanvallers aan boord kwamen, of
konden ze hen van het schip verjagen voordat ze in staat waren met
de buit te ontkomen.9 Er zijn geen aanwijzingen dat de aanvallen
georganiseerd waren door anderen dan de aanvallende bendes,
en bij de aanvallen was geen nauwkeurige planning, kennis of

8 Dit citaat correspondeert met de algehele indruk van inefficiëntie van het Nigeriaanse
politiekorps in de jaren tachtig, zie Marenin, 1985.
9 Zie Villar, 1985, p. 92-117 voor de details van 236 aanvallen in het kustgebied van WestAfrika tussen 1980 en 1983. Ongeveer twee derde (155) van deze aanvallen vond plaats
in Nigeriaanse havens of voor de Nigeriaanse kust. Zie ook de lijst van piraterijaanvallen, opgesteld door het IMB tussen 1981 en 1987 in Ellen (ed.), 1989, p. 241-271.
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 eavanceerde apparatuur benodigd. In die zin kunnen de aanvallen
g
beter worden beschreven als ‘opportunistische’ dan als ‘georgani‑
seerde’ piraterij en kunnen ze waarschijnlijk het best worden opge‑
vat als onderdeel van een algemene trend van groeiende misdaad
in die tijd, waaronder gewapende overvallen en inbraken, vooral in
Lagos en andere grote steden (Fourchard, 2006).
Om de problemen in en rond de havens te voorkomen werd besloten
om de schepen maximaal 20 mijl vanaf de kust voor anker te laten
gaan, maar dit schrok de piraten niet af. Over het algemeen kwamen
ze in traditionele, open kano’s met buitenboordmotor op de schepen
af en enterden het schip via de ankerketting of de meertrossen.
Zowel in havengebieden als op zee braken de aanvallers in in
luiken en containers om zowel delen van de vracht als meertros‑
sen en andere scheepsvoorzieningen en persoonlijke bezittingen
van de bemanningsleden te stelen. Begin jaren tachtig nam het
aantal aanvallen toe en gingen de aanvallers in sommige gevallen
vuurwapens gebruiken. Bij enkele van de gerapporteerde aanvallen
raakten bemanningsleden van de schepen gewond door messen of
vuurwapens.
In maart 1983 noopte de situatie de Zweedse regering een nota in te
dienen bij de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internatio‑
nal Maritime Organization (IMO) (een instantie van de Verenigde
Naties, niet te verwarren met het IMB), die ertoe leidde dat de IMO
een resolutie aanvaardde waarin de desbetreffende regeringen
onder andere werd verzocht om ‘als zaak van de hoogste prioriteit
alle noodzakelijke maatregelen te treffen om piraterij en gewa‑
pende aanvallen op schepen in of in de buurt van hun wateren te
voorkomen en terug te dringen en hun veiligheidsmaatregelen te
verscherpen’.10
Piraterij onder militaire regimes
Deels als gevolg van de internationale druk nam de piraterij in de
Nigeriaanse wateren af en werden in 1986 slechts acht aanvallen
gerapporteerd. De Nigeriaanse overheid rapporteerde dat zij er
dankzij een combinatie van toenemende patrouilles en de invoering
van een trainingsprogramma voor haar marinepersoneel in was

10 IMO, Resolutie A.545(13), aangenomen op 17 november 1983.
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geslaagd om het aantal incidenten van piraterij en gewapende aan‑
vallen op schepen in haar havens terug te dringen.11 De politieke
ontwikkelingen in Nigeria waren echter waarschijnlijk belang
rijker dan de internationale druk. In de vroege jaren van het regime
van generaal Ibrahim Babangida (1985-1993) werden gewapende
roofovervallen – en de uitgebreide media-aandacht voor dit pro‑
bleem – over het algemeen beschouwd als aanval op de legitimiteit
van het militaire regime. Dit leidde ertoe dat de regering een offici‑
ële campagne startte om gewapende overvallen en andere vormen
van criminaliteit uit te bannen, en dat de politieke hulpmiddelen
en de financiering van burgerwachtgroepen werden versterkt
(Marenin, 1987, p. 278; Fourchard, 2008). De daling van het aantal
gewapende overvallen op schepen moet waarschijnlijk worden
opgevat als onderdeel van deze bredere campagne tegen de misdaad
in Nigeria (in het bijzonder tegen gewapende roofovervallen).
Tijdens het regime van Babangida en in de beginjaren van zijn
opvolger Sani Abacha (1993-1998) werden gewapende roofoverval‑
len op schepen de kop ingedrukt. Voor zover de militaire regeringen
politieke legitimiteit in Nigeria konden opeisen, was dit gebaseerd
op hun vermogen om de orde en veiligheid in stand te houden,
hetgeen ook noodzakelijk was om buitenlandse investeringen en
inkomsten uit olie aan te trekken. Als gevolg van deze prioriteiten
waren er tussen medio jaren tachtig en medio jaren negentig slechts
zeer weinig gerapporteerde roofovervallen en diefstallen gericht op
internationale schepen in Nigeriaanse wateren.
In de tweede helft van de jaren negentig stak de Nigeriaanse
piraterij echter de kop weer op als onderdeel van een algemeen
verslechterende maatschappelijke situatie en een toenemende mate
van geweld en criminaliteit in het land, in het bijzonder in Lagos en
de Nigerdelta (Ginifer en Ismail, 2005, p. 9). Niet alleen werd weer
begonnen met de opportunistische aanvallen op schepen die in
Lagos en Apapa voor anker lagen of aanmeerden, maar er was ook
sprake van een beter georganiseerde en gewelddadiger vorm van
piraterij, ten minste deels gepleegd door goed bewapende burger‑
wachtorganisaties en militiegroepen in de Nigerdelta. De opkomst
van burgerwachtorganisaties en militiegroepen in de delta was
een gevolg van de schade aan het milieu en de maatschappelijke

11 MSC 54/13/1, Annex. Zie het tijdschrift Fairplay, 20 februari 1985.
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ontwrichting, veroorzaakt door het winnen van olie in de regio,
gecombineerd met het feit dat de staat en de oliemaatschappijen er
niet in slaagden tegemoet te komen aan de grieven van de plaat‑
selijke gemeenschappen. Evenals de mogelijkheden voor piraten‑
activiteit lijken deze grieven bovendien ernstiger te zijn geworden
naarmate de ontwikkeling van de offshoreolieboringen in de regio
eind jaren negentig werd geïntensiveerd (zie bijvoorbeeld Ariwerio‑
kuma, 2009).
De aanvallen op schepen in de Nigerdelta moeten daarom worden
bezien in de bredere context van het conflict in het gebied, en
in die context zijn de gerapporteerde gewapende overvallen op
schepen in het gebied niet meer dan slechts één manifestatie van
het conflict. Bij veel van de aanvallen die het afgelopen decennium
plaatsvonden, werden bemanningsleden of passagiers ontvoerd en
vastgehouden voor losgeld en/of werden hele schepen gekaapt. De
milities hadden het vooral gemunt op medewerkers en bewakers
van inrichtingen van olietankers, in een poging om niet alleen de
oliemaatschappijen geld af te persen, maar om ook politieke druk
op de Nigeriaanse overheid uit te oefenen. In verschillende geval‑
len beschoten de piraten de schepen zowel vóór als na het enteren.
Volgens de cijfers van het IMB zijn er bij de aanvallen tussen 1998
en 2008 20 mensen gedood en 64 mensen gewond, meer dan in welk
ander Afrikaans land dan ook, met inbegrip van Somalië en de Rode
Zee (IMB-jaarrapporten 1998-2009).
De cijfers van het IMB melden echter slechts een klein deel van het
probleem. In 1998 schatte Eric Ellen, directeur van het IMB, dat
slechts circa 40-60% van de piratenaanvallen opgenomen was in de
rapporten van het bureau en dat het bureau in zijn jaarrapport voor
2008 met betrekking tot Nigeria had gesteld dat ‘de cijfers vanwege
het onderrapporteren waarschijnlijk hoger zijn’ (Gottschalk en
Flanagan, 2000, p. 89; IMB, 2009, p. 26).
Bovendien kunnen niet alle gevallen van piraterij en gewapende
overvallen in Nigeriaanse wateren worden gekoppeld aan milities
in de Nigerdelta en vooral in het gebied rond Lagos. Ook in en rond
andere grote Nigeriaanse havens lijken op het oog niet-politieke,
maar goed georganiseerde en zwaarbewapende bendes verantwoor‑
delijk te zijn voor veel van de activiteiten. Enkelen van deze piraten
zijn de afgelopen jaren overgegaan van aanvallen op buitenlandse
schepen – volgens de rapporten vanwege de verbeterde beveiliging
aan boord hiervan – op aanvallen op plaatselijke vissersboten.
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In december 2008 stelde Margaret Orakwusi, voorzitter van de
Nigerian Trawler Owners Association, dat haar organisatie sinds
2004 ten minste 293 aanvallen op Nigeriaanse visserstrawlers
had gedocumenteerd, waarbij in veel gevallen bemanningsleden
gedood en/of ontvoerd waren of de aangevallen schepen gekaapt
of tot zinken gebracht waren. Volgens mevrouw Orakwusi droegen
de aanvallen niet alleen in hoge mate bij tot een drastische afname
van het aantal trawlers dat nog in bedrijf was, maar ook tot een
algemene neergang van en inkomstenverlies voor de visindustrie
van het land (Akinsanmi, 2008; Obi, 2008; Connors, 2008). Intussen
leken de Nigeriaanse autoriteiten niet in staat te zijn om effectieve
actie te ondernemen tegen zowel de politieke als de niet-politieke
piraten in de territoriale wateren van het land.

Somalië: de ineenstorting van de maritieme veiligheid
Evenals in Nigeria vóór de jaren zeventig het geval was, kwamen
piraterij en gewapende overvallen op schepen voor de Somalische
kust vóór eind jaren tachtig vrijwel nooit voor.12 De aanvallen op
koopvaardijschepen lijken pas in 1989 begonnen te zijn, toen de
Somali National Movement, een noordelijke, door Ethiopië onder‑
steunde groep opstandelingen tegen het militaire regime van
Somalië onder Siad Barre (1969-1991), voor de kust van Somaliland
minstens vier schepen kaapte. De rebellen waarschuwden inter‑
nationale rederijen om niet met het regime uit Mogadishu samen
te werken, omdat ze de veiligheid van de schepen en hun beman‑
ningsleden niet konden waarborgen. Op 11 december 1989 werd de
onder de Italiaanse vlag varende olietanker Kwanda voor de oost‑
kust van Somalië (Puntland) geënterd en gekaapt. Het schip en de
zestienkoppige bemanning werden 27 dagen vastgehouden en pas
vrijgelaten nadat de vracht, bestaand uit 350 ton stookolie, evenals

12 Noch Jenkins (1983) voor de periode 1960-1983, noch Ellen (1989) voor het tijdvak
1981-1987, meldt enige aanval in of bij de Somalische territoriale wateren. Het rapport van de Monitoring Group on Somalia, ingesteld bij VN-resolutie 1630 in 2005
(VN-document S/2006/229, 2006, p. 25) meldt dat eind jaren tachtig schepen werden
aangevallen door piraten die zich voordeden als kustwachtmedewerkers.
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alle proviandering, verwijderbare apparatuur en persoonlijke bezit‑
tingen van de bemanningsleden van boord waren gehaald.13
De kaping van de Kwanda en andere schepen was duidelijk bedoeld
om de gewapende strijd van de Somali National Movement te
ondersteunen, maar deze activiteiten dienden ook als manier om
de aanspraak van de rebellen op de soevereiniteit over de terri
toriale wateren van Somalië te benadrukken. Bovendien trachtten
ze deze aanspraak te versterken door aan te voeren dat de kapingen
een onderdeel waren van ‘kustwacht’-operaties.14 In dit opzicht
leek hun tactiek – en was deze wellicht ook geïnspireerd door – op
die van het Polisario in de Westelijke Sahara, dat in het bijzonder
eind jaren zeventig en begin jaren tachtig trachtte zijn aanspraak
op jurisdictie over de territoriale wateren van de Westelijke Sahara
kracht bij te zetten door middel van een reeks gewapende overvallen
op vissersschepen in dit gebied (Jenkins, 1983; Schiller, 1986, p. 89).
Na de val van het regime in Mogadishu (en de verdwijning van het
staatsgezag in het algemeen) in 1991 had noch de Somali National
Movement, noch een andere rebellengroep of politieke partij in
Somalië het vermogen of het belang om de uitgebreide territoriale
wateren van het land en de Exclusieve Economische Zone, die bij
elkaar bijna 1.200.000 km 2 beslaan, effectief te controleren. De
instorting van de centrale autoriteit betekende derhalve dat de
wateren voor de kust van Somalië in de praktijk veranderden in
een wetteloos zeegebied zonder officiële marine of kustwacht die
kon toezien op de naleving van het nationale en internationale
zeerecht of de visgronden van het land en andere rijkdommen van
de zee kon reguleren en beheren. In Somalië hadden de plaatselijke,
hoofdzakelijk traditionele vissers – in elk geval op de korte termijn –
direct baat bij de instorting van het centrale toezicht op zee. Vooral
de mogelijkheid van niet-onderscheidende exploitatie van haai en
kreeft in combinatie met een sterke vraag (in het bijzonder vanuit
het Midden-Oosten en Oost-Azië) naar deze soorten, bood het door
oorlog verscheurde land een zeldzame economische kans en trok
grote aantallen Somaliërs die nooit eerder bij de visserij betrokken
waren geweest, naar de kustgebieden (UNEP, 2005).

13 Zie de Anti-Shipping Activity Messages database van de United States national Geospatioa-Intelligence Agency (NGA) op www.nga.mil/portal/site/maritime/ (bezocht op
11 december 2008), berichten 1989-19 en 1990-2.
14 Ibidem, 1989-19.
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De instorting van het centrale toezicht op het Somalische zeegebied
leidde ook tot een plotselinge groei van de illegale en niet-geregu‑
leerde visserij door buitenlandse trawlers in de Somalische territo‑
riale wateren en de Exclusieve Economische Zone. Ten tijde van het
regime-Barre was daar onder andere de Italiaans-Somalische joint
venture SHIFCO Somali High Seas Fishing Company actief, die zich,
opererend vanuit Jemen, met uiterst dubieuze praktijken bezig‑
hield. In 2003 bracht de situatie een panel van deskundigen van de
Verenigde Naties ertoe het volgende op te merken:
‘De eens bloeiende Somalische visserij-industrie is verworden tot een “ieder
voor zich” tussen de verschillende visserijvloten van de wereld. Meer dan tien
jaar lang hebben honderden schepen uit verschillende lidstaten de Somalische
wateren op niet-gerapporteerde en niet-gereguleerde wijze bevist (...). Dit heeft
verreikende gevolgen gehad en kan al een rampzalig effect gehad hebben op
het duurzaam beheer van de Somalische rijkdommen van de zee.’15

De buitenlandse vissersboten, waarvan de eigenaren afkomstig
waren uit landen als Frankrijk, Japan, Jemen, Kenia, Pakistan,
Saudi-Arabië, Spanje, Sri Lanka, Taiwan en Zuid-Korea, visten
hoofdzakelijk op grote diepzeevissoorten, waaronder tonijn,
zwaardvis en Spaanse makreel, maar ook op kleinere soorten, zoals
sardines, ansjovis en makreel. Volgens de rapporten gebruikten
enkele van de schepen verboden en destructieve vismethoden, zoals
drijfnetten en dynamiet, en vernielden ze koraalriffen, waardoor ze
schade toebrachten aan de mariene omgeving en habitat. Hoewel er
te weinig informatie voorhanden is over de effecten van de ongere‑
guleerde visserij op de vispopulaties na 1991, zijn er aanwijzingen
dat enkele belangrijke soorten sterk in aantal achteruitgegaan zijn.
Zo wordt aangenomen dat voor de kust van Puntland 80% van de
oorspronkelijk aanwezige kreeftenpopulatie is verdwenen en dat
een aantal voorheen in relatieve dichtheid voorkomende haaien‑
soorten, waaronder de zaaghaai, de hamerhaai, de witte haai en
de makohaai, in sommige gebieden volledig is weggevaagd. Wat
nog verder bijdroeg tot de afbraak van het zeemilieu en binnen
de kustgemeenschappen veel menselijk leed veroorzaakte, was

15 Rapport van het Panel of Experts on Somalia, ingesteld bij Veiligheidsraadresolutie
1474 (2003), VN-document S/2003/1035, p. 33.
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dat buitenlandse schepen naar verluidt in de jaren negentig voor
de Somalische kust giftig afval hebben geloosd, waarvan een deel
vervolgens lekte of aan land spoelde (UNEP, 2005; Coffen-Smout,
ongedateerd; Musse en Tako, 1999; Grosse-Kettler, 2004, p. 28-30).
Aangezien er geen centrale overheidsinstanties waren die in staat
waren om de visserij-industrie te reguleren, kwamen verschillende
krijgsheren en politieke leiders tussenbeide om het machtsvacuüm
op zee in te vullen. De krijgsheren stelden dat ze beschermden wat
werd aangemerkt als traditionele eigendomsrechten van plaatselijke
vissers op bepaalde viswateren, en dat ze legitieme kustwachttaken
verrichtten. Ze begonnen vervolgens met het afgeven van ‘visver‑
gunningen’ aan buitenlandse trawlers en huurden plaatselijke
vissers in om degenen die niet aan hun eisen tegemoetkwamen, te
intimideren en af te persen. Het was een van de weinige manieren
voor krijgsheren om geld te verdienen. In tegenstelling tot andere
Afrikaanse landen waar veel conflicten heersen, bezit Somalië
weinig natuurlijke rijkdommen (Grosse-Kettler, 2004, p. 2-3). De ver‑
koop van visvergunningen en afpersing lijken redelijk winstgevend
te zijn geweest. Sommige politieke leiders hebben zich daardoor
niet alleen weten te verrijken, maar konden ook hun privélegers
betalen en opnieuw voorzien van wapens en munitie. Weinig of
niets van de inkomsten werd echter aangewend voor het beheer van
de rijkdommen of voor het organiseren van effectief toezicht op de
visindustrie.16
De kustwacht liet na deze legitieme en essentiële taak te vervullen
en de Somalische wateren tegen overbevissing en milieuschade te
beschermen. Haar activiteiten namen de vorm aan van afpersings‑
bendes of afpersingssystemen die volgens het deskundigenpanel
van de Verenigde Naties niet langer van piraterij waren te onder‑
scheiden. Bij de conflicterende aanspraken op de soevereiniteit over
de zeeën garandeerde het kopen van een ‘visvergunning’ van een
politieke partij of krijgsheer bovendien geen bescherming tegen
intimidatie door andere groepen. Dientengevolge had de vissituatie
voor de kust van Puntland soms iets weg van een zeeoorlog, waarbij

16 Rapport van het Panel of Experts on Somalia, ingesteld bij VN-resolutie 1425 (2002),
VN-document S/2003/223, p. 44.
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vissersboten bewapend waren met zwaar luchtafweergeschut en
veel bemanningsleden wapens droegen.17
Piraterij neemt toe vanaf eind jaren negentig
Ondanks de onzekerheid rapporteerde het IMB tijdens het groot‑
ste deel van de jaren negentig relatief weinig aanvallen voor de
Somalische kust en in de Golf van Aden: in totaal niet meer dan
24 aanvallen voor 1998 (IMB-jaarrapporten 1992-1998). Waarschijn‑
lijk zijn er gedurende de jaren negentig (en mogelijk ook eerder)
echter te weinig aanvallen gerapporteerd, deels omdat het Piracy
Reporting Centre van het IMB, dat pas in 1992 in Kuala Lumpur
werd gevestigd, aanvankelijk als Zuidoost-Aziatisch regionaal
centrum, relatief onbekend was bij de slachtoffers van piratenaan‑
vallen, en deels omdat de slachtoffers terughoudend waren bij het
rapporteren van aanvallen – in het bijzonder wanneer het rapporte‑
ren van een aanval vragen zou oproepen over de wettigheid van hun
visserijactiviteiten in Somalische wateren.
Tegen het eind van de jaren negentig nam het aantal gerapporteerde
aanvallen op koopvaardijschepen voor de Somalische kust echter
sterk toe en verspreidden de aanvallen zich ook geografisch naar
de grote internationale scheepvaartroute door de Golf van Aden,
voor de noordkust van Somalië. Tussen 1998 en 2007 rapporteerde
het IMB een gemiddelde van 26 aanvallen per jaar, een aantal dat
in 2008 meer dan verviervoudigde en in 2009 significant hoger zal
uitvallen, ondanks de interventie door buitenlandse marineschepen
om de vaarroutes voor de kust van Somalië veilig te stellen (IMBjaarrapporten 1999-2009).18 De daders zijn meestal zwaar bewapend
met automatische geweren en door een raket voortgestuwde wapens
en schromen niet om een hoge mate van geweld te gebruiken. De
piraten varen met snelle kleine motorboten die soms vanaf grote
moederschepen opereren, en hebben hun bereik inmiddels gelei‑
delijk aan uitgebreid tot 600 zeemijlen buiten de Somalische kust
(IMB, 2009b).

17 Zie noot 15, p. 34.
18 In mei 2009 meldde het IMB dat het aantal aanvallen van piraten voor de kust van
Somalië op dat moment al het totale aantal aanvallen in 2008 had overschreden.
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De schepen worden gekaapt en in Puntland of verder zuidelijk naar
de kust gebracht, waar ze met bemanning en vracht in ruil voor
losgeld worden gegijzeld. Piraterij en gewapende overvallen op
schepen zijn een kernactiviteit geworden voor groepen die worden
geassocieerd met verschillende krijgsheren in Puntland en in delen
van Zuid-Somalië. Enkele van deze groepen zijn uitgegroeid tot
paramilitaire, hiërarchische organisaties die in staat zijn om tot op
honderden mijlen van de kust een aanzienlijke macht op zee te doen
gelden.19 In de loop der jaren zijn er miljoenen dollars aan de piraten
betaald, in de vorm van betaling voor de zogenoemde visvergun‑
ningen en als losgeld voor de vrijlating van gekaapte schepen en hun
bemanningsleden. Dankzij deze inkomsten konden de leiders niet
alleen meer volgelingen aantrekken en geavanceerdere wapens en
snellere boten kopen waarmee ze verdere aanvallen konden plegen,
maar konden ze ook investeren in andere onwettige activiteiten,
waaronder fraude en drugssmokkel (hoofdzakelijk khat uit Jemen),
wapens, houtskool en mensen (Murphy, 2009; Menkhaus, 2009). 20
Tot dusver is de internationale gemeenschap er nog niet in geslaagd
om het probleem van piraterij en gewapende overvallen voor de kust
van Somalië effectief op te lossen. In juni 2008 nam de Veiligheids‑
raad van de Verenigde Naties met goedkeuring van de internationaal
erkende, maar in het binnenland onmachtige Transitional Federal
Government in Mogadishu Resolutie 1816 aan, die schepen uit
andere landen toestemming gaf de territoriale wateren van Somalië
te betreden teneinde piraterij en gewapende overvallen op zee tegen
te gaan.21 Ook al hebben de marines van verschillende landen enkele
spectaculaire overwinningen op de piraten behaald – breed en gro‑
tendeels zonder enige vorm van kritiek in de media gerapporteerd –
de internationale interventie is er tot dusver nog niet in geslaagd om
het aantal aanvallen terug te brengen en kan zelfs bijgedragen heb‑
ben aan een escalatie van de piratenactiviteit: volgens het IMB liet

19 Zie het rapport van de Monitoring Group on Somalia, ingesteld bij VN-resolutie 1630
(2005), VN-document S/2006/229, 2006, p. 27.
20 Zie ook noot 16, p. 34-46. Volgens realistische schattingen liepen de betaalde losgelden in 2008 op tot 20 tot 40 miljoen US dollar.
21 VN-Veiligheidsraad Resolutie 1816 (2008), VN-document S/RES/1816, 2008. Voor een
analyse van de achtergronden van de resolutie, zie Guilfoyle, 2008. De resolutie werd
gevolgd door nieuwe resoluties waarin de te treffen maatregelen werden uitgebreid.
Op het moment van schrijven patrouilleerden er zo’n 25 oorlogsschepen uit verschillende Aziatische, Europese en Noord-Amerikaanse landen in de Somalische wateren.
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het aantal aanvallen voor de kust van Somalië en in de Golf van Aden
in het eerste kwartaal van 2009 een tienvoudige(!) toename zien
vergeleken met dezelfde periode in 2008. Ook zijn er aanwijzingen
dat de piraten hun toevlucht namen tot grover geweld, waarschijnlijk
in reactie op het geweld uitgeoefend door sommige buitenlandse
marineschepen.22

De tautologie van ‘de mislukte staat’
De begrippen ‘zwakke’, ‘ingestorte’ of ‘mislukte’ staat worden vaak
aangevoerd in een poging de toename van de piratenactiviteit in
moderne tijden te verklaren, zowel in Afrika als in andere delen
van de wereld (Nincic, 2008, Murphy, 2009). De termen ‘mislukte
staat’ en ‘ingestorte staat’, die hoofdzakelijk verwijzen naar de
teloorgang van de centrale overheid en het gezag over het voor‑
malig grondgebied (en de territoriale wateren), zijn in de woorden
van Ken Menkhaus in feite verworden tot ‘wegwerpetiketten om
een breed scala aan politieke crises te omschrijven’ (Menkhaus,
2003). Mislukte staten worden derhalve meestal geassocieerd met
grote economische, sociale en politieke beroering, zwakke publieke
instellingen (waaronder zwakke instanties voor wetshandhaving),
corruptie en hoge misdaadcijfers. Zoals verwacht, worden deze sta‑
ten bijna uitsluitend aangetroffen in ontwikkelingsgebieden en in
het bijzonder in Afrika ten zuiden van de Sahara.
Op het eerste gezicht lijkt het of er een sterke correlatie bestaat
tussen de frequentie van de piratenactiviteit en de mate waarin een
staat mislukt. Zo vond slechts één van de 293 aanvallen die het IMB
in 2008 rapporteerde, plaats in de wateren van een staat die aange‑
merkt wordt als ‘duurzaam’ of ‘redelijk’ volgens de Failed Statesindex. Deze index wordt opgesteld door het tijdschrift Foreign Policy
en het Fund for Peace, een in de Verenigde Staten gevestigde nongouvernementele organisatie (ngo) voor onderzoek en onderwijs. 23

22 Er vonden in het eerste kwartaal van 2009 61 aanvallen plaats, waarvan negen uitliepen
op een kaping. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2008 werden zes aanvallen
geteld, waarvan één in een kaping uitmondde. Zie IMB, 2009b, p. 24.
23 Zie de website van Fund for Peace, www.fundforpeace.org (bezocht op 11 december
2008). Een uitzondering is de gewapende overval in augustus 2008 op een te anker liggend jacht bij Corsica. Zie IMB, 2009a, p. 70. Het is echter waarschijnlijk dat aanvallen
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Ook zagen we al dat sociale en politieke beroering, evenals zwakke
of niet-bestaande wetshandhavingsstructuren een rol speelden
bij de opkomst van piraterij in Nigeria en Somalië, twee landen die
allebei hoog scoren op de index, met een score van respectievelijk
95,7 en 114,2 in 2008 (waarbij elke score van 90 tot en met 120 goed is
voor het etiket failed state).
Donna Nincic heeft stelselmatig getracht een relatie te leggen tussen
de mate waarin een staat mislukt, en het aantal gerapporteerde
gevallen van piraterij en gewapende overvallen op schepen voor
de kust van Afrika tussen 2005 en 2007 (Nincic, 2008, p. 17). De
result aten hiervan zijn echter niet overtuigend, omdat slechts kon
worden aangetoond dat de zwakte van een staat een noodzakelijke,
maar onvoldoende voorwaarde voor piraterij is. Deze conclusie was
zeer voorspelbaar, aangezien alle staten in Afrika volgens de index
van het Fund for Peace scoorden als ‘mislukte’ of ‘deels mislukte’
staat (een score van 60 of hoger). Ook blijken sommige mislukte
kuststaten geen last te hebben van piraterij, zoals Soedan (score
113). Tot op de dag van vandaag heeft het IMB geen enkele piraten‑
aanval gerapporteerd voor de 850 kilometer lange Soedanese kust
aan de druk bevaren Rode Zee.
Bovendien gaat het argument ‘mislukte staat’ voorbij aan de histo‑
rie. Vóór de Europese expansie in Afrika ten zuiden van de Sahara
bestonden er slechts weinig staten (als dat begrip al toereikend is
om de complexere samenlevingen van dit continent uit die tijd te
omschrijven). Desondanks kwam piraterij slechts sporadisch voor.
Het grootste deel van Somalië (behalve Somaliland in het noorden)
was nooit eerder een stabiele staat voordat het Italiaanse koloniale
bewind hier eind negentiende eeuw werd gevestigd (Ahmed en
Green, 1999). Het gebrek aan staatsgezag genereerde echter geen
piratenactiviteit van betekenis, in tegenstelling tot andere delen van
de Indische Oceaan, zoals de ‘piratenkust’ van de huidige Verenigde
Arabische Emiraten, waar piraterij bijna endemisch was voordat de
Britten dit verschijnsel begin negentiende eeuw de kop indrukten
(Belgrave, 1966).
Ook al wordt het begrip failed state in media-analyses en de litera‑
tuur vaak van stal gehaald om te verklaren waarom piraterij (evenals

op zee op plezierboten in de ontwikkelde landen bij de politie worden gemeld en niet
bij het IMB, zodat onderrapportage optreedt.
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andere sociale, politieke en economische problemen) in verschil‑
lende delen van de niet-westerse wereld optreedt, is het uiterst
misleidend. Om te beginnen leidt het begrip de aandacht af van
andere, belangrijkere redenen voor piraterij (evenals andere vormen
van georganiseerde misdaad), hetgeen impliceert dat het probleem
in de desbetreffende staten is geworteld – door gebrek aan wets‑
handhaving, corruptie, criminaliteit, economische ongelijkheid,
burgeroorlog of andere factoren – en niet op andere significante
manieren gekoppeld is aan transnationale en mondiale processen
en machtsstructuren. Bovendien zijn vrijwel alle zwakke of mislukte
staten in het hedendaagse Afrika al van oudsher structuren die
ontstaan zijn uit transnationale en mondiale interactie, zoals de
Europese koloniale expansie en later de dekolonisatieprocessen.
Maar ook andere vormen van mondiale interactie op economisch,
politiek en militair gebied, vóór en na de onafhankelijkheid, spelen
een rol. Het is daarom historisch ondenkbaar dat de zwakte of het
mislukken van een staat los van de regionale en mondiale context
kan worden begrepen.
Tot slot kunnen de indicatoren van de Failed States-index – demo‑
grafische druk, armoede, economische ongelijkheid, criminalisatie
van de staat, enzovoort – niet worden behandeld als zelfstandige
factoren, maar dienen ze te worden opgevat als de verschijnselen
of uitkomsten van grote, complexe, historische processen waar‑
van vele een internationaal en zelfs mondiaal bereik hebben. Als
zodanig vereist elk van de factoren die met elkaar gecombineerd
een staat het predicaat ‘zwak’ of ‘mislukt’ opleveren, een verklaring
op zich. Het verklaren van piraterij – of welke andere misdaad of
sociaal, economisch of politiek probleem dan ook – door te verwij‑
zen naar een ‘mislukte staat’ is een tautologie. Piraterij is namelijk
eerst en vooral een factor die moet meewegen in de beoordeling of
en in welke mate een staat mislukt is. Het begrip van de mislukte
staat kan derhalve logischerwijs nooit een verklaring zijn, maar
slechts een algemeen etiket dat gebruikt wordt om een breed scala
aan sociale, economische en politieke crises aan te duiden die zelf
ook uitleg behoeven.
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Transnationale verklaringen: gelegenheid en ongelijkheid
De eerste noodzakelijke voorwaarden voor de opkomst van piraterij
zijn zo duidelijk dat ze gemakkelijk uit het oog worden verloren:
zonder scheepvaartverkeer, of dit nu voor handel, visserij of andere
doeleinden is, is er geen gelegenheid voor piraterij. In combina‑
tie met economische ongelijkheid, dat wil zeggen zwaarbeladen
schepen die varen langs kustgebieden bewoond door minder wel‑
varende, zeevarende mensen, zijn dit de wortels van piraterij van
vroeger en nu. Aangezien de mondiale zeehandel en het scheeps‑
verkeer de afgelopen tweehonderd jaar een grote vlucht hebben
genomen, gepaard gaand met een spectaculaire stijging van de eco‑
nomische ongelijkheid tussen de rijke en arme delen van de wereld,
zou het geen verrassing mogen zijn dat piraterij van tijd tot tijd de
kop opsteekt wanneer de gelegenheid zich voordoet voor de kust van
relatief arme landen.
In Nigeria (en in mindere mate in andere West-Afrikaanse staten)
bestond er in de tweede helft van de jaren zeventig van de vorige
eeuw een direct verband tussen de uitbraak van opportunistische
piraterij en de plotselinge toename van het verkeer op zee dankzij
de explosieve stijging van de olie-export en de bijbehorende stijging
van de import van luxegoederen en andere consumentengoede‑
ren. Vergeleken met alle andere Afikaanse landen – Zuid-Afrika
uitgezonderd – is er in het zeegebied bij Nigeria sprake van druk
internationaal verkeer. Dit is de voornaamste verklaring voor de
vele gewapende overvallen op schepen in Nigeriaanse havens en
wateren. 24 Evenzo, hoewel er betrekkelijk weinig internationale
koopvaardijschepen in de Somalische havens hebben aangemeerd
sinds de instorting van de centrale autoriteit in 1991, is het land
strategisch gelegen tussen de grote internationale scheepvaartroute
van de Golf van Aden en de zeestraat Bab el Mandeb.
Ook het gebrek aan beveiliging, zowel van de zijde van de rederijen
als van de wetshandhavende autoriteiten op zee, biedt gelegenheid

24 Er bestaan geen betrouwbare statistieken over de omvang van de maritieme handel in
Afrika, maar de totale waarde van de exporten en importen kan worden gebruikt als
een ruwe indicator voor het aandeel van de maritieme handel in verschillende Afrikaanse landen. In 2005 droeg Nigeria voor 25,6% bij aan de totale importen van sub-Sahara
Afrika en voor 12,5% aan de totale exporten. Bron: United Nations Commodity Trade
Yearbook, 2007, http://comtrade.un.org/ (bezocht op 27 juni 2009), p. 525-528.
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tot piraterij. Koopvaardijschepen zijn over het algemeen niet bewa‑
pend (in tegenstelling tot wat tot halverwege de negentiende eeuw
voor het grootste deel van de wereld op zee het geval was) en vooral
wanneer ze hebben aangelegd of voor anker liggen, is het gemak‑
kelijk deze schepen te enteren. Afschrikmiddelen, zoals elektrische
hekken, bestaan al vele jaren (en worden aanbevolen door het IMB),
maar zijn niet op grote schaal ingevoerd, schijnbaar vanwege de
kosten en het ongemak dat deze met zich meebrengen. Bovendien
is het aantal bemanningsleden aan boord van koopvaardijschepen
sinds de jaren zestig drastisch afgenomen, waardoor de aanvallers
vaak in aantal de overhand hebben. Deze omstandigheden duiden
erop dat piraterij en gewapende overvallen, bezien vanuit een strikt
kosten-batenperspectief, de afgelopen decennia over het algemeen
voor de scheepsindustrie van betrekkelijk weinig belang geweest
zijn. Zelfs de ongeëvenaarde, plotselinge groei van de piratenacti‑
viteit voor de kust van Somalië de afgelopen jaren is heel klein qua
economisch belang met betrekking tot de omzet van de industrie als
geheel, en de kosten van de inzet van tientallen oorlogsschepen in
het gebied zijn zeker vele malen hoger dan de totale losgelden die in
de afgelopen jaren zijn betaald. 25
De overbelasting van de rechtshandhaving in veel Afrikaanse lan‑
den schept eveneens kansen voor piraterij en gewapende overvallen
op schepen, maar dat probleem moet ook bezien worden vanuit een
internationaal gezichtspunt en niet alleen als teken van zwakte of
het mislukken van een staat. De aanvaarding van het Verdrag van
de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) in 1982
betekende dat de grenzen van de territoriale wateren van elk land
werden uitgebreid van 3 tot 12 mijl voor de kust. Bovendien werd er
een limiet van 200 mijl vastgesteld voor de Exclusieve Economische
Zones. Deze bepalingen betekenden dat de wateren die moesten
worden gecontroleerd en bewaakt – niet alleen voor wat betreft
piraten, maar ook voor smokkel, illegale handel, illegale visserij,

25 Zie bijvoorbeeld Menkhaus, 2009, p. 23–24. Om een idee te geven van de kosten die
gemoeid zijn met de stationering van marineschepen in het gebied: de totale kosten
van de Zweedse bijdrage, bestaand uit 152 man personeel, twee korvetten en een
ondersteunend schip, gedurende vier maanden in 2009, zouden SEK 285 miljoen
bedragen, ofwel 36,5 miljoen US dollar. Zie Holmström, 2009. Alleen al de kosten van
de relatief bescheiden Zweedse bijdrage zijn gelijk aan het totale bedrag, betaald aan
losgelden in 2008.
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het lozen van afval, vervuiling, opsporing en redding en andere
taken – een enorm stuk groter werden. In de meeste ontwik‑
kelingslanden – niet alleen in Afrika, maar ook in veel delen van
Azië en Latijns-Amerika – kregen de marine, de kustwacht en de
waterpolitie, die verantwoordelijk waren voor het toezicht op zee,
onvoldoende extra middelen om hun taken te vervullen. Dit leidde
tot zware overbelasting, vooral in landen met grote territoriale
wateren en andere zeegebieden. In die context werden piraterij en
gewapende overvallen op buitenlandse koopvaardijschepen niet
altijd aangemerkt als hoogste prioriteit.
Ook door inefficiëntie en corruptie bij rechtshandhavende instan‑
ties waren de pakkans en kans op vervolging voor piraten vrij klein.
De uitzondering op deze algemene regel wordt gevormd door enkele
doorgaans repressieve militaire regimes, zoals dat van Babangida
in Nigeria vanaf medio jaren tachtig. Zij meenden dat piraterij en
gewapende overvallen op schepen (en gewapende overvallen in het
algemeen) een grote bedreiging vormden voor hun politieke legiti‑
miteit en economische belangen, en gelastten strenge maatregelen
om het probleem op te lossen, die overigens vaak gepaard gingen
met een ernstige inbreuk op de mensenrechten. 26
Ongelijkheid – niet alleen armoede – is een ander belangrijk
onderdeel van de verklaring waarom piraterij zich bijna uitsluitend
in ontwikkelingslanden voordoet. De gemiddelde buit van een
opportunistische aanval (met uitzondering van kapingen) bedraagt
waarschijnlijk ergens tussen $ 5.000 en $ 15.000. 27 Aangezien de
meeste aanvallen worden gepleegd door groepen van circa vijf
tot tien (of meer) daders, is de gemiddelde nettowinst voor de
individuele piraat na aftrek van de kosten van de operatie (boten,
brandstof, steekpenningen en soms wapens, enzovoort) wellicht
niet meer dan een paar honderd dollar. Het moge duidelijk zijn dat
dergelijke winsten, afgezet tegen de risico’s, niet erg aantrekkelijk
zijn voor de meeste groepen en mensen met criminele bedoelingen

26 Op een soortgelijke manier was de houding van het autoritaire regime van president
Suharto in Indonesië gunstig voor de verbetering van de maritieme veiligheid in de
Straat van Malakka en de Straat van Singapore in de periode van 1992 tot 1998. Kort na
de val van het regime in mei 1998 stak piraterij echter weer de kop op in het gebied. Zie
Eklöf, 2006, p. 136-137.
27 Zie Eklöf (2006) voor verschillende pogingen om de gemiddelde opbrengst van piraterij
en gewapende overvallen te schatten.
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in de westerse wereld. In veel Aziatische en Afrikaanse landen
daarentegen kan één succesvolle aanval een geldbedrag opleveren
dat gelijk is aan één of meer jaarsalarissen voor een ongeschoolde
arbeider (Eklöf, 2006, p. 100-101). De baten van een kaping, waarbij
de losgelden meestal variëren van $ 500.000 tot $ 1 miljoen voor
de veilige terugkeer van een schip met bemanning en vracht, zijn
duidelijk veel hoger, ook al moet het bedrag verdeeld worden tussen
meer mensen en zijn de kosten van de aanval enigszins hoger.

Georganiseerde piraterij: wapenproliferatie en sociale orde in het
mondiale tijdperk
De combinatie van gelegenheid en ongelijkheid kan derhalve
grotendeels een verklaring bieden voor de opkomst van opportu‑
nistische piraterij. Toch is er nog een ander aspect dat verklaart
waarom piraten tegenwoordig anders opereren dan vroeger: de
technologische ontwikkeling. In het bijzonder gaat het dan om
moderne wapens, maar ook om andere voorzieningen, zoals snelle
boten, buitenboordmotoren en communicatieapparatuur. Een sleu‑
telfactor bij de organisatie van piraterij in zowel Nigeria als Somalië
is de wapenproliferatie geweest – hoofdzakelijk kleine wapens, zoals
geweren en lichte machinegeweren, in het geval van Nigeria en in
het geval van Somalië ook zware machinegeweren, granaatwerpers
en raket- en projectielsystemen.
In Nigeria is de opkomst van georganiseerde gewapende groepen
buiten de staat het gevolg van enkele decennia van politiek oproer
en burgeroorlogen, niet alleen in Nigeria zelf, maar ook in de grotere
West-Afrikaanse regio. In de Nigerdelta ontstonden verschillende
gewapende groeperingen, waaronder zogenoemde burgerwacht‑
groepen, cultusgroepen en etnische milities. Dit als gevolg van
milieuvervuiling, etnische discriminatie en het gebrek aan economi‑
sche kansen tegen de achtergrond van de uitgebreide exploitatie van
de olie- en gasrijkdommen door buitenlandse bedrijven. Bovendien
maakten de poreuze grenzen van het land wapensmokkel mogelijk
en een toestroom van oud-soldaten, milities en criminele elementen
uit door conflicten verscheurde naburige landen. De overgang naar
de democratie en het minder repressieve politieke klimaat in Nigeria
na 1999 leidde tot een toename van de politieke milities, die werden
gefinancierd door bestuurders en andere invloedrijke politieke

JV_08_09_4.indd 31

26-11-2009 16:10:23

32

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 8, 2009

entrepreneurs, onder wie veel criminelen en andere dubieuze figu‑
ren (Ginifer en Ismail, 2005; Wannenburg, 2005).
Als gevolg van deze ontwikkelingen was de centrale staat steeds
minder goed in staat om het geweldsmonopolie te handhaven. De
misdaadcijfers stegen explosief, vooral in het gebied van de Niger‑
delta, maar ook in en rond Lagos. Milities en andere georganiseerde
bewapende groepen konden ongestraft hun gang gaan. Tegelijkertijd
werden de politieke en sociale krachten buiten de staat sterker,
waardoor er, in de woorden van Ruben Eberlein, ruimte ontstond
voor ‘losse verbanden en afspraken over het verdelen van de buit
tussen quasiautonome gebieden en het centrum’. Er kwamen van roof
levende figuren aan de macht en maatschappelijk en politiek invloed‑
rijke leiders eigenden zich op allerlei manieren publieke bezittingen
en natuurlijke rijkdommen toe (Eberlein, 2006, p. 591). De opkomst
van georganiseerde, goed bewapende en toegeruste groepen piraten
die niet alleen installaties voor olie-exploitatie overvielen, maar ook
vissersboten en koopvaardijschepen in het gebied rond Lagos en in
de Nigerdelta, is daarom slechts één uiting van een bredere transfor‑
matie van de staat en de onderlinge verhoudingen tussen de sociale,
economische en politieke macht in Nigeria. Deze transformatie mag
echter niet exclusief of zelfs ook maar primair worden opgevat als het
resultaat van een ‘mislukte staat’. Eerder getuigt de transformatie van
een eeuwigdurend en complex politiek proces, waarbij plaatselijke
politieke actoren een actieve sleutelrol spelen.
Het valt ver buiten het bestek van dit artikel om deze dynamiek
uitgebreider te analyseren, maar het is duidelijk dat die dynamiek
zich afspeelt in een transnationale en mondiale context. Belangrijke
aspecten zijn hierin de erfenis van koloniale staatsinstellingen en
administratieve grenzen, in combinatie met een zeer gebrekkige
natievorming na de onafhankelijkheid, gewapende conflicten en de
wapenproliferatie in de grote West-Afrikaanse regio. Ook de gevol‑
gen van het beleid en de bedrijfsvoering van de multinationale olieindustrie in de Nigerdelta maken deel uit van deze dynamiek. Elke
poging om de opkomst van de georganiseerde piraterij te verklaren
door zich te richten op ‘state failure’, loopt duidelijk het risico dat
deze en andere dynamische factoren, waarbij niet-overheidsactoren
betrokken zijn, uit het oog worden verloren, evenals de transnatio‑
nale en mondiale invloeden op de Nigeriaanse ontwikkelingen.
In het geval van Somalië is de opkomst van georganiseerde piraterij
ook verbonden met de verspreiding van wapens onder niet aan de
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staat gelieerde groeperingen, evenals met de bredere regionale en
mondiale geopolitieke context. Al in koloniale tijden was Somalië
een van de zwaarst bewapende samenlevingen in Afrika en woed‑
den hier oorlogen waar zowel Ethiopië als de Britse en Italiaanse
kolonisatoren bij betrokken waren. In het postkoloniale tijdperk, in
het bijzonder onder het regime van Siad Barre van 1969 tot 1991, pro‑
fiteerden de Somalische veiligheidstroepen van een grote toestroom
van wapens, aanvankelijk vanuit de Sovjetunie en later vanuit de
Verenigde Staten. Dit was een onderdeel van de mondiale strijd
om de hegemonie tussen de twee supermachten tijdens de Koude
Oorlog. Bovendien werden de wapenarsenalen van de Somali Natio‑
nal Movement en andere rebellengroepen vanaf de jaren tachtig
gevuld door Ethiopië, met steun van de Sovjetunie. Met de val van
het regime van Barre in 1991 kwamen de wapenarsenalen van de
regering in Mogadishu en andere plaatsen in het land in handen van
de leiders van op clans gebaseerde milities, burgerwachtgroepen
en huurlingengroeperingen, die de wapens onder hun volgelingen
distribueerden. Het gevolg was dat er vanaf begin jaren negentig een
grote hoeveelheid kleine en lichte wapens beschikbaar kwam voor
verschillende facties in Somalië. Ondanks het VN-wapenembargo
in 1992 tegen Somalië is er sindsdien een onophoudelijke toestroom
van wapens waarbij verschillende buurlanden wapens leveren aan
verschillende partijen in het conflict (Cliffe, 2005, p. 24-28).
Noch in Nigeria, noch in Somalië kan de opkomst van de georga‑
niseerde piraterij los worden gezien van de regionale en mondiale
omgeving. In die context is wapenproliferatie een belangrijke – maar
dikwijls over het hoofd geziene – factor. Niet alleen om te begrijpen
waarom piraterij en gewapende overvallen op schepen konden
bloeien en verankerd konden raken, maar ook om inzicht te krijgen
in de algemene politieke en sociale dynamiek in Somalië en Nigeria
en in andere door piraten geteisterde delen van de moderne wereld.

Conclusie
In tegenstelling tot het populaire begrip dat de hedendaagse pira‑
terij verklaard kan worden door het mislukken van een staat, dient
de opkomst van de georganiseerde piraterij in Puntland en de
Nigerdelta te worden opgevat als onderdeel van een sociale en poli‑
tieke orde die gebaseerd is op een plundereconomie. De oorsprong
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daarvan moet worden gezocht in de gevolgen van globaliserings‑
processen op de samenlevingen in kwestie. In bepaalde opzichten
lijken de nieuwe piratenregimes op andere thalassocratische
bestuursvormen uit de geschiedenis, zoals de Barbarijse staten in
Noord-Afrika van de zestiende tot de negentiende eeuw en het Sulusultanaat in Zuidoost-Azië in de achttiende en begin negentiende
eeuw. Een punt van discussie is of de piratengemeenschappen in
Puntland en de Nigerdelta een wijze van staatsontwikkeling ten‑
toonspreiden die wellicht lijkt op ‘het opbouwen van een staat als
georganiseerde misdaad’ van het vroege moderne Europa, zoals
beschreven door Charles Tilly (1985). Maar vooral in Puntland en
in mindere mate ook in delen van de Nigerdelta zijn er in elk geval
tekenen van de ontwikkeling van een bepaalde mate van binnen‑
landse veiligheid en maatschappelijke orde, van centralisatie op
plaatselijk niveau van de politieke macht. Deze gaat gepaard met
het vergaren van rijkdom, van een de-facto-uitoefening van soeve‑
reiniteit over een betrekkelijk goed gedefinieerd grondgebied (en
zeegebied) en van deels succesvolle pogingen om het monopolie
op legitiem geweld te bewaren. Een voorbeeld zijn de zogenoemde
kustwacht voor de Somalische kust en goed georganiseerde milities
en burgerwachtgroepen in de Nigerdelta. Dit zijn allemaal kenmer‑
ken die normaliter behoren bij de ontwikkeling van een staat. 28
Ondertussen is de invloed van de internationaal erkende overheden
in Lagos en Mogadishu sterk afgenomen en vrijwel niet aanwezig in
Puntland en delen van de Nigerdelta.
De opkomst van verankerde piratengemeenschappen en plunder‑
economieën moet worden bezien in de bredere context van externe
– regionale en mondiale – belangen bij de exploitatie van natuurlijke
rijkdommen, in combinatie met een gebrek aan plaatselijke bronnen
van rijkdom of manieren om inkomsten te genereren. In de Niger‑
delta zijn olie en aardgas sinds de jaren zeventig en vooral sinds eind
jaren negentig (met name door Europese en Amerikaanse bedrij‑
ven) geëxploiteerd terwijl slechts een klein deel van de plaatselijke
bevolking hierbij baat had en bovendien op een wijze die ernstig ten
koste ging van het milieu. In Somalië hebben vistrawlers, hoofd‑
zakelijk afkomstig uit Azië en Europa, sinds begin jaren negentig

28 Voor verdere discussie over de omvang en aard van het ontwikkelingsproces van de
staat in Somalië, zie Ahmed en Green (1999), Menkhaus (2007) en Eberlein (2006).
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de v isgronden van het land overgeëxploiteerd en blijken Europese
bedrijven illegaal giftig afval in de Somalische wateren geloosd te
hebben. Ook dit ging ten koste van de plaatselijke bevolking, boven‑
dien is het zeemilieu ernstig aangetast.
Intussen stroomden kleine wapens de landen en regio’s in kwestie
binnen, door de vraag van de verschillende partijen in de conflicten
en doordat externe actoren – waaronder regionale overheden en
militaire machten, mondiale supermachten, wapenhandelaren
en fabrikanten over de gehele wereld – bereid waren deze wapens
te leveren. Om beter te begrijpen waarom georganiseerde pirate‑
rij de afgelopen decennia heeft postgevat in Nigeria en Somalië,
lijkt het verstandig om te proberen inzicht te krijgen in de lokale
conflicten en de ontevredenheid onder de bevolking als gevolg
van het samenspel tussen globaliseringseffecten en de plaatselijke
politieke, sociale en economische dynamiek. Dat is in ieder geval
vruchtbaarder dan de problemen te schetsen in een louter lokaal of
landelijk perspectief, of deze te verklaren door het zeer misleidende
en tautologische begrip van de ‘mislukte staat’.
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Trends in piraterij op zee
Verschillen tussen Zuidoost-Azië en Somalië
M. Bruyneel*

In dit artikel wordt de huidige situatie ten aanzien van piraterij in
kaart gebracht. Er wordt kort stilgestaan bij de problemen met het
verzamelen van kwantitatieve gegevens. De huidige ontwikkelingen
in Afrika en Azië sinds 2000 behandel ik wat uitgebreider. Hierbij ga ik
in op een aantal belangrijke verschillen tussen piraterij in ZuidoostAzië en Somalië/de Golf van Aden, en bespreek ik kort de invloed van
economische en politieke ontwikkelingen op het fenomeen zeeroof.

De omvang van piraterij op zee
Drie internationale organisaties publiceren regelmatig over piraterij:
de International Maritime Organization (IMO), het International
Maritime Bureau (IMB) en het Informatiecentrum van de Regional
Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery
against Ships in Asia (ReCAAP). Deze laatste beperkt zich tot de regio
Azië, terwijl zowel de IMO als het IMB over piraterij op alle wateren
rapporteert. De IMO verzamelt gegevens en rapporteert al sinds 1983
regelmatig over piraterij. Het IMB Piracy Reporting Centre doet dit
sinds 1992 en het Informatiecentrum van de ReCAAP sinds 2006.
De IMO en ReCAAP hanteren dezelfde definitie van piraterij:
‘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:
(1) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or
property on board such ship or aircraft;

* Mark Bruyneel is onafhankelijk onderzoeker van het fenomeen zeepiraterij en is medewerker van het economisch datacentrum van de bibliotheek van de Vrije Universiteit te
Amsterdam.
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(2) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction
of any State;
b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft
with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;
c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).
Armed robbery against ships means any unlawful act of violence or any act of
depradation, or threat thereof, other than an act of “piracy”, directed against a
ship or against persons or property on board such ship, within a State’s jurisdiction over such offences.’ (International Maritime Organization, 2009)

Het IMB gebruikt zijn eigen definitie voor piraterij:
‘An act of boarding or attempting to board any ship with the apparent intent to
commit theft or any other crime and with the apparent intent or capability to use
force in the furtherance of that act. This definition thus covers actual or attempted
attacks whether the ship is berthed, at anchor or at sea. Petty thefts are excluded,
unless the thieves are armed.’ (ICC International Maritime Bureau, 2009)

De definitie van het IMB is breder, aangezien men alle (gewapende)
aanvallen op schepen beschouwt als piraterij, ook als onduidelijk
is wat de motieven zijn. De definitie van de IMO is nauwer, omdat
hier sprake moet zijn van een overval tussen twee schepen op volle
zee voor privaat gewin. De definitie is in 2000 nog uitgebreid en
omvat ook incidenten waar sprake is van een gewapende overval op
een schip in wateren binnen de jurisdictie van een land. Voor een
uitgebreidere behandeling van een definitie van piraterij verwijs ik
naar de artikelen van Van de Bunt en Pladdet (2003, p. 31-33), Dillon
(2005, p. 155-165) en Mejia (2003, p. 153-175).
De overlap van de gerapporteerde incidenten is groot ondanks
het feit dat er andere definities gehanteerd worden. Slechts weinig
incidenten worden exclusief door een van deze organisaties gerap‑
porteerd. Ondanks een goede samenwerking en uitwisseling van
gegevens tussen de IMO en het IMB zijn er nog steeds verschillen in
de rapporten. Dit is duidelijk te zien in tabel 1.
Een deel van deze verschillen ontstaat wellicht doordat sommige
incidenten op zee in eerste instantie worden gerapporteerd als een
geval van piraterij aan een van de twee organisaties. Incidenten
worden vervolgens onderling gecommuniceerd. Als later meer feiten
boven tafel komen, kan blijken dat het voorval toch niet als piraterij
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moet worden beschouwd. De ene organisatie voert het incident
dan af, terwijl het bij de andere in de boeken blijft staan. Ook het
hanteren van verschillende definities kan meespelen en de tijd kan
een factor zijn. Sommige gevallen van piraterij worden pas vele
maanden later door een scheepseigenaar gemeld, maar dan niet aan
zowel het IMB als de IMO. Soms worden dezelfde schepen meerdere
keren kort na elkaar aangevallen. De ene organisatie rapporteert het
dan toch als één incident, terwijl de andere organisatie de afzonder‑
lijke aanvallen opneemt.
Tabel 1

Geregistreerde aanvallen van piraten op zee, 2000-2008

Jaar

IMB

2000

469

IMO
471

2001

335

365
382

2002

370

2003

445

452

2004

325

330

2005

276

267

2006

239

246

2007

263

280

2008

293

298

Bron: Jaarverslagen IMB en IMO

Sinds het Informatiecentrum van de ReCAAP in 2006 is opgericht,
worden op de website van het centrum rapporten gepubliceerd.
Deze rapporten bevatten soms ook incidenten die niet eerder door
de IMO of het IMB bekend zijn gemaakt. Deze incidenten zijn uitein‑
delijk ook niet in de jaarrapporten van de IMO of het IMB opgeno‑
men. Het verkrijgen van een goede verzameling gegevens voor een
analyse van het probleem piraterij is dus niet eenvoudig.
Zelfs door het samenvoegen van alle incidenten uit de rapportages
van deze drie organisaties is het niet mogelijk om een volledig beeld
te krijgen. Veel gevallen van piraterij worden niet gerapporteerd
door kapiteins, scheepvaartbedrijven of landen. Er zijn diverse rede‑
nen waarom sommige landen piraterijincidenten niet doorgeven.
Een van de redenen is dat lokale overvallen (in havens, in de buurt
van havens of in kustwateren) eenvoudigweg beschouwd worden
als diefstal en niet als piraterij. Dat de verschillen groot kunnen zijn
tussen de gerapporteerde gevallen van piraterij (door de internatio‑
nale organisaties) en dat wat bijvoorbeeld lokaal bekend is, wordt
ook door andere onderzoekers aangestipt (Nigeria, 2008; Mak, 2003).
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Van de Bunt en Pladdet (2003, p. 33-35) staan uitgebreider stil bij de
oorzaken van de soms gebrekkige rapportage. Veel reders rappor
teren bijvoorbeeld niet uit angst voor schade aan de eigen reputatie.
Ook is men bang voor kostbaar oponthoud en is er soms regelrecht
wantrouwen ten opzichte van de lokale autoriteiten.
Voor de analyses in dit artikel is gekozen voor het uitgangspunt dat
alle gewapende roofovervallen op schepen voor persoonlijk gewin,
al of niet in havens of op volle zee, beschouwd kunnen worden als
piraterij op zee. Tevens zijn de rapportages van de IMO, het IMB
en ReCAAP samengevoegd om een vollediger overzicht te kunnen
geven. Ook heb ik gebruikgemaakt van diverse andere bronnen,
zoals de Anti-Shipping Activity Messages (ASAM) database van
de National Geospatial Intelligence Agency (voorheen: National
Imagery and Mapping Agency).
Figuur 1 Omvang piraterij sinds de jaren tachtig
500
450
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300
250
200
150
100
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0

Overig
ASAM
IMO
IMB

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

© M. Bruyneel

Figuur 1 laat zien dat de wereldwijde omvang van piraterij op zee
sinds de jaren tachtig ongeveer verdubbeld is. Dit is bij nader inzien
een boude conclusie, omdat er weinig bronnenmateriaal voor de
jaren tachtig voorhanden is en er dus slechts een zeer beperkte
indruk is te krijgen van de omvang. Pas sinds de jaren negentig
worden er meer structureel gegevens verzameld door enkele organi‑
saties. Ook wordt er beter gerapporteerd door nationale en interna‑
tionale organisaties over het fenomeen. De omvang van de piraterij
op zee is hierdoor duidelijker geworden.
Om een goed beeld te krijgen van de omvang van het probleem heb
ik een vergelijking gemaakt van het aantal schepen dat is aangeval‑
len, uitgezet tegen het aantal schepen dat wereldwijd rondvaart (zie
tabel 2).
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0,0133

808.000.000

10.755.178

377

2001

0,0172

826.000.000

14.248.140

395

2002

0,0196

844.000.000

16.501.706

458

2003

0,0113

856.000.000

9.707.721

331

2004

0,012

896.000.000

10.714.891

283

2005

© M. Bruyneel

** Tonnage wereldwijd van alle schepen van >100 DWT (uit: UNCTAD Review of Maritime Transport 2000-2008).

* Aantal schepen zoals gemeld in de jaarrapporten van het IMB en de IMO.

aangevallen schepen

0,0196

789.000.000

Tonnage wereldwijd (DWT)**

Totaal geschat percentage

15.437.835

Geschat totaal tonnage (DWT)

484

2000

Aantal aangevallen schepen als percentage van totaal aantal schepen

Aantal aangevallen schepen*

Jaar

Tabel 2

10.015.439

292

2007
12.429.178

329

2008

0,0087

0,0096

0,0111

960.000.000 1.043.000.000 1.118.000.000

8.358.080

251

2006
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Van een deel van de aangevallen schepen heb ik geen Dead Weight
Tonnage (DWT) kunnen achterhalen. Als ruwe schatting heb ik het
gemiddelde DWT genomen van de aangevallen schepen om het
totale tonnage te bepalen. Het geschatte totale tonnage valt hierdoor
te hoog uit, maar voor de vergelijking met het totale wereldwijde
tonnage maakt het niet veel uit. Uit de tabel is goed op te maken dat
slechts een zeer klein deel van de schepen (boven 100 bruto ton‑
nage) per jaar met piraterij te maken krijgt: 0,01 tot 0,02%. Er zijn
schattingen die ervan uitgaan dat slechts 50% van alle gevallen van
piraterij wordt gemeld. Zelfs dan is het aantal schepen dat te maken
krijgt met piraterij 0,02 tot 0,04%. De relatief lage impact op het totale
maritieme transport is dan ook een van de oorzaken dat piraterij
lange tijd weinig aandacht heeft gekregen. De gevolgen kunnen voor
de bemanning aan boord van een schip echter heel groot zijn. Tabel
3 geeft de gevolgen aan zoals die zijn gerapporteerd door het IMB:
Tabel 3

Aantallen en typen slachtoffers van piraterij

Soort geweld
Gegijzeld
Gekidnapt
Bedreigd
Mishandeld
Gewond
Gedood
Vermist
Totaal

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
202
210
191
359
148
440
188
292
889
86
13
77
63
42
72
45
55
65
34
14
17
6
9
9
16
9
40
12
6
2
29
7
99
39
38
88
59
24
15
35
32
72
21
10
21
32
15
5
11
26
24
71
30
12
3
3
21
480
331
327
644
401
509
317
433 1.011

Bron: IMB, 2006, 2009

Ontwikkelingen sinds 2000
In tabel 4 en figuur 2 is te zien hoe piraterij zich sinds 2000 heeft ver‑
spreid over verschillende regio’s. De cijfers over 2009 zijn natuurlijk
incompleet, maar betreffen de eerste drie kwartalen van dit jaar.
Tabel 4

Mondiale verspreiding piraterij

Regio
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Afrika
75
99
83
97
73
81
63 132 200 202
Noord- en Zuid-Amerika
41
23
68
73
45
26
32
26
17
27
Verre Oosten
21
18
18
19
16
13
5
10
11
12
India
100
69
58
90
32
37
56
33
25
23
Overig
2
4
5
3
7
13
10
12
2
3
Zuidoost-Azië
245 164 163 176 158 106
84
77
74
39
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Figuur 2
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Uit dit overzicht blijkt heel duidelijk dat er een grote afname is van
gerapporteerde piraterij in Zuidoost-Azië. Daarentegen is er vanaf
2004 een opvallende toename te constateren in Afrikaanse wateren.
De verspreiding van piraterij binnen deze twee regio’s is te zien in
tabel 5.
Tabel 5

Verspreiding piraterij binnen regio’s

Afrika
Somalië
Golf van Aden/Rode Zee

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
7

8

6

3

2

35

10

33

20

46

12

8

10

18

8

10

12

13

99

116

Nigeria

10

20

15

40

28

17

12

48

42

20

Overig

46

63

52

36

35

19

29

38

39

20

Zuidoost-Azië

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indonesië

122

98

112

125

95

80

51

47

35

7

73

19

18

28

37

14

11

7

4

3

5

6

3

2

8

7

5

3

6

5

Maleisië

21

19

15

5

9

3

10

9

16

13

Overig

24

22

15

16

9

2

7

11

13

11

Straat van Malakka
Singapore

Vergelijking Zuidoost-Azië en Somalië/de Golf van Aden
Het is moeilijk om precies aan te geven wat de achterliggende oor‑
zaken zijn van piraterij. Over de situatie in Zuidoost-Azië is tot nu
toe het meest bekend, want diverse onderzoekers hebben deze regio
bestudeerd (Eklöf, 2006; Frécon, 2006; Young, 2007). Over pirate‑
rij in de wateren bij Somalië is echter nog geen uitgebreide studie
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 erschenen. Een uitputtende behandeling van beide regio’s is hier
v
niet mogelijk en ik beperk me daarom tot een korte vergelijking van
een aantal factoren dat van invloed is geweest op de huidige situatie.

Geografische factoren
Het oude gezegde gaat ook hier weer op: ‘Crime follows opportu‑
nity’. In Zuidoost-Azië gaat een groot deel van het internationale
transport op zee tussen de Zuid-Chinese Zee en de Indische Oce‑
aan door de nauwe Straat van Malakka en de smalle Straat van
Singapore. Bij het nauwste deel van de Straat van Malakka moeten
schepen vaart minderen uit veiligheidsoverwegingen. De drukte
op zee en de beperkte mogelijkheden om te manoeuvreren maken
schepen kwetsbaar.
Ook liggen er enkele zeer belangrijke havens langs deze zeestraten,
zoals Singapore en Belawan. De kustlijn van de landen die langs
deze zeestraten liggen, is lang, zwaar begroeid met dichte jungle, en
er zijn veel eilandjes. Dit maakt het moeilijk om deze zeestraten te
beveiligen, want dat vergt de inzet van veel mankracht en materi‑
eel. Het inzetten van kustwacht en marine wordt nog bemoeilijkt
door conflicten over grenzen tussen de landen langs de Straat van
Malakka. In combinatie met het feit dat sommige grenzen dicht bij
elkaar liggen, maakt dit het ook makkelijk voor piraten om zich snel
te verschuilen op eilandjes of aan de kust. Daarnaast kan men met
de boot ook grenzen oversteken en ontsnappen naar de jurisdictie
van een ander land.
Er zijn enkele overeenkomsten met de wateren bij Somalië en Jemen.
Deze wateren bevatten ook belangrijke zeeroutes voor het inter‑
nationale transport tussen de Middellandse Zee en via India naar
Azië of langs de kust naar het zuiden van Oost-Afrika. De kustlijn
van Somalië is ook lang en dat vergt een aanzienlijke inspanning
om de kustwateren te beveiligen. In tegenstelling tot Zuidoost-Azië
zijn er echter veel minder betwiste territoriale grenzen te water en
zijn er ook minder gelegenheden voor piraten om zich te verbergen.
Er liggen weinig eilanden voor de kust en aan land is er geen dichte
jungle. Piraterij in de wateren van Somalië is daarom duidelijk veel
meer afhankelijk van ondersteuning op het vasteland.
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Politieke en economische stabiliteit
De economische en politieke stabiliteit van landen is van invloed
op de aard en omvang van misdaad. In Zuidoost-Azië zijn diverse
landen aan te wijzen die te kampen hebben gehad met grote econo‑
mische problemen en sociale onrust, waardoor de bestrijding van
piraterij geen prioriteit was. Andere maritieme problemen, zoals
illegale visserij en smokkel, werden bovendien urgenter geacht. Na
de economische crisis aan het einde van de jaren negentig is de poli‑
tieke en economische stabiliteit in de landen in Zuidoost-Azië echter
weer toegenomen. Er is ook langzaam een toenadering geweest
tussen Indonesië, Maleisië en Singapore en dit heeft geleid tot meer
onderlinge afspraken en verdragen om de veiligheid zowel te land
als op zee te vergroten.
In tegenstelling tot Zuidoost-Azië is de politieke en economische
situatie in Somalië sinds 2004/2005 enorm verslechterd. Er zijn
drie belangrijke oorzaken aan te wijzen: aanhoudende gewapende
conflicten met buurlanden en binnen het land sinds 1992, slechte
oogsten door aanhoudende droogte en dalende inkomsten uit de
visserij. Het grootste deel van het land wordt geplaagd door conflic‑
ten tussen stammen en met buurlanden. De invloed van de regering
is grotendeel beperkt tot Puntland en enkele grotere steden. Voor de
afname aan inkomsten uit de visserij geven de lokale vissers vooral
de schuld aan westerse landen. Vissers uit deze landen zouden
de kustwateren leegvissen, al dan niet met vergunningen van de
regering in Puntland.

Veiligheid in de kustwateren en havens
De landen in Zuidoost-Azië hebben problemen gehad wat betreft
de organisatie van de veiligheid in de kustwateren en in havens.
Dit kwam deels door gebrek aan middelen en een gebrekkige
samenwerking tussen verschillende instanties die daarvoor verant‑
woordelijk waren. Maleisië heeft de veiligheid weten te verhogen
door de samenwerking tussen organisaties die verantwoordelijk
waren, te verbeteren. Er is ook meer geld en materieel ingezet ter
verbetering van de effectiviteit van deze organisaties. Met hulp van
andere landen heeft Indonesië vooral geïnvesteerd in verbetering
van de veiligheid langs de Straat van Malakka en enkele belangrijke
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havens. Maleisië, Singapore en Indonesië werken sinds 2004 ook
nauwer samen wat betreft de beveiliging van de Straat van Malakka
via MALSINDO (Malaysia-Singapore-Indonesia Malacca Straits
Coordinated Patrols). In 2006 is er in Singapore een Informatie‑
centrum opgericht als onderdeel van het samenwerkingsverdrag
Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed
Robbery against Ships in Asia (ReCAAP). Hierdoor is het mogelijk
beter op te treden tegen piraten.
Somalië kampt al jaren met aanhoudende conflicten tussen stam‑
men en oorlogen met de buurlanden. De regering heeft nauwelijks
invloed of macht om de wet te handhaven in het overgrote deel
van Somalië. Van augustus tot en met november 2006 is er tijdelijk
een afname geweest van piraterij op zee, toen de Union of Islamic
Courts het in enkele havens aan de kust voor het zeggen had
(Freeman, 2006). De Union of Islamic Courts verbood piraterij en
trad hard op tegen piraten. Nadat regeringstroepen, gesteund door
Ethiopië, de Union of Islamic Courts wisten te verdrijven, nam
de piraterij ook weer toe. Er zijn enkele pogingen geweest van de
regering in Puntland om een kustwacht op te zetten en de veiligheid
in de havens te verbeteren. Het Britse beveiligingsbedrijf The Hart
Group heeft geholpen met het trainen van Somalische militairen.
Door een gebrek aan middelen om deze kustwacht effectief en voor
langere perioden in te zetten, heeft dit tot nu toe weinig resultaat
gehad (Freeman, 2008).

De potentiële opbrengst
Er zijn schattingen (Eklöf, 2006, p. 88-109; Gottschalk, Flanagan
e.a., 2000, p. 85-108) gemaakt van de opbrengsten van kleine roof‑
overvallen. De buit zou gemiddeld $ 5.000 bedragen. De opbrengst
van gestolen vracht en/of schepen ligt in de buurt van $ 1 miljoen à
$ 2 miljoen per schip. De potentiële opbrengst van een gemiddelde
overval op een schip kan al gauw enkele honderden zo niet duizen‑
den dollars zijn. Verdeeld over de gemiddelde bemanning van vijf
tot tien man zou dat gemiddeld $ 500 à $ 600 zijn. Bij kapingen waar
losgeld wordt gevraagd voor de bemanning, is dat bedrag per per‑
soon veel hoger.
In Zuidoost-Azië hebben veel mensen een laag gemiddeld inkomen
van hooguit enkele dollars per dag. $ 500 of $ 600 is voor mensen in
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die regio dus een aanzienlijk bedrag. Het aantal kapingen van sche‑
pen in Zuidoost-Azië ligt veel lager dan het aantal kleine roofover‑
vallen. Schepen kapen is ook lastiger, want dit vereist doorgaans
meer voorbereiding en grotere groepen piraten die samenwerken.
Deze groepen hebben dan ook vaker banden met criminele organi‑
saties op het vasteland. Zelfs op het hoogtepunt in de jaren 19992000 kwamen kapingen in Zuidoost-Azië relatief weinig voor.
In tegenstelling tot Zuidoost-Azië is het aantal kleine roofovervallen
in de buurt van Somalië veel kleiner. Somalische piraten houden
zich meer bezig met het kapen van schepen en losgeld vragen. Dit
vergt meer organisatie en de medewerking van autoriteiten aan
land die omgekocht moeten worden. Er is dan ook vaker sprake van
grotere zwaarbewapende groepen met meerdere schepen, die zelfs
tot ver op zee overvallen proberen te plegen. De scheepvaartroutes
bij Somalië liggen overigens verder uit de kust. Schepen zijn de
laatste jaren ook op grotere afstand gaan varen door de toename
van piraterij. Er worden door piraten nu regelmatig bevoorradings‑
schepen ingezet om een grotere actieradius te krijgen met kleine
snelle bootjes. Tabel 6 laat zien dat de piraten in Somalië uit grotere
groepen bestaan en met meerdere schepen tegelijk opereren. In
Zuidoost-Azië gebeurt dit in de meeste gevallen vanaf slechts één
schip.
Tabel 6
Regio
Somalië/
Golf van
Aden

ZuidoostAzië

Aantallen schepen door piraten gebruikt
Aantal
schepen
1
2
3
4
5
6 of meer
onbekend
1
2
3
4
5
6 of meer
onbekend

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
5
2
1

4
3
1
1

1
4
113
15
3
2
1
141

6
79
12
3

1
81

7
7
2
5
1
8
93
15
4
1
2
70

5
6
13
2
2
1
3
108
13
6
1
1
1
67

5
3
1
1
1

16
9
3

2
76
15
7
3
1
5
82

15
67
4
4
3

10
8
2
3

28
12
3
1

3
3
45
6
2
1
1
2
35

1
9
42
5
1

1

2
50

1
34

49
55
19
11
3
5
48
36
4
5
1
2
29

54
36
19
3
1
1
48
24
2

13

Bron: IMB, 2009

JV_08_09_4.indd 49

26-11-2009 16:10:24

50

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 8, 2009

Somalische piraten hebben de afgelopen jaren regelmatig losgeld
weten af te dwingen. Er zijn meerdere malen bedragen betaald van
enkele miljoenen Amerikaanse dollars. Uit de summiere informatie
die beschikbaar is, blijkt dat het losgeld steeds hoger wordt. In 2005
vroeg men gemiddeld $ 5.000. In 2008 lag het losgeld gemiddeld tus‑
sen $ 1 miljoen en $ 2 miljoen. De opbrengst wordt steeds verdeeld
onder de bemanning en vaak gaat een deel naar de tussenpersonen
die de onderhandelingen hebben gevoerd met de scheepseigenaren.
De piraten die eropuit trekken, worden soms ook gesponsord, en
dan gaat een groot deel van de opbrengst naar de sponsor. Het lijkt
erop dat piraterij in Somalië steeds meer organisatie vertoont en
een reguliere bedrijfstak aan het worden is. Net als in ZuidoostAzië ligt in Somalië en de aangrenzende landen het gemiddelde
dagsalaris erg laag: op minder dan $ 1. Opbrengsten uit piraterij
van duizenden dollars per persoon zijn geen uitzondering. Een deel
van de piraten heeft veel succes gehad en houdt er een extravagante
levensstijl op na. Ook hierdoor is het aantal piraten in Somalië de
laatste jaren flink toegenomen. Piraterij wordt als een optie gezien
om de extreme armoe te ontvluchten en een bestaan op te bouwen
(Life, 2008; Bengali, 2008; Hassan, 2009). De situatie in havens als
Eyl en Hobyo is wellicht te vergelijken met de situatie in Port Royal
(Jamaica) in de zeventiende eeuw voordat een aardbeving deze
vrijhaven voor kapers en piraten van de kaart veegde. De pakkans
van Somalische piraten is overigens relatief klein. En als er sprake
is van arrestatie, worden ze vaak aan land gezet zonder vervolgd te
worden. Een aantal westerse landen heeft daarom met Kenia een
verdrag gesloten over de berechting van piraten in dat land. Tot nu
toe zijn slechts enkele piraten opgepakt en berecht.

Conclusie
De afgelopen jaren is het aantal gevallen van piraterij flink gestegen,
maar in Zuidoost-Azië is duidelijk sprake van een daling. Vooral bij
Somalië en aangrenzende wateren is piraterij explosief toegenomen.
De afname in Zuidoost-Azië is te verklaren door de verbeterde aan‑
pak van de beveiliging van de eigen havens en kustwateren. Ook is
de lokale samenwerking tussen landen verbeterd. In de wateren bij
Somalië is het omgekeerde gebeurd: de veiligheid is afgenomen. Er
zijn grotere georganiseerde groepen actief die schepen aanvallen
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en kapen voor losgeld. De omvang en het type piraterij per regio
worden deels bepaald door de geografische omstandigheden en de
mogelijkheid om aan land banden aan te knopen met lokale autori‑
teiten of steun te krijgen. Duidelijk is dat de bestrijding van piraterij
alleen effectief kan zijn als de veiligheid zowel op het water als aan
land wordt verbeterd. Internationale troepenmachten, zoals die
nu in de buurt van Somalië en in de Golf van Aden varen, kunnen
slechts als tijdelijk lapmiddel worden beschouwd.
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Hoe koopvaardijschepen te
beschermen tegen zeeroverij?
H.A. L’Honoré Naber*

De forse stijging van zeeroverij in dit jaar is grotendeels toe te schrij‑
ven aan de activiteiten van kapers in de Noord-Indische Oceaan. En
zij opereren in een steeds groter gebied. In de gehele Golf van Aden
is de doorgaande scheepvaart nu reeds ernstig bedreigd, ondanks
de aanwezigheid van vele marineschepen. In militair coalitiever‑
band wordt getracht de vitale scheepvaartroute zo goed mogelijk
te beschermen. Maar hoe relatief die bescherming is, ondervond
de Nederlands-Antilliaanse chemicaliëntanker Jo Cypress eind
oktober, toen het schip vlak na het verlaten van het konvooi werd
bestookt door drie kapersbootjes. Door vaartvermeerdering en
handig manoeuvreren zag de kapitein kans de bootjes te ontlopen,
maar niet voordat de kapers het schip schade hadden toegebracht.
De week daarvoor werden drie grote en enkele kleinere zeeschepen
door Somalische kapers gekaapt nabij de Seychellen, gemiddeld 600
zeemijlen uit de Oost-Afrikaanse kust.1
Het mediabeeld over zeeroverij in de wereld wordt op dit moment
bepaald door hetgeen in de Golf van Aden en de Noord-Indische
Oceaan gebeurt. Dat komt omdat marineschepen, voor zover
mogelijk, het gebied nauwlettend in de gaten houden en elk incident

∗ Henri L’Honoré Naber heeft ruime ervaring opgedaan met alle facetten van piraterij.
Eerst als koopvaardijofficier. Later bij de Marinestaf te Den Haag als Hoofd Koopvaardijzaken, waar hij o.a. belast was met de veiligheid voor de koopvaardij. Hij is
oprichter en directeur van adviesbureau Safer Seas Consultancy. In samenwerking
met andere experts heeft hij het programma Seacure ontwikkeld, dat rederijen en
offshorebedrijven de mogelijkheid biedt een volledig en integraal anti-piraterij-beleid
op te zetten.
1 16 oktober - Kota Wajar, containerschip van 25.000 ton onder Singapore vlag, op
550 mijl;
19 oktober - Al Khaliq, Indiase bulkcarrier van 38.000 ton onder Panama vlag, op
570 mijl;
22 oktober – De Xin Hai, Chinese bulkcarrier van 76.000 ton, op 700 mijl van de
Afrikaanse kust.
Daarnaast enkele vissersschepen, waaronder de Spaanse Alakrana, waarvan de kapers
de bemanning dreigen te doden als de in Spanje opgesloten zeerovers niet worden
vrijgelaten.
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rapporteren. Voor de media zijn deze meldingen gemakkelijk toe‑
gankelijk en spectaculair nieuws. Toch vindt ook elders in de wereld
zeeroverij in niet geringe mate plaats. In de Straat van Malakka is de
zeeroof de laatste jaren weliswaar flink afgenomen, maar in andere
delen van Zuidoost-Azië, zoals in Vietnam, ziet men het geleidelijk
opkomen. In West-Afrika nemen we een toename van incidenten
waar, evenals in westelijk Zuid-Amerika (zie ook het artikel van
Bruyneel in dit themanummer).
Intussen dringen rederijen en de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reders (KVNR) bij de Nederlandse overheid onvermin‑
derd aan op bescherming door marineschepen en mariniers. De
betrokken ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie
hebben aangegeven dat ze weliswaar wel bereid zijn om verder naar
oplossingen te zoeken, 2 maar dat de grenzen van de mogelijkheden
langzamerhand zijn bereikt. Het te beveiligen gebied wordt steeds
groter, omdat de kapers zich steeds verder op zee begeven. Om
dat immense zeegebied (ongeveer anderhalf maal de oppervlakte
van Europa) effectief te kunnen beschermen, zouden heel veel
marineschepen nodig zijn (het maritieme vakblad Lloyd’s List heeft
berekend dat wel 200 marineschepen nodig zouden zijn3).
Het ligt daarom voor de hand dat ook moet worden bekeken op
welke wijze de koopvaardijschepen zélf en de bemanningsleden
zich het beste kunnen weren tegen aanvallen van zeerovers. Daartoe
bespreek ik in dit artikel de verschillende dilemma’s rond gewa‑
pende zelfverdediging en technologische oplossingen die bescher‑
ming kunnen bieden. Voorts wordt ingegaan op het belang van een
goed veiligheidsbeleid, waarin de bescherming tegen zeeroverij is
ingebed en de betrokkenen mentaal worden toegerust om zeeroverij
het hoofd te bieden. Alvorens in te gaan op de kwestie van zelfbe‑
scherming schets ik eerst kort een beeld van de marine-activiteiten
in het gebied van de Noord-Indische Oceaan en de Golf van Aden.

2 De minister van Defensie heeft in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 29 juni
2009 aangegeven bereid te zijn het zogenoemde Franse Model nader te onderzoeken.
Het ‘Franse Model’ houdt in dat een kwetsbaar schip bescherming krijgt van mariniers
aan boord en dat tegelijkertijd op gezichtsafstand een marineschip meevaart.
3 Lloyd’s List, maandag 9 november 2009, Comments: Politicians must act now.
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Marineschepen in de Noord-Indische Oceaan en de Golf van Aden
Militaire oplossingen voor het piraterijprobleem in de Golf van Aden
en de Noord-Indische Oceaan zijn enerzijds symptoombestrijding.
Een werkelijk effectieve aanpak ligt immers in de Hoorn van Afrika
zélf, waar armoede en gebrekkige rechtshandhaving een voedings‑
bodem vormen voor piraterij. Anderzijds zijn de patrouilles van
marineschepen wel degelijk van belang om vitale scheepvaart
routes zoveel mogelijk te beschermen en tegelijkertijd de veilige en
ongehinderde doorvaart van voedseltransporten naar Somalië te
garanderen.
Op dit moment patrouilleert een wisselend aantal marineschepen
in de Golf van Aden. De schepen zijn in te delen in vier categorieën.
Ten eerste de Europese operatie Atalanta, waaraan tussen de zeven
en tien schepen deelnemen. Ook wordt in de operatie gebruik
gemaakt van enkele maritieme patrouillevliegtuigen. Tot half
december staat deze operatie onder Nederlands commando. De
schepen van Atalanta hebben tot taak om zeeroverij te verstoren en
af te schrikken en kwetsbare koopvaardijschepen te beschermen.
Zoals de voedseltransporten van het World Food Program naar en
van Somalië en doorgaande schepen in een veiligheidscorridor
(‘Internationally Recommended Transit Corridor’) door de Golf van
Aden. Dan is er de Combined Task Force 151 van de NAVO, die tot
taak heeft het zeegebied te beschermen en mogelijke kapers aan te
houden. De derde categorie omvat schepen die niet zijn aangesloten
bij een taakgroep, maar die van hun vlaggenstaat (bijv. China,
Japan, Rusland, Maleisië) de opdracht hebben gekregen om schepen
onder die vlag te beschermen. Vaak wordt daarbij ook schepen onder
andere vlag bescherming geboden. Ten slotte de Combined Task
Force 150, die al sinds 2001 aanwezig is en in de operatie Enduring
Freedom de taak heeft van terrorismebestrijding. De bestrijding van
zeeroof is niet een primaire taak.
De ruime aanwezigheid van marineschepen van een grote verschei‑
denheid aan nationaliteiten heeft echter niet kunnen voorkomen
dat nog steeds zeer regelmatig koopvaardijschepen worden aange‑
vallen door piraten. Vorig jaar ging het om 293 schepen. In de eerste
drie kwartalen van 2009 waren dat er al 306. Daaronder bevonden
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zich zeven schepen onder Nederlandse vlag en zes schepen onder
Nederlands management.4

Dilemma’s rond gewapende zelfbescherming
Vaak wordt de opmerking gehoord dat schepen en opvarenden dan
maar moeten worden bewapend om zich te kunnen beschermen
tegen aanvallen van piraten. De Filippijnse Zeeliedenbond, United
Filippino Seafarers, kwam in 2008 zelfs met een opmerkelijk voorstel:
Filippijnse zeelieden moeten worden uitgerust met high-powered
guns om zich te kunnen verdedigen. Deze eis kwam naar aanleiding
van de vele Filippijnse zeelieden die op schepen van allerlei natio‑
naliteit varen en de velen van hen die in gijzeling hebben gezeten, of
nog zitten.
Een nuance is hier op zijn plaats. Indien vuurwapens aan boord van
een koopvaardijschip al zouden worden toegelaten onder strikte
voorwaarden, dan dient de gebruiker ervan goed getraind te zijn in
het gebruik ervan. Ook dient hij het wapen goed te onderhouden. Tot
de jaren zeventig bevonden zich in de kluis van de gezagvoerder van
Nederlandse schepen één of meerdere vuurwapens. Aan de boven‑
genoemde voorwaarden was meestal niet voldaan. De schutter bleek
niet geoefend, de wapens bleken vaak vervuild en de munitie was
meestal verouderd en ging niet af.
Daarnaast moet men bedenken dat bemanningsleden zich mis‑
schien wel kunnen bewapenen tegen kapers, maar dat de kapers
die vanuit kleine bootjes het grote schip overvallen, wel zullen
zorgen dat ze altijd zwaarder bewapend zijn en beter getraind
dan de bemanning op het grote schip. Slechts dan hebben zij kans
van slagen. Het is dan ook voorspelbaar dat verdediging door de
scheepsbemanning met wapens escalerend zal werken. Een alterna‑
tief denken rederijen te vinden door het inhuren van een particulier
beveiligingsbedrijf, dat het schip beveiligt met gewapende krijgers.
Inmiddels bestaan er talloze bedrijfjes die met oud-militairen hun
diensten aanbieden. Díe zijn natuurlijk wél bedreven in gebruik van
hun wapen. Toch is hier ook weer de kans op een negatieve gewelds‑
spiraal erg groot, al was het maar omdat piraten vaak beschikken

4 Bronnen: International Maritime Organization (IMO); International Maritime Bureau.
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over zwaardere wapens, tot raketwerpers aan toe, waarmee ze op de
koopvaardijschepen grote schade kunnen aanrichten.
Bovendien spelen Somalische kapers soms slim in op het gebruik
van wapens door bemanningsleden of ingehuurde experts, zélfs
door militairen. De kapers maken gebruik van een tactiek die men
ook wel in de huidige zogenoemde asymmetrische oorlogvoering
ziet. Er wordt op het grote schip geschoten, of het lijkt alsof men
vanuit een klein bootje op het schip gaat vuren. Vanaf het schip
wordt teruggevuurd. En dan blijkt dat er op ‘onschuldige vissers’ is
geschoten. Wapens, of enig bewijs dat je met kapers te doen hebt,
zijn niet meer te vinden. Dat overkwam onder andere het Indiase
fregat de INS Tabar, dat in november 2008 in contact kwam met een
vermeend kapers-moederschip. Toen het bootje werd gesommeerd
te stoppen voor een onderzoek, zou het vuur zijn geopend op het
Indiase fregat. Het fregat schoot terug en het bootje vloog in brand.
Later zou blijken dat het een scheepje van een onschuldige Thaise
visser was geweest dat was overvallen door Somalische kapers. Het
verzamelen van goed bewijs is essentieel bij de aanpak en vervolg
acties (aanhouding en berechting).
Een ander aandachtspunt is dat van verantwoordelijkheid. Een
kapitein voert het gezag over zijn koopvaardijschip. Hij is verant‑
woordelijk voor alles wat er aan boord gebeurt. Ook als er vanaf zijn
schip wordt geschoten. Hij zal degene moeten zijn die de opdracht
geeft om te schieten. Vaak is het een beslissing die in een fractie van
een seconde moet worden genomen. Maar, is de gezagvoerder wel in
staat om te beoordelen of en wanneer er geschoten moet worden?
Het is inmiddels wel duidelijk dat het de kapers rond Somalië te
doen is om grof geld. Voor schepen die worden gekaapt, worden
enorme bedragen aan losgeld gevraagd. Indien een scheepsbeman‑
ning of een beveiligingsbedrijf bij een zelfverdedigingsactie Soma‑
lische kapers zou doden, zou dat wel eens kunnen uitlopen op een
claim aan de rederij, die aansprakelijk wordt gesteld voor het aange‑
dane leed. Er zijn immers ‘onschuldige burgers’ gedood? Ook zou de
kapitein voor het gerecht kunnen worden gesleept als misdadiger.
De kans op een dergelijke situatie is aanzienlijk kleiner indien men
beveiliging heeft van een krijgsmacht (marineschip, of mariniers, of
andere militairen) die mandaat heeft om te schieten. Daarom is het
verstandig om ervan uit te gaan dat vuurwapengeweld slechts moet
zijn voorbehouden aan een krijgsmacht. Internationale maritieme
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organisaties zoals de IMO, maar ook de Nederlandse regering,
onderschrijven dit uitgangspunt.

Technologische beschermingsmogelijkheden
Een meer begaanbare weg lijkt de toepassing van technologische
aanpassingen op de schepen zelf. Om welk type voorzieningen gaat
het en aan welke eisen dienen deze te voldoen?
Technologische oplossingen moeten duurzaam zijn en toe te passen
in de hele wereld. Ze moeten toelaatbaar zijn (wapens vallen er
niet onder), werkbaar (ingewikkelde constructies belemmeren het
werk aan boord) en betaalbaar (de rederij voelt niets voor onnodige
extra kosten). Vervolgens kan men de middelen onderverdelen in
categorieën.
In de eerste plaats is het van belang te weten of er vijandige elemen‑
ten in de buurt van het schip zijn. Men zal dan in staat zijn tijdig
maatregelen te nemen. Daarvoor is detectieapparatuur nodig die
meer kan dan de scheepsradar, die slechts is bedoeld voor navigatie.
Voor militair gebruik bestaat dergelijke detectieapparatuur al lang.
Men moet daarbij denken aan infraroodkijkers en restlichtver‑
sterkers. Echter, niet in alle landen is het burgers toegestaan over
dergelijke apparatuur te beschikken. Regelgeving en vergunningen
op dit terrein zullen daarom moeten worden aangepast teneinde de
bemanning van een koopvaardijschip in de gelegenheid te stellen
ruim op tijd te ontdekken of er kapers in de buurt zijn.
De inzet van onbemande verkenningsvliegtuigjes, drones 5 en vaar‑
tuigjes kan natuurlijk ook mogelijkheden bieden, maar dat zal toch
meer vanaf een militair platform moeten worden aangestuurd. Mili‑
tair is deze technologie reeds volop in gebruik en in ontwikkeling.
Zodra een kapitein weet waar kapers zich bevinden, zal hij alles in
het werk stellen om hen te ontlopen. Lukt hem dat niet, dan moet
hij over middelen beschikken die de zeerovers ontmoedigen om aan
boord te komen. Ook op dit gebied bestaan reeds diverse militaire
toepassingen. Enkele daarvan zijn inmiddels ook verkrijgbaar in
een civiele uitvoering. Een voorbeeld is het Long Range Acoustic

5 BBC News, 10 november 2009, Will Ross, ‘Drones scour the sea for pirates’, 
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/8352631.stm.
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Device (LRAD), een soort superluidspreker, die een gerichte bundel
sterk geluid kan produceren. Daarmee kan over een grote afstand
een gesproken boodschap worden overgebracht. Bijvoorbeeld in
hun eigen taal de kapers waarschuwen dat, indien ze nog dichterbij
komen, ze gevaar zullen lopen. En dan vervolgens een krachtig
geluid produceren op een frequentie boven de pijngrens.
Enkele marineschepen maken reeds gebruik van deze toepassing.
Nadeel is echter dat een LRAD duur is en niet rondom het schip
geluid kan afgeven. Daarvoor zijn meerdere exemplaren nodig. Toch
wordt deze toepassing al op een toenemend aantal koopvaardij
schepen gebruikt.
Verder bestaat er een apparaat dat een elektromagnetische puls
(EMP) uitzendt waarmee ontstekingsmotoren kunnen worden
stilgezet. Indien men de buitenboordmotoren van de kapersbootjes
op deze wijze zou kunnen stilleggen, kunnen ze niet bij het schip
komen. Een maritieme versie is echter nog niet op de markt.
Op een vergelijkbaar principe berust het Active Denial System
(ADS), dat microwavegolven uitzendt, die ervoor zorgen dat op een
bepaalde afstand watermoleculen een temperatuur krijgen van rond
de 55 graden Celsius. Dat veroorzaakt een gevoel van pijn onder de
huidoppervlakte en zou als afschrikkingsmiddel kunnen dienen.
Indien de kapers desondanks toch kans zouden zien om dichtbij het
schip te komen, moet men denken aan middelen die het aan boord
komen verhinderen. Een veelgebruikte toepassing is een waterjet,
die ook op blusboten en bij oproerpolitie in gebruik is. Afhankelijk
van de grootte van het schip moeten meerdere van die waterka‑
nonnen worden ingezet. Tegenwoordig experimenteert men met
toevoegingen aan het water, bijvoorbeeld irriterende chemicaliën
of kleine plastic balletjes, die het effect aanzienlijk versterken. Ook
wordt wel op schepen een prikkeldraadversperring langs de railing
toegepast, al dan niet in combinatie met schrikdraad. Verder expe‑
rimenteert men met gladmakers, die het onmogelijk moeten maken
om langs de scheepswand omhoog te klimmen. In Nederland heeft
men een eerste versie van het product uitgetest met mariniers, die
desondanks toch kans zagen – zij het met enige moeite – omhoog
te komen. Men kan ook denken aan een combinatie van middelen,
zoals geluid, lichteffecten en stank, die ervoor moeten zorgen dat
de kapers worden gedesoriënteerd. Voorts bestaat er een toepassing
van een kleverige substantie (een soort PUR-schuim), waarmee nog
wordt geëxperimenteerd. Het middel wordt op iemand gespoten, die
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daardoor geïmmobiliseerd wordt. Het bevat veel lucht, waardoor
iemand die daarmee in het water valt, gewoon blijft drijven.
Dit zijn enkele voorbeelden van toepassingen die zich bijna allemaal
nog in een experimenteel stadium bevinden. Vrijwel allemaal in de
eerste plaats voor militair gebruik onder de noemer van non-lethal
weapons. Het is duidelijk dat enkele toepassingen de grens van het
toelaatbare voor civiel gebruik wel heel dicht naderen. Bij toepas‑
sing op koopvaardijschepen zal daarover vooraf eerst duidelijkheid
moeten bestaan.
Ten slotte, indien de kapers toch kans hebben gezien om aan boord
van het schip te komen, welke middelen staan dan nog open? Er is
gesproken over een zogenaamde Citadel, een veilige ruimte waar de
bemanningsleden zich kunnen terugtrekken, maar wel de controle
over het schip moeten kunnen blijven houden. Bij recente kapingen
zag men wel dat bemanningsleden zich verschansten in de tunnel
van het schip waardoorheen de schroefas loopt. Die tunnel kan
waterdicht worden afgesloten. De bemanningsleden zaten misschien
wel veilig, maar ook als ratten in een val. Inmiddels zijn er enkele
schepen die voorzien zijn van een dergelijke citadel. Maar bij een
aanval bleek de citadel toch een minder goede keuze. De beman‑
ningsleden werden ‘uitgerookt’ door de kapers. Ook verwachten
experts dat de kapers in de toekomst plastic kneedbommen zullen
gaan gebruiken om de deuren van de citadel open te krijgen.6 Deze
veilige ruimte zal daarom weloverwogen moeten worden ontworpen
en gebouwd volgens welhaast militaire specificaties. Het zal duide‑
lijk zijn dat toepassing op bestaande schepen bijna niet mogelijk is.
Op nieuw te bouwen schepen kan men er in de ontwerpfase al reke‑
ning mee houden. De vraag is echter of de extra kosten in verhouding
staan tot de baten, c.q. het risico dat men loopt.
Kortom, de meeste technologische oplossingen zijn nog lang niet
klaar om te worden toegepast. Veel bevinden zich nog in een expe‑
rimenteel stadium, van enkele is het de vraag of ze wel toelaatbaar
zijn. Bij de citadel kan men zich afvragen of de kosten de verkregen
veiligheid wel rechtvaardigen. Er moet dus nog veel worden gedaan
voordat we opvarenden de veiligheid kunnen bieden, die zij nodig
hebben.

6 Zie David Osler, Are citadels the way to combat attacks?, Lloyd’s List, 21 oktober 2009.
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Anti-piraterijbeleid onmisbaar
Bemanningsleden van schepen, maar ook reders beschouwen een
eigen anti-piraterijbeleid en bijbehorende cursus als een extra last
bovenop alle regelgeving en cursussen die er al zijn. Bovendien
hebben enkele vooraanstaande maritieme organisaties7 al zoge‑
noemde ‘Best Management Practices’ uitgegeven. Die zijn echter te
vrijblijvend en verplichten niet tot daadwerkelijke maatregelen. Een
anti-piraterijprogramma dat het gehele spectrum aan maatregelen
omvat, vanaf de eerste voorbereiding tot en met de nazorg na een
daadwerkelijk zeeroverij-incident, in het belang van de rederij en
de zeevarenden, biedt een concretere aanpak. Daarbij moet worden
gedacht aan een rederijbreed beleid dat niet alleen aan boord van de
schepen wordt geïmplementeerd maar ook op een rederijkantoor.
Het moet een integrale aanpak worden, die onderdeel vormt van de
gehele bedrijfsvoering.
Om dit toe te lichten wil ik beginnen met enkele voorbeelden. Het
is voorgekomen dat een rederijfunctionaris werd gebeld door de
media met de vraag om meer informatie over een kaping van een
van hun schepen. De kaping was op dat moment op het rederij‑
kantoor nog niet bekend. De media waren eerder op de hoogte. In
zo’n geval loopt de rederij achter de feiten aan en wordt de aanpak
mediagedreven.
Een ander voorbeeld. Een kapitein van een schip dat dreigt te
worden aangevallen door kapers neemt contact op met de rederij
en de autoriteiten. Hij vraagt met spoed hulp. Door een gebrekkige
communicatieprocedure lukt het echter niet op tijd de noodzake‑
lijke bijstand te krijgen.
Verbetering van communicatie is van groot belang. Rederijen moe‑
ten een draaiboek hebben klaarliggen, dat onmiddellijk in werking
treedt als het nodig is. Ruim voordat een schip een zeeroverijgevaar‑
lijk gebied binnenvaart, zou een rederij een risicoanalyse moeten
maken (er zijn al rederijen die dit doen). Inlichtingendiensten
zouden daarbij informatie die van belang is voor de veilige vaart
over zee, beschikbaar moeten stellen op een ‘need-to-know’-basis.

7 Zoals de Baltic and International Maritime Council, de International Chamber of Shipping, oliemaatschappijen en tankerrederijen, passagiersvaartrederijen, verzekeraars en
maritieme vakbonden.
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Andersom kunnen koopvaardijschepen ook waardevolle informatie
verschaffen.
Bemanningsleden moeten via een cursus en training vertrouwd
worden gemaakt met specifieke anti-piraterijmaatregelen voor hun
schip en de verschillende vormen van zeeroof. Ze moeten vooraf
weten wat hun mogelijk te wachten staat. Wat ze kunnen doen én
moeten nalaten om escalatie van geweld te voorkomen.

Tot slot
Zeeroverij is van alle tijden. Indien het fenomeen ergens oplaait,
duurt het telkens (te) lang voordat acties worden genomen. Besluit‑
vorming werkt traag en intussen worden zeevarenden ernstig
bedreigd bij de uitvoering van hun dagelijkse werk. Om over de
bezorgdheid bij het thuisfront nog maar niet te spreken.
De reders wenden zich voor bescherming liever tot de Nederlandse
overheid. Die is in hun ogen verantwoordelijk voor de veilige door‑
vaart op zee. We hebben immers de Koninklijke Marine die schepen
onder Nederlandse vlag moet beschermen? Inmiddels bedraagt
het aantal Nederlandse schepen dat jaarlijks slachtoffer wordt van
zeeroof een dikke twee procent van het totaal aantal gemelde geval‑
len. Dat is veel. Kapers kijken tegenwoordig nauwelijks meer naar de
vlag van een schip. Dat is in de Noord-Indische Oceaan inmiddels
wel gebleken. Elk schip kan slachtoffer worden van zeeroof. Van
kleine vissermannen tot de grootste containerschepen toe. Indien
de Nederlandse overheid werkelijk niet meer middelen beschik‑
baar heeft om zeeroof in de wereld te bestrijden, zou misschien
een deel van het geld besteed kunnen worden aan subsidie van de
ontwikkeling en toepassing van duurzame beveiligingsmiddelen
voor koopvaardijschepen zelf. Ook andere landen zoeken ernaar
en wellicht kan het de Nederlandse industrie voordeel bieden. Het
grote voordeel van eigen middelen is dat het schip die beveiliging
altijd bij zich heeft. Overal in de wereld. Men is dan niet meer zo
sterk afhankelijk van een marineschip, dat niet overal in de wereld
tegelijkertijd aanwezig kan zijn.
Een goede taakverdeling in de beveiliging van koopvaardijschepen
zou zijn: primaire beveiliging aan boord van het koopvaardijschip
en structurele beveiliging van vaarwegen en scheepvaartroutes
door marineschepen.
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De privatisering van de bestrijding
van zeeroof
C. Liss*

In de afgelopen jaren is een groeiend aantal particuliere beveiligings‑
bedrijven (Private Security Companies, PSC’s, ook wel aangeduid
als particuliere militaire ondernemingen, Private Military Compa‑
nies, PMC’s) ontstaan dat piraterijbestrijdingsdiensten aanbiedt en
uitvoert. Deze bedrijven bieden diensten aan boven op de beveili‑
ging die wordt gegeven door staten en overheidsinstellingen. PSC’s
worden momenteel ingehuurd voor piraterijbestrijdingsdiensten in
verschillende delen van de wereld, maar hoofdzakelijk in strategisch
belangrijke waterwegen waar piraterij aanleiding geeft tot ernstige
bezorgdheid over de veiligheid. In dit artikel wordt de inzet van PSC’s
in twee van deze waterwegen, namelijk de Straat van Malakka en
de Golf van Aden, onderzocht en worden de risico’s, uitdagingen en
voordelen van privatisering van maritieme beveiliging besproken.

Privatisering van piraterijbestrijdingsdiensten
Sinds het einde van de Koude Oorlog is het steeds duidelijker gewor‑
den dat veel (niet-traditionele) bedreigingen van de veiligheid, zoals
terrorisme, transnationale misdaad en milieuaantasting, niet alleen
kunnen worden aangepakt door individuele staten en hun nationale
instellingen. Als gevolg daarvan zijn de scheidslijnen tussen natio‑
nale en internationale veiligheid vervaagd en wordt tegenwoordig
aan bedreigingen van de veiligheid het hoofd geboden door een
reeks statelijke en niet-statelijke actoren. Multilaterale instellingen,
zoals de VN en de NAVO, zijn bijvoorbeeld steeds meer betrokken
geraakt bij de aanpak van bedreigingen van de veiligheid, maar zijn

∗ Carolin Liss is als onderzoeker verbonden aan het Asia Research Center van de
Murdoch University in Perth, Australië. Deze bijdrage is een vertaalde en licht
ingekorte versie van een paper die zij presenteerde tijdens de International Workshop
on Maritime Piracy, georganiseerd door GraSPP’s Ocean Policy Education and
Research Unity van de Universiteit van Tokio. Zie www.pp.u-tokyo.ac.jp.
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gestuit op operationele problemen. Bovendien is een reeks parti‑
culiere en andere niet-statelijke actoren op het toneel verschenen
als onderdeel van het nieuwe beveiligingslandschap. Zij spelen
een belangrijke rol in conflict- en rampgebieden, en bij reacties op
criminele en extremistische daden. Een voorbeeld van deze nieuwe
actoren zijn de PSC’s.
De meeste PSC’s zijn ontstaan in de afgelopen twintig jaar en
bieden een enorm scala van militaire en beveiligingsdiensten. De
opkomst van de PSC’s kan worden toegeschreven aan een aantal
onderling samenhangende factoren. In de eerste plaats ontstonden
de wereldwijd opererende PSC’s als onderdeel van een veel breder
proces van privatisering van overheidsdiensten en staatsbedrijven,
inclusief bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en nutsbedrijven,
zoals water- en elektriciteitsvoorziening. Dit proces maakte deel uit
van de neoliberale revolutie, die de uitgangspunten van de neoklas‑
sieke economie wilde vertalen naar richtlijnen voor overheidsbeleid.
Derhalve werd privatisering in combinatie met handelsliberalise‑
ring, deregulering en belastingverlagingen de centrale focus van
het beleid (zie Colclough en Manor, 1991; Rodan, Robison e.a., 2001;
Harriss, 2002; Stiglitz, 2002).
Andere politieke en geostrategische factoren speelden eveneens een
rol bij de opkomst van de particuliere militaire industrie. De belang‑
rijkste factoren waren de wereldwijde en nationale veranderingen
op het gebied van politiek en veiligheid die in gang waren gezet aan
het einde van de Koude Oorlog, zoals de veranderende aard van con‑
flicten na 1989 en de inkrimping van de grootste krijgsmachten, in
het bijzonder die van de voormalige Sovjet-Unie, maar ook die van
de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De meest recente stijging
van de vraag naar PSC-diensten is een gevolg van de strijd tegen
terrorisme, waaronder ook het conflict in Irak (Singer, 2003, p. 50-53;
Taulbee, 2002; Avant, 2004; Isenberg, 2004).
De vraag naar particuliere militaire en beveiligingsdiensten in de
hele wereld komt deels uit de maritieme sector. PSC’s worden tegen‑
woordig inderdaad ingezet om de oceanen van de wereld te beveili‑
gen, of – preciezer – commerciële zeeschepen, jachten, cruisesche‑
pen, offshore-energie-installaties, containerterminals en havens.
Om op te treden tegen deze bedreigingen van de veiligheid bieden
PSC’s een breed scala van diensten aan. Deze diensten omvatten
beoordeling van het risico en de kwetsbaarheid en adviezen aan
reders en havenexploitanten, training van marinepersoneel en
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maritieme veiligheidstroepen, onderzoek naar verzekeringsfraude
en criminele handelingen met vracht en bescherming van offshore‑
olieplatforms tegen aanvallen van rebellen of terroristen in politiek
onstabiele gebieden.
De meeste bedrijven die actief zijn in de maritieme sector, bieden
ook een reeks piraterijbestrijdingsdiensten, van risicoadvies tot
het terugkrijgen van gekaapte schepen. Niet alle bedrijven bieden
echter alle piraterijbestrijdingsdiensten; sommige verstrekken
uitsluitend risicoadvies of sporen het schip op. Toch lijken de meeste
PSC’s een groot aantal of het merendeel van de belangrijkste pirate‑
rijbestrijdingsdiensten te leveren, namelijk:
– risicobeoordelingen en -advies;
– training van bemanningen, havenpersoneel of militaire en orde‑
handhavingseenheden en opsporing van schepen;
– levering van (gewapende) bewakers aan boord van schepen of
escortering van schepen;
– crisisreactie, onderzoek en terugkrijgen van gekaapte schepen en
ladingen, en redding van ontvoerde bemanningsleden;
– bescherming van visgronden en bescherming van vissers tegen
stropers en piraten.
Daarom bieden PSC’s preventieve diensten en diensten na een aan‑
val voor alle soorten piraterijincidenten op commerciële zeeschepen
en pleziervaartuigen. Zo kunnen bijvoorbeeld verrassingsaanvallen
door piraten, misschien zelfs aanvallen door piratensyndicaten,
worden voorkomen door een betere training van de bemanning of
de aanwezigheid van veiligheidspersoneel aan boord van een schip.
Reders van wie vaartuigen zijn gekaapt, kunnen aan de andere kant
vertrouwen op hulp bij crisismanagement tijdens de gebeurtenis
of een bedrijf inzetten om het schip of de gestolen lading over te
brengen naar een andere plaats of terug te krijgen.
Veel PSC’s die piraterijbestrijdingsdiensten en andere maritieme
diensten bieden, zijn onderdeel van of hebben banden met grotere
PSC’s of transnationale bedrijven buiten de beveiligingsindustrie.
Veel van de grotere bedrijven die piraterijbestrijdingsdiensten
bieden, zijn gevestigd in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië;
sommige daarvan hebben kantoren over de hele wereld. Voorts
zijn er verschillende kleinere bedrijven gevestigd in regio’s waar
een grote vraag naar piraterijbestrijdingsdiensten bestaat, zoals
Zuidoost-Azië, waar piraterij de afgelopen decennia aanleiding tot
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bezorgdheid heeft gegeven. Een voorbeeld is Background Asia, dat
zijn hoofdkwartier in Singapore heeft (Liss, 2005, 2007a, 2008).
Piraterijbestrijdingsdiensten in het algemeen en gewapende
diensten in het bijzonder hebben tot dusver nooit behoord tot de
belangrijkste bedrijfsactiviteiten van PSC’s, zeker in vergelijking
met de diensten die worden geleverd in Irak. Een van de belangrijk‑
ste redenen waarom PSC’s op dit terrein niet erg actief zijn geweest,
is dat piratenaanvallen tot nu toe niet hebben plaatsgevonden
op een schaal die – in de ogen van reders of andere klanten – de
aanzienlijke extra kosten voor het inhuren van PSC’s zouden hebben
gerechtvaardigd.
Een uitzondering vormt de inschakeling van PSC’s om piraterij
bestrijdingsdiensten te verrichten in strategisch belangrijke water‑
wegen waar piratenaanvallen op koopvaardijschepen veelvuldig
voorkomen, met name in de Straat van Malakka en de Golf van Aden.
Zo heeft Background Asia in de Straat van Malakka escorteschepen
voor tankers geleverd en het in Australië gevestigde PSC Counter
Terrorism International (CTI) heeft gezorgd voor bescherming van
een sleepboot en een schip dat vertrok vanaf een booreiland en door
de Straat van Malakka voer (Boey, 2005). PSC’s zijn ook ingehuurd
om schepen te beschermen in het gebied van de Golf van Aden. Een
Duitse reder heeft bijvoorbeeld het in Groot-Brittannië gevestigde
bedrijf DRUM Resources ingezet om voormalig marinepersoneel te
leveren, om zijn schepen te beschermen met niet-dodelijke wapens
tegen betaling van ongeveer US $ 50.000. Naar verluidt zou het bedrijf
elke week minstens twee schepen in dit gebied beschermen en vier
tot acht voormalige leden van het Britse Korps Mariniers sturen om
te waken over een schip (Hans, 2008). Een ander PSC dat actief is voor
de kust van de Hoorn van Afrika, is het in Groot-Brittannië gevestigde
bedrijf Eos. Deze firma maakt gebruik van niet-dodelijke wapens en
afschrikkingsmethoden, zoals het invetten of onder stroom zetten
van relingen en de installatie van prikkeldraad op kwetsbare delen
van schepen om deze te beschermen.1

1 Private security firms join battle against Somali pirates, Fox News, 26 oktober 2008,
www.foxnews.com/printer_freindly_story/0,3566,444103,00.html, bezocht op
21 november 2008.
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PSC’s: problemen en controverses
De betrokkenheid van PSC’s in Irak en andere staten heeft aan‑
leiding gegeven tot een aantal zorgen over de aard van hun
dienstverlening. Deze bezorgdheid betreft vooral het gebrek aan
transparantie en publiek toezicht op de operaties en de bedrijfs‑
activiteiten van PSC’s en op de vraag of de bescherming van de
nationale veiligheid en de levering van militaire diensten niet bin‑
nen het domein van de overheid dient te blijven in plaats van te
worden toevertrouwd aan de op winst gerichte particuliere sector
(ICIJ, 2003). Deze bezorgdheid is verder aangewakkerd door berich‑
ten over schandalen. De aantijgingen aan het adres van enkele PSC’s
betroffen het indienen van te hoge rekeningen, het doelbewust
verlengen van conflicten om meer winst te maken, onnodig en
onverantwoord gebruik van geweld en betrokkenheid bij criminele
activiteiten. 2
De inzet van PSC’s in de maritieme sector in de Straat van Malakka
en de Golf van Aden zou kunnen leiden tot soortgelijke problemen
en bezorgdheid, die kunnen ontstaan als gevolg van de interne orga‑
nisatie en structuur van PSC’s en de aard van de door hen geleverde
diensten, in het bijzonder het gebruik van gewapend PSC-personeel.

Bedrijfsstructuur en -organisatie
Een groot aantal van de problemen en controverses rond de pirate‑
rijbestrijdingsdiensten van PSC’s vloeit voort uit de organisatie en
de eigenschappen van de bedrijven zelf. In gesprekken met PSCwerknemers leverden de meesten van hen kritiek op het grote aantal
PSC’s dat maritieme diensten aanbood, en vroegen zij zich af of de
meerderheid van deze bedrijven werkelijk in staat was hun beloften
waar te maken en succesvolle operaties uit voeren. In feite hebben
er PSC-operaties plaatsgevonden die (tenminste gedeeltelijk) zijn
mislukt. Een voorbeeld hiervan is de weinig succesvolle poging
van drie PSC-bewakers om een piratenaanval op een tanker voor

2 Een bekend voorbeeld is de betrokkenheid van DynCorp-werknemers bij de handel in
en verkrachting van vrouwen en kinderen in Bosnië en Kosovo in 2000. Zie ICIJ, 2003,
hoofdstuk 2, p. 10.
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de kust van Somalië te voorkomen. Ondanks de aanwezigheid van
– ongewapende – bewakers die werkten voor Anti-Piracy Maritime
Solutions, een PSC met hoofdkwartier in Groot-Brittannië, slaagden
de piraten erin op klaarlichte dag aan boord te klimmen. Toen zij
beseften dat zij de tanker niet konden beschermen, sprongen de
bewakers van boord en lieten zij het schip in de steek, met de piraten
en de bemanning aan boord. De bewakers werden gered door een
Duitse marinehelikopter (Pflanz, 2008).
De groei van het aantal PSC’s dat maritieme diensten aanbiedt, kan
deels worden toegeschreven aan het feit dat het betrekkelijk eenvou‑
dig en goedkoop is een dergelijk bedrijf op te zetten. Veel bedrijven
die actief zijn op maritiem gebied, bestaan slechts uit een beperkt
aantal vaste personeelsleden en een kantoor en hebben meestal
een indrukwekkende website. Pas nadat er een contract is getekend
met een klant nemen deze bedrijven zo nodig extra personeel in
dienst en schaffen de extra uitrusting aan. Hierdoor kunnen zij hun
bedrijfsactiviteiten verrichten met beperkte kosten en kapitaal.
Deze regeling kan gunstig zijn voor de klant – aangezien hulpmidde‑
len worden gekocht en personeel wordt ingehuurd, die specifiek zijn
afgestemd op de behoeften van de klant – maar stelt bedrijven ook
in de gelegenheid zichzelf snel op te heffen en opnieuw op te richten
indien dit nodig mocht zijn. 3 Het biedt ook de mogelijkheid PSC’s op
te richten door een grote verscheidenheid aan spelers.
Evenzo is de informatie over de vroegere en huidige activiteiten
van het bedrijf, het bedrijf zelf en de mensen die het, indien nodig,
in dienst neemt, meestal aan de schaarse kant. Het lijkt erop dat
de oprichters en werknemers van de meeste PSC’s die opereren
in de maritieme sector, vroeger in het leger of bij ordehandha‑
vingsdiensten hebben gewerkt, waarbij de geloofsbrieven en de
reputatie van het bedrijf vaak worden gekoppeld aan de vroegere
militaire ervaring van de oprichters en de werknemers. Daarom
geven de meeste bedrijven in hun advertenties aan dat zij werken
met voormalige leden van elitekorpsen uit de hele wereld, die over
een ‘enorme ervaring’ beschikken. Of deze ervaring wel of niet
betrekking heeft op de maritieme sector of op de diensten en taken
waarvoor ze worden ingehuurd – inclusief bijvoorbeeld kennis van

3 Dit geldt ook voor PSC’s die niet-maritiem gerelateerde diensten aanbieden (zie Singer,
2003, p. 73-75).
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de kwetsbare punten van een schip – is vaak onduidelijk. Om deze
informatiekloof te dichten en het vertrouwen van een potentiële
klant te winnen, getroosten bedrijven zich veel moeite om het hoge
zedelijk aanzien van hun werknemers te beklemtonen. Beschrijvin‑
gen als ‘met een goed karakter’ of ‘mannen met een zwaar beproefd
karakter’ worden vaak gebruikt.
PSC’s vertrouwen vaak op een indrukwekkende aanwezigheid op
internet om reclame te maken voor hun diensten. Toch is het gebrek
aan informatie over de prestaties van het bedrijf en de daadwerke‑
lijke ervaring op het gebied van de diensten waarvoor zij reclame
maken, een gemeenschappelijk kenmerk van alle PSC’s die opereren
in de maritieme sector. Alle bedrijven benadrukken op hun website
dat de diensten en operaties die zij voor een klant uitvoeren, ver‑
trouwelijk blijven. Hoewel dit in sommige gevallen begrijpelijk is,
biedt dit bedrijven de eenvoudige optie te beweren dat zij een breed
scala van diensten hebben uitgevoerd, omdat niemand de verstrekte
informatie kan verifiëren. Een voorbeeld dat hierbij opkomt, is het
immense aantal bedrijven dat beweert ervaring te hebben op het
gebied van gekaapte schepen, of beweert deze te hebben teruggekre‑
gen. Hoewel een vaartuig van alles kan zijn, van een rubberboot tot
een supertanker, zou het aantal gekaapte schepen gigantisch zijn als
deze beweringen kloppen. Bovendien is het gebrek aan informatie
over de prestaties van PSC’s ook een indicatie voor een ander, mis‑
schien ernstiger probleem. PSC’s voeren hun operaties uit voor een
specifieke klant en zijn gehouden de belangen van hun klant in het
oog te houden. Als bijvoorbeeld een gekaapt schip wordt terugver‑
kregen, wordt slechts met toestemming van de klant informatie over
de kaping en de daders aan de plaatselijke autoriteiten verstrekt.4
Als de klant er geen belang bij heeft om de ordehandhavingsdien‑
sten in te lichten of dit nutteloos acht, worden de piraten ongemoeid
gelaten en kunnen zij hun activiteiten voortzetten.

4 Interview van de auteur met Joe Corless, Operations Director bij Gray Page Limited,
Baltic Exchange, Londen, 23 juni 2004.
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PSC-diensten
De rol die PSC’s spelen in de maritieme sector, is tweeledig, met
een aantal praktische, ethische, technische en juridische proble‑
men die zijn verbonden aan beide rollen. Ten eerste, rapporten en
risicobeoordelingen van PSC’s over bedreigingen van de maritieme
veiligheid oefenen een steeds sterkere invloed uit op besluitvor‑
mingsprocessen van regeringen en ondernemingen, evenals op de
publieke opinie. Zo wordt PSC-personeel regelmatig geïnterviewd
door de massamedia en veiligheidsbeoordelingen van PSC’s vinden
hun weg naar kranten en andere media. Werknemers van PSC’s heb‑
ben bijvoorbeeld overal hun mening gegeven over de piraterij in de
wateren voor de Somalische kust en hebben oplossingen voorgesteld
om het aantal piratenaanvallen te verminderen, zoals de inzet van
PSC’s.5
Laat het echter duidelijk zijn dat dergelijke informatie in vele geval‑
len wordt verstrekt door juist die bedrijven die oplossingen voor
bedreigingen van de veiligheid verkopen. Het is daarom belangrijk
in gedachten te houden dat PSC’s allereerst commerciële bedrijven
zijn, die zich richten op het realiseren van financieel voordeel voor
het bedrijf en zijn aandeelhouders. De geheimzinnigheid rond het
werk van de PSC’s en de door hen toegepaste onderzoeksmethoden,
waardoor het voor buitenstaanders moeilijk is de informatie in de
rapporten van de PSC’s te verifiëren, levert weer andere problemen
op.6
Ten tweede, een aantal bedrijven biedt diensten die behoren tot
het terrein van het leger en plaatselijke ordehandhavingsdiensten.
PSC-werknemers die dit werk verrichten, beschikken vaak over
vuurwapens, waardoor regulering van en toezicht op PSC-operaties
een belangrijk punt wordt. Het toezicht op PSC’s in de Straat van
Malakka, de Golf van Aden en andere zeegebieden is van cruciaal
belang om te garanderen dat geen excessief geweld wordt gebruikt,
dat de PSC’s opereren binnen de grenzen van de nationale en
internationale wetgeving, en dat wordt vermeden dat PSC’s verzeild
raken in controversiële incidenten.

5 Zie noot 1 voor een voorbeeld.
6 Voor een meer gedetailleerde behandeling van dit onderwerp, zie Liss, 2005, 2007a,
2007b, 2008.
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Het gebruik van vuurwapens door PSC-werknemers maakt het risico
van onnodig en onverantwoord gebruik van vuurkracht mogelijk. In
feite kunnen wapens in handen van bewakers op een commercieel
vrachtschip of een tanker verschrikkelijke gevolgen hebben als zij
zorgeloos, onnadenkend of te enthousiast worden gehanteerd. Ver‑
tegenwoordigers van de International Maritime Organisation (IMO)
en verschillende andere maritieme organisaties hebben erop gewe‑
zen dat gewapende escortes in feite een reeds explosieve situatie
kunnen doen escaleren en dat een vuurgevecht op een olietanker
of een chemische tanker rampzalig kan zijn.7 Vissers kunnen ook
doelwit worden van ‘schietgrage’ bewakers, omdat hun vaartuigen
vaak moeilijk zijn te onderscheiden van piratenschepen. Soortge‑
lijke problemen als die welke verbonden waren aan PSC-operaties
in Irak, zijn daarom een mogelijkheid. Voorstanders van het gebruik
van gewapende bewakers aan boord van schepen hebben echter
betoogd dat PSC-diensten op zee aanzienlijk verschillen van PSCoperaties te land. Zo vergeleek John Harris, CEO van HollowPoint
Protective Services, een in de Verenigde Staten gevestigd PSC, de
operaties in Irak met piratenbestrijdingsdiensten voor de kust van
Somalië, waarbij hij opmerkte:
‘Ons doel is bijzonder van aard. Wij bieden bescherming voor schepen, hun
bemanning en vracht. Anders dan de situatie in Irak, waar Blackwater betrokken
was bij zowel vredeshandhaving als beschermingsactiviteiten, reageren we
uitsluitend op aanvallen van de schepen die we beschermen. Ons personeel is
zeer goed getraind om aanvallen af te slaan met de grootst mogelijke zorg voor
de veiligheid en bescherming van de schepen en hun bemanning.’8

PSC’s die actief zijn in Irak, beweren ook dat zij uitsluitend zeer goed
getrainde professionals inzetten, maar het werk dat zij verrichten,
zoals bescherming van konvooien en mensen die door Irak reizen,
is vergelijkbaar. Hoewel het minder waarschijnlijk kan zijn dat op
zee onschuldige ‘omstanders’ (bijvoorbeeld bemanningsleden

7 Armed guards not the answer to pirate threat: Expert, ABC News, 19 november 2008,
www.abc.net.au/news/stories/2008/11/19/2423600.htm, bezocht op 21 november
2008. Zie ook Malakunas, 2005.
8 ‘Ships need armed guards,’ says security firm chief, Maritime Global Net, 20 oktober
2008, www.mgn.com/news/dailystorydetails.cfm?storyid= 9283, bezocht op 23 november 2008.
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of vissers op zee) worden gedood, is de mogelijke escalatie van
geweld, waardoor rampzalige gevolgen ontstaan (zoals schade aan
een tanker), zowel te land als op zee reden tot bezorgdheid. Verder
was het probleem met de inzet van PSC’s dat zij zich uitsluitend,
of voornamelijk, bezighielden met de veiligheid van de personen
of goederen die zij beschermden. Zoals Harris heeft verklaard, zal
zijn personeel reageren op aanvallen ‘met de grootst mogelijke zorg
voor de veiligheid en bescherming van de schepen en hun beman‑
ning’. Het gebruik van buitensporig geweld wordt niet uitgesloten,
met weinig consideratie voor betrokkenen die niet betalen voor de
diensten van het bedrijf.
Voorts heeft het ontbreken van toezicht op en een verantwoordings‑
plicht van PSC’s aanleiding tot bezorgdheid gegeven. Een manier
om het risico van buitensporig of onverantwoord gebruik van
geweld te beperken, is immers een wettelijke regeling voor PSC’s om
te garanderen dat zij zich houden aan nationale en internationale
wetgeving. Dit is evenwel gemakkelijker gezegd dan gedaan, vooral
in de maritieme sector, waar operaties vaak op zee plaatsvinden,
in internationale of nationale wateren. Het is duidelijk dat fatsoen‑
lijke PSC’s moeten handelen binnen de wettelijke grenzen die zijn
gesteld door multilaterale organen en de staten waarin zij opereren.
Dit kan een moeilijke en complexe taak zijn, omdat een schip zich
niet alleen beweegt tussen verschillende staten en jurisdicties, met
gebruikmaking van het recht op vreedzame doorvaart, maar ook
vaart onder de vlag van weer een ander land. De vraag of schepen
wel of geen gewapend personeel aan boord mogen hebben, hangt
derhalve enerzijds af van de locatie van het schip, omdat regels en
voorschriften met betrekking tot het dragen en het gebruik van
wapens door particuliere bedrijven per staat verschillen. Anderzijds
moet een schip de wetten van de staat onder de vlag waarvan het
vaart, in acht nemen. Het Maritime Safety Committee van de IMO
heeft in december 2008 feitelijk aanbevolen dat vlagstaten moeten
samenwerken met reders voor de ontwikkeling van een beleid met
betrekking tot gewapend PSC-personeel aan boord van schepen
(Speares, 2008). Japanse reders van schepen die onder Japanse vlag
varen bijvoorbeeld, moeten de Japanse wetten naleven en zich
wenden tot het Japanse scheepsregister indien veranderingen in het
beleid worden vereist.
Aangezien de inschakeling van PSC’s bij de bescherming van sche‑
pen een betrekkelijk nieuw verschijnsel is, bestaan bovendien in een

JV_08_09_4.indd 72

26-11-2009 16:10:24

De privatisering van de bestrijding van zeeroof

73

groot aantal landen geen toereikende en effectieve wettelijke voor‑
schriften. Uit voorbeelden van gebieden waar gewapend PSC-perso‑
neel is ingezet om schepen te beschermen, blijkt dat deze bedrijven
vaak opereren in een enigszins grijze wettelijke zone. Als hun vragen
werden gesteld over hun operaties in de Straat van Malakka, hebben
werknemers van verschillende PSC’s bijvoorbeeld in interviews door
de auteur verklaard dat in de meeste gevallen de Indonesische en/of
Maleisische autoriteiten op de hoogte worden gesteld van voorge‑
nomen operaties, hetzij via een liaisonfunctionaris, hetzij via een
persoonlijk contact. Hierbij wordt geld overhandigd en het bedrijf
ontvangt een ‘vergunning’ om zijn werk te verrichten, hoewel deze
niet altijd op schrift wordt gesteld. Deze ‘vergunningen’ om te
opereren in de Indonesische of Maleisische wateren zijn echter niet
dezelfde als de officiële vergunningen die worden afgegeven door
de overheid (Liss, 2007b). PSC-operaties in de Straat van Malakka,
waarbij gewapende bewakers zijn betrokken, zijn dientengevolge
omstreden geweest en hebben protesten van Indonesische en Malei‑
sische regeringsvertegenwoordigers uitgelokt.
De inzet van PSC-personeel in de wateren voor de kust van Somalië
is eveneens gecompliceerd wat wettelijke voorschriften betreft
en is uiteindelijk ook gevaarlijker. Ook al hebben kranten bericht
dat functionarissen in Puntland de inzet van PSC’s in Somalische
wateren met instemming hebben begroet, het is de vraag hoeveel
gewicht moet worden toegekend aan deze verklaringen. Passende
wetten en voorschriften die het gebruik van buitenlands gewa‑
pend personeel in Somalische wateren regelen, zijn nodig. Deze
voorschriften moeten bijvoorbeeld duidelijkheid scheppen over de
vraag of PSC-personeel kan worden berecht of verantwoordelijk kan
worden gesteld voor zijn handelingen als het op onverantwoorde
wijze opereert. Verder kan goedkeuring door functionarissen van
de semiautonome regio Puntland of zelfs door de centrale overheid
onvoldoende zijn om te garanderen dat de aanwezigheid van gewa‑
pend PSC-personeel niet zal leiden tot meer geweld. Uit de recente
geschiedenis van Somalië blijkt duidelijk het ontbreken van effec‑
tieve regeringscontrole over delen van het land, de verdeeldheid
tussen de krijgsheren en de gewapende groepen, die zich allemaal
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bezighouden met de ‘politiek’ van het land.9 Of deze gewapende
groepen en krijgsheren wel of niet positief tegenover de inschake‑
ling van PSC’s staan, is onduidelijk. Sommigen verzetten zich echter
tegen het idee dat ‘westerse’ PSC’s zich mengen in de zaken van ‘hun
land’ (of verhinderen dat zij geld/steekpenningen uit piratenaanval‑
len ontvangen). In het allerslechtste geval zou de aanwezigheid van
PSC-personeel daarom geweld en gewapende botsingen tussen deze
groepen en PSC-personeel kunnen ontketenen.

Een PSC inhuren? De rol van de klant
Piraterij in de Golf van Aden, en in mindere mate in de Straat van
Malakka, is een probleem voor reders en vrachteigenaren, ver‑
zekeringsmaatschappijen en andere partijen met belangen in de
internationale scheepvaart. Het is duidelijk dat PSC’s werk vinden in
deze gebieden omdat hun klanten van mening zijn dat overheidsin‑
stellingen niet in staat zijn voldoende beveiliging te bieden en zaken
zoals onderzoek naar kapingen op zich te nemen in het belang van
het slachtoffer. Problemen met soms corrupte regeringsautoriteiten
(als men geen smeergeld wenst te betalen) zijn een verdere prikkel
om een PSC in te huren. Sterker nog, de inzet van een particulier
bedrijf verzekert het gebruik van zeer ervaren en gemotiveerde per‑
sonen, die uitsluitend in het belang van de klant werken.
Een andere prikkel om nu een PSC in te huren is het ongekende
aantal ernstige piratenaanvallen in de Golf van Aden. Terwijl de
omvang van piratenaanvallen in het verleden niet opwoog tegen de
kosten voor de inschakeling van een PSC, kan de huidige situatie in
de wateren voor de kust van de Hoorn van Afrika de extra uitgaven
rechtvaardigen. Het risico voor schepen om in deze wateren het
doelwit van een piratenaanval te worden, wordt nu zo hoog geacht
dat een aantal belangrijke scheepvaartmaatschappijen heeft
besloten hun schepen een andere route te laten volgen; deze moeten
nu langs Kaap de Goede Hoop varen, waardoor de reis twaalf tot
twintig dagen langer duurt. Dit zal leiden tot aanzienlijke extra

9 Sommige islamistische groeperingen zouden al betrokken zijn geraakt bij de aanpak
van piraterij. Zie: Islamisten bereiten Angriff auf Piraten vor, Spiegel Online, 22 november 2008, www.spiegel.de/panorama/0,1518,592118,00.html, bezocht op 23 november
2008.
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kosten voor de reders en uiteindelijk voor de consumenten. De
verzekeringstarieven voor schepen die het gevaarlijke gebied pas‑
seren, zijn ook aan het stijgen. Bovendien zijn de kosten die worden
gemaakt bij een echte kaping, ongekend hoog. Onderhandelingen
met piraten kunnen maanden duren en het bedrag van het losgeld
dat wordt betaald voor schepen, kan oplopen tot verscheidene mil‑
joenen dollars. Hoewel de aanvallen misschien de scheepvaart in de
wereld als zodanig niet bedreigen, kan de omvang van de aanvallen
voor de reders en vrachteigenaren zeker een rechtvaardiging van
de extra kosten voor PSC-diensten vormen. Daarnaast zijn naar
verluidt afspraken gemaakt tussen verzekeringsmaatschappijen
en minstens één PSC, waarbij werd beloofd korting te geven op de
premies voor de schepen die werden beschermd door bewakers van
de verzekeringsmaatschappij.10
Een verdere prikkel om PSC’s in te huren in de Golf van Aden is dat
de Amerikaanse regering en het Amerikaanse leger actief aanmoe‑
digen om te betalen voor beschermingsdiensten, waarmee wordt
toegegeven dat de multinationale patrouilles de scheepvaart niet
effectief kunnen beschermen (Shanker, 2008).
Zoals hiervoor is uiteengezet, dienen klanten van PSC’s zich echter
bewust te zijn van enkele problemen en controversiële kwesties die
inherent zijn aan de particuliere maritieme beveiligingssector. Het
gaat dan om controversiële werkmethoden van PSC’s, de aard van
de diensten die worden geleverd, en het algemene ontbreken van
toezicht op en de verantwoordingsplicht van deze bedrijven. Deze
problemen kunnen potentiële klanten beletten om PSC’s in te huren,
en kunnen het hun moeilijk maken te kiezen welk bedrijf zij zullen
inschakelen. Het is inderdaad belangrijk dat klanten zich wenden
tot een betrouwbaar PSC, want de gevolgen van het inhuren van een
onbetrouwbaar bedrijf kunnen in het beste geval problematisch zijn
en in het ergste geval rampzalig – en niet alleen voor de klant. Zo
moet een reder erop kunnen vertrouwen dat een PSC weet aan welke
wetten en voorschriften moet worden voldaan en de juiste mensen
rekruteert als gewapende bewaker op schepen, zodat ongelukken en
buitensporig gebruik van geweld worden voorkomen.
Klanten kunnen dus daadwerkelijk een belangrijke rol spelen. In
feite blijkt uit studies van wetenschappelijke onderzoekers, zoals

10 Zie noot 1.
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Deborah Avant, dat de bereidheid van de klant om te werk te gaan in
overeenstemming met internationale waarden (zoals eerbiediging
van de mensenrechten en de rechtsstaat) en een verantwoord en
gepast gebruik van geweld te bevorderen, een belangrijk verschil
uitmaakt bij de inzet van PSC’s. PSC’s zullen (naar alle waar‑
schijnlijkheid) daaraan voldoen (Avant, 2005, p. 74). Een voorbeeld
van de wijze waarop klanten een verschil kunnen uitmaken, is
afkomstig uit Zuidoost-Azië: een bedrijf 11 dat in de regio actief is,
biedt gewapende bewakers om koopvaardijschepen te beschermen
tegen piraten en/of terroristen en geeft zijn klanten de keus om
westers personeel of personen uit Azië in te zetten, die vertrouwd
zijn met het gebruik van wapens. Deze tweede optie is niet alleen
goedkoper, maar heeft een extra ‘voordeel’. Als een dergelijke PSCbewaker wordt gedood bij een vuurgevecht met piraten, kan zijn
lichaam overboord worden gegooid en als het wordt gevonden, zal
het naar alle waarschijnlijkheid worden geïdentificeerd als dat van
een piraat. Dit leidt niet tot vertraging voor het schip of juridische
problemen voor de reder.12 Internationale waarden of wetten ont‑
breken duidelijk in de tweede optie, maar de keus wordt aan de klant
gelaten, die zich serieus moet inspannen (en extra geld betalen)
om te garanderen dat het PSC opereert in overeenstemming met
internationale wetten en waarden.
De ‘juiste’ keus maken kan vooral moeilijk zijn als PSC’s worden
ingezet om piratenbestrijdingsdiensten te verrichten, omdat de
maritieme sector (misschien meer dan de meeste andere omge‑
vingen) klanten van PSC’s ertoe aanzet om af te zien van operaties
die in overeenstemming zijn met internationale wetten of normen,
dan wel in elk geval niet hierop aan te dringen. Om te beginnen zijn
PSC-operaties in gebieden als de Straat van Malakka in het beste
geval semilegaal, waarbij betalingen aan plaatselijke marines en
ordehandhavingsdiensten de norm zijn. Het merendeel van deze
operaties wordt derhalve niet uitgevoerd in overeenstemming met
nationale en internationale wetten of normen. Verder vinden de
PSC-diensten die op zee worden verricht, vaak plaats buiten het
zicht van de autoriteiten of (lokaliseerbare) getuigen. Het is dienten‑

11 Het PSC in deze kwestie is niet een van de bedrijven die eerder zijn genoemd in dit
artikel.
12 Informatie uit interview van de auteur.
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gevolge bijzonder moeilijk om PSC-werknemers verantwoordelijk
te stellen voor hun handelingen. Het ontbreken van een verant‑
woordingsplicht van PSC’s kan operaties in de hand werken of zelfs
aanmoedigen die in strijd zijn met universele waarden en nationale
en internationale wetten.

Conclusie
PSC’s worden tegenwoordig ingezet in strategische waterwegen,
zoals de Straat van Malakka en de Golf van Aden, om schepen te
beschermen tegen piratenaanvallen. Er is echter een aantal proble‑
men en controversiële kwesties dat inherent is aan de particuliere
maritieme beveiligingssector. Het meest controversieel is de inzet
van gewapend PSC-personeel aan boord van koopvaardijschepen
of op escorteschepen. Hoewel de aanwezigheid van dit gewapend
personeel aanvallen kan voorkomen, zouden hierdoor ook reeds
instabiele situaties kunnen escaleren. De inzet van gewapende
bewakers zou bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid van een gewapend
treffen kunnen vergroten of een wapenwedloop kunnen ontke‑
tenen tussen beide kanten, waardoor het risico voor zeevaarders
toeneemt.13 Nu de inzet van gewapende bewakers al werkelijkheid
is geworden, is het nodig de regulering van en het toezicht op bedrij‑
ven die opereren in de Golf van Aden, de Straat van Malakka en
andere waterwegen, te verbeteren.
Gezien deze problemen en controverses moeten potentiële klanten
zorgvuldig het PSC kiezen dat zij willen inschakelen. De keus is
vooral moeilijk omdat het probleem van beperkte transparantie
inherent is aan zowel grote, bekende (maar soms controversiële)
bedrijven zoals Blackwater, als aan kleine, vaak onbekende PSC’s.
Bovendien moeten de klanten zich ervan bewust zijn dat zij een
cruciale rol spelen door te garanderen dat PSC’s opereren in over‑
eenstemming met internationale waarden en nationale en interna‑
tionale wetten.
Met betrekking tot piraterij is het belangrijk in gedachten te houden
dat PSC’s weliswaar kunnen helpen bij het voorkomen van afzonder‑
lijke piratenaanvallen en slachtoffers kunnen bijstaan bij de nasleep

13 Zie voetnoot 1.
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van deze gebeurtenissen, maar dat zij de onderliggende oorzaken
van moderne piraterij niet aanpakken. Om piraterij op succesvolle
wijze te bestrijden en een einde te maken aan de aanvallen, moet
men zich bij reacties op piraterij richten op de hoofdoorzaken, zoals
illegale visserij en overbevissing, tekortschietende (internationale)
maritieme voorschriften, ineffectieve regeringstroepen, gewapende
conflicten en wijdverbreide armoede. Piraterijbestrijding kan
dientengevolge niet alleen worden uitgevoerd door de staten waar
piratenaanvallen feitelijk plaatsvinden. Sterker nog, landen uit
de hele wereld met een belang in maritieme veiligheid kunnen en
moeten deze bredere piratenbestrijdingsmaatregelen steunen.
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Internationale piraterij: naar een
supranationale rechtsgang?
G.G.J. Knoops*

De internationale bestrijding van piraterij heeft de afgelopen maan‑
den veel in de belangstelling gestaan, zowel in de politiek als in de
rechtsliteratuur (zie voor een overzicht Knoops, 2009). Nog in april
2009 vond in de Tweede Kamer een zogeheten rondetafelgesprek
plaats over de bestrijding van internationale piraterij, waarbij door
de Nederlandse Vereniging voor Rederijen werd gepleit voor meer
protectie door de Nederlandse marine van de Nederlandse koop‑
vaardijvloot. Een aantal deskundigen boog zich ook over de vraag of
het huidige juridische systeem voldoende protectie biedt. De stand‑
punten bleven echter verdeeld; de regering meende dat het huidige
systeem van het moderne zeerecht voldoende adequaat is, waarbij
er vooral geen rol is weggelegd voor een supranationale rechtsgang,
laat staan voor de inzet van marine-eenheden op koopvaardij‑
schepen, terwijl de rederijen een actievere overheidsbemoeienis
voorstaan. Een vraag die echter vanuit het internationaalrechtelijk
perspectief onderbelicht bleef, is die naar het berechtingsmodel; op
welke wijze kunnen vermeende piraten het meest adequaat berecht
worden? Dient dit aan landen zelf te worden overgelaten of zou
daartoe een speciaal internationaal of gemengd tribunaal moeten
worden opgericht?
Deze laatste vraag is des te meer relevant als men kennisneemt
van de recente cijfers over de omvang van het piraterijprobleem.
In de afgelopen drie jaar blijkt het aantal gevallen van piraterij in
de Hoorn van Afrika met meer dan 200% te zijn toegenomen (Boot,
2009). De losgeldbedragen die met deze moderne vorm van piraterij
zijn gemoeid, belopen meer dan $ 100 miljoen. Er zijn aanwijzingen
dat een deel van dit geld naar terroristische bewegingen, zoals
Al-Qaida, vloeit (Boot, 2009). De oceaan bij de Hoorn van Afrika
beslaat een gebied van meer dan 2,5 miljoen km 2. Door dit gebied
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varen per jaar ruim 30.000 commerciële schepen (Boot, 2009). De
bescherming tegen deze vorm van criminaliteit gaat dan ook de
private beveiligingssector ver te boven, gelet op de omvang en reik‑
wijdte van het probleem. Aangezien piraterij als een internationaal
misdrijf kan worden bestempeld, is de bestrijding ervan in beginsel
een publieke overheidstaak. Piraten werden in het verleden gezien
als hostes humani generis, dat wil zeggen vijanden van de gehele
mensheid, omdat zij de vrijheid van de high seas zouden bedreigen
(Boot, 2009).
Het internationale belang van bestrijding van piraterij is al door
de Britten erkend in het jaar 1700. Zij stelden destijds zogenoemde
Admiraliteitshoven in ter berechting van piraten in het buitenland.
Deze hoven bestonden uit ‘professionele rechters’, dat wil zeggen
marineofficieren. Een jury kwam er niet aan te pas (Boot, 2009).
De hoven zijn goed te vergelijken met de Militaire Commissies, die
in 2001 door de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush
werden ingesteld op Guantanamo Bay.
In dit artikel zal in het bijzonder worden ingegaan op de vraag
of het hiervoor geschetste internationaal belang dat kennelijk is
gemoeid met de bestrijding van piraterij, zich zal dienen te vertalen
in een rechtssysteem dat, als het gaat om berechting van piraten, in
handen blijft van de staten zelf op grond van de notie van staatssoe‑
vereiniteit, dan wel door de internationale gemeenschap zal moeten
worden overgenomen en getransponeerd naar een supranationaal
strafrechtelijk model.

De rechtsrealiteit anno 2009-2010
Alvorens deze vraag te beantwoorden, is het van belang een aantal
prealabele aspecten te onderzoeken, dat richtinggevend is voor
de uitkomst. Deze prealabele aspecten houden verband met het
rechtskarakter van piraterij als misdrijf, alsmede met de vraag of
het aangezicht van piraterij dusdanig is gewijzigd dat gesproken
kan worden van de noodzaak van een nieuwe legal order. Deze twee
aspecten zullen hierna eerst worden behandeld.
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Piraterij: een internationaal misdrijf
Tot dusverre heeft zowel de nationale als internationale politiek
geworsteld met de vraag of de berechting van piraterij een suprana‑
tionale rechtsgang verdient.
De voorvraag is echter of bij piraterij kan worden gesproken van een
‘internationaal misdrijf’, dat een dergelijke rechtsgang zou kunnen
legitimeren. De elementaire karakteristieken voor het zijn van een
internationaal misdrijf zijn de volgende:
1. Het moet gaan om handelingen uitgevoerd door hetzij state officials, onder wie bijvoorbeeld militairen of politiek leiders van een
bepaald land, hetzij individuele personen.
2. Het handelen moet gerelateerd zijn aan een internationaal of
intern gewapend conflict, dan wel een politieke of ideologische
dimensie hebben die in verband staat met het handelen van hetzij
state officials (die dit handelen bijvoorbeeld tolereren, instigeren
of beïnvloeden), hetzij georganiseerde niet-statelijke entiteiten
(Cassese, 2008).
Gaat het dus om handelingen door private personen (zie onder 1
hiervoor), dan moet wel vaststaan dat dit handelen op enige wijze
verband houdt met een state policy dan wel met ‘systeemcrimina‑
liteit’. Het louter begaan van misdrijven voor persoonlijk gewin,
zoals het geval bij bijvoorbeeld diefstal of kidnapping, kan aan het
kwalificeren van dit handelen als een internationaal misdrijf in de
weg staan (Cassese, 2008).
Wellicht dat dit ook de verklaring vormt voor het feit dat piraterij,
waaraan ontegenzeggelijk een internationale dimensie is verbon‑
den als het gaat om de bestrijding ervan (Schabas, 2008), niet werd
opgenomen onder de voor het Internationaal Strafhof te vervolgen
misdrijven. Volgens de preambule behorend bij het Statuut van het
Internationaal Strafhof diende het Strafhof jurisdictie te hebben
over die misdrijven die ‘the most serious crimes of concern to the
international community as a whole’ zijn en waarbij sprake is van
‘unimagineable atrocities that deeply shock the conscience of
humanity’.1

1 Zie ook art. 5 lid 1 van het Statuut van het Internationaal Strafhof.
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Vastgesteld moet derhalve worden dat in geen van de statuten van
de huidige internationale of gemengde straftribunalen, piraterij als
een misdrijf is opgenomen dat behoort tot de jurisdictie van deze
tribunalen. 2
Weliswaar zal in 2010, zeven jaar na het in werking treden van
het Statuut van het Internationaal Strafhof, door de ratificerende
staten tijdens een review conference worden bekeken of het statuut
aanpassing verdient, maar het is zeer de vraag of piraterij dan zal
worden opgenomen in de misdrijvencatalogus van het Strafhof. De
Nederlandse regering is in een brief aan de Tweede Kamer dan wel
ingegaan op de vraag of een vorm van supranationale berechting
gewenst is, maar heeft daarbij geen lans gebroken voor het opzetten
van een ad-hocstraftribunaal. Wel hebben de ministers van Defen‑
sie, Buitenlandse Zaken en Justitie hierbij gewezen op de mogelijk‑
heid dat tijdens de genoemde herzieningsconferentie in 2010 van
de zogeheten Assembly of State Parties van het Strafhof het misdrijf
van piraterij zou kunnen worden opgenomen in het Statuut van het
Strafhof. 3 Op zich lijkt het standpunt van de regering consistent;
enerzijds het intact laten van het moderne zeerecht en anderzijds
de deur openhouden voor een vorm van supranationale berechting.
Echter, het probleem verband houdend met de vorm van suprana
tionale berechting die de regering voor ogen heeft, is het volgende:
1. Het ligt niet zonder meer voor de hand om piraterij onder te
brengen onder crimes against humanity dan wel war crimes. In het
eerste geval wordt een ‘widespread or systematic attack against
any civilian population’ vereist, terwijl bij het war crimes-concept
bij het Strafhof wordt verlangd dat er sprake is van een interna‑
tionaal of intern gewapend conflict, nog daargelaten het aspect
dat het Strafhof eerst jurisdictie hierover zal hebben in geval van
oorlogsmisdrijven die onderdeel zijn van een ‘plan or policy or as
plan of a large scale commission of such crimes’.4

2 Gedoeld wordt, naast het Internationaal Strafhof (ICC), ook op het International
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), het International Criminal Tribunal
for Rwanda (ICTR), het Special Court for Sierra Leone (SCSL) en de Extraordinary
Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC).
3 Kamerbrief nr. 99 (29 521). Brief van de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken
en Justitie in reactie op de notitie van prof. dr. mr. G.G.J. Knoops over internationale
bestrijding van piraterij, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
17 april 2009.
4 Art. 7 en 8 van het Statuut van het Internationaal Strafhof.
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2. Het Strafhof kan eerst jurisdictie claimen indien een bepaalde
verdragsstaat niet bereid of in staat is om de betreffende situatie
zelf te onderzoeken c.q. te doen vervolgen. De vraag wanneer
hiervan sprake is, is complex en laat ruimte over voor het ontdui‑
ken van de jurisdictie van het Strafhof. Leest men artikel 17 lid 2
en 3 van het Statuut van het Strafhof, dan wordt hierin een aantal
voorbeelden gegeven wanneer sprake is van een verdragsstaat die
niet bereid of in staat is tot onderzoek en vervolging. Zo bepaalt
bijvoorbeeld lid 3 van dit artikel 17 dat:
‘In order to determine inability in a particular case, the Court
shall consider whether, due to a total or substantial collapse or
unavailability of its national judicial system, the State is unable
to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or
otherwise unable to carry out its proceedings.’
Reeds deze passage bevat meerdere criteria die deels objectief,
maar ook deels subjectief bepaald zullen moeten worden. Wan‑
neer is er bijvoorbeeld sprake van een situatie waarin een land
niet in staat is om bewijs te verkrijgen? Hoe toon je dit aan? Stel
dat bepaalde getuigen alleen anoniem willen verklaren en het
Openbaar Ministerie van de betreffende staat hiermee geen
genoegen neemt, kan dan worden gesproken van ‘niet in staat zijn
om het noodzakelijke bewijs te verkrijgen’?
3. Beziet men de lijst van de 110 landen die tot dusverre het Statuut
van het Strafhof hebben geratificeerd, dan valt op dat daaronder
geen enkel land aanwezig is uit de Hoorn van Afrika, in het bijzon‑
der niet Somalië, Ethiopië, Eritrea en Sudan.
De conclusie dient derhalve te zijn dat het niet zonder meer voor
de hand ligt dat het Internationaal Strafhof wel de juiste suprana‑
tionale rechtsgang kan verschaffen. Ook indien men de reikwijdte
van de jurisdictie van het Strafhof zou kunnen uitbreiden door
het daaronder brengen van het misdrijf van piraterij, blijft de
toetreding tot het Strafhof een kwestie van vrijwilligheid. Der‑
halve kunnen landen die piraten ‘huisvesting’ verschaffen, deze
jurisdictie omzeilen.
Naar een nieuwe ‘legal order’?
Wil men piraterij niettemin voorwerp doen zijn van een supranati‑
onale rechtsgang, dan moet worden onderkend dat dit een destijds
niet-voorziene dimensie heeft gekregen, te weten dat van maritiem

JV_08_09_4.indd 85

26-11-2009 16:10:25

86

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 8, 2009

terrorisme, hetgeen dan een gewijzigde legal order vereist. Het her‑
overwegen van de karakteristieken van piraterij in het licht van de
hiervoor beschreven structuren van een internationaal misdrijf
lijkt op zijn plaats indien men bijvoorbeeld kennisneemt van de
Chatham House-policy-brief (Middleton, 2008), genaamd Piracy in
Somalia: Threatening global trade, feeding local wars. Hierin wordt
gewezen op een nieuwe dimensie van piraterij, waarbij piraten
agents of international terrorism worden (p. 10).
Middleton identificeert een viertal consequenties van maritiem
terrorisme of exponenten daarvan:
– Het creëren van terreur onder de bevolking van Somalië door
voedseltransporten te blokkeren door middel van piraterij voor de
kust.
– Het doelbewust frustreren van de internationale handel, waar‑
door ook verzekeringspremies worden opgevoerd en de interna‑
tionale handel mede daardoor wordt ontwricht.
– Aanslagen door piraten op bijvoorbeeld olietankers zal ook
ernstige schade voor het milieu veroorzaken, welke situatie zich
voordeed met de tanker Takayama, zoals beschreven in de policy
brief.
– De meest extreme vorm en consequentie is daarin gelegen dat
piraten optreden als onderdeel van terreurnetwerken en piraterij
derhalve een middel wordt om terreur uit te voeren. De policybrief noemt als voorbeeld de aanslag op de USS Cole in het jaar
2000, waarbij meerdere Amerikaanse marinemensen om het leven
kwamen. In dit kader wordt ook gewezen op het feit dat piraterij
een bron van inkomsten kan zijn voor het faciliteren van terreur‑
netwerken. Hierbij wordt als voorbeeld gegeven de terreurorga‑
nisatie Al-Shahab, die in Somalië actief is en ook door middel van
piraterij wordt gefinancierd (Middleton, 2008, p. 10).
Concluderend kan worden gezegd dat deze nieuwe exponenten van
piraterij de internationale gemeenschap voor de belangrijke vraag
stellen of het moderne zeerecht, qua handhavingsmodel, niet aan
een heroverweging toe is, in de zin dat het zeerecht dient te worden
ingepast en aangepast aan deze nieuwe of gewijzigde legal order. Dit
op zijn beurt, leidt ons tot de vraag of er thans voldoende legitimatie
voorhanden is om na te denken over het opzetten van een suprana‑
tionaal strafrechtelijk systeem.
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Noodzaak tot supranationaal strafrechtelijk systeem?
Gaat het om de juridisch pragmatische noodzaak voor het doen
creëren van een supranationaal strafrechtelijk systeem inzake
de berechting van piraterij, dan dient een tweetal lacunes in het
bestaande moderne zeerecht niet over het hoofd te worden gezien.
Ten eerste gaat dit systeem heden ten dage nog steeds uit van het
traditionele law enforcement-model. De twee bestaande verdragen,
te weten het VN-Zeerechtverdrag van 1982 (UNCLOS) en het Verdrag
tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de
scheepvaart van 1988 (SUA Convention), vestigen geen supranatio‑
naal strafrechtelijk systeem op zee. Het uitgangspunt is derhalve dat
strafrechtelijke handhaving van het internationaal zeerecht door
staten zelf geschiedt.5
De verhouding van deze twee verdragen is er een van generalis
versus specialis. Dat wil zeggen de SUA Convention ziet, kort gezegd,
op bestrijding van terreuracties gericht tegen de zeevaart, terwijl
het Zeerechtverdrag (UNCLOS) meer ziet op bestrijding van illegaal
handelen in het algemeen op zee. De SUA Convention ziet derhalve
niet op piraterij als ‘gewoon’ misdrijf. Zij richt zich op een specialis
van piraterij, te weten terroristische handelingen voor zover deze
op zee plaatsvinden. Vooral de gebeurtenissen rond de kaping van
het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro in 1985 wezen uit dat de
UNCLOS niet in deze situatie voorzag. Vandaar dat de SUA Conven‑
tion in 1985 het licht zag. Echter, ook terrorisme is niet als interna‑
tionaal misdrijf opgenomen in het Statuut van het Internationaal
Strafhof. Men kon niet tot een uniforme definiëring komen en som‑
mige landen meenden dat terrorisme qua ernst niet equivalent was
aan genocide of misdrijven tegen de menselijkheid (Schabas, 2008,
p. 89). Dit betekent dat ook hierom piraterij niet via de constructie
van ‘terrorisme’ voor het Strafhof vervolgbaar is.
Ten tweede vestigt het huidige systeem geen dwingende universele
rechtsmacht. Het VN-Zeerechtverdrag kent staten slechts het recht
toe om universele rechtsmacht te vestigen. De SUA Convention
roept weliswaar een verplichting voor staten in het leven tot het
creëren van jurisdictie, maar universaliteit is daarbij niet de
basis; grondslag is dat jurisdictie alleen bestaat in die gevallen

5 Kamerbrief nr. 99 (29 521), p. 1.
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waarbij illegale handelingen worden gepleegd hetzij tegen eigen
schepen, hetzij binnen het eigen territorium of door of tegen eigen
onderdanen.
De vraag is of deze twee lacunes voldoende legitimatie vormen voor
het doen vestigen van een supranationale rechtsgang. De regering
vindt van niet en meent dat er geen reden bestaat tot herziening van
het moderne zeerecht. ‘De incidenten wijzen op het ontbreken van
het zo noodzakelijke staatsgezag in Somalië en de toenemende wet‑
teloosheid, maar zeggen niet dat het zeerecht op zich tekortschiet’,
aldus de regering.6
Traditionele bescherming van staatssoevereiniteit, dat wil zeggen
binnen de territoriale wateren, lijkt alleen te worden doorbroken
in het geval van Somalië, waar de VN-resoluties 1816, 1846 en 1851
aan staten de mogelijkheid bieden om binnen de territoriale zee van
Somalië op te treden tegen piraterij. De internationale gemeenschap
lijkt vooralsnog niet bereid om deze ad-hocoplossing te extensive‑
ren. Deze resoluties vestigen geen ‘internationaal gewoonterechte‑
lijke regel’, zo luidt het.
Daarmee is tevens gezegd dat de optie om een VN-resolutie te con‑
cipiëren waarin voornoemde twee lacunes worden verdisconteerd,
op weinig steun lijkt te kunnen rekenen. De regering heeft hiervan
namelijk al gezegd dat het een dergelijke optie niet steunt, nu die
de traditionele rechtsmachtverdeling in het zeerecht zou aantas‑
ten.7 Daarbij wordt over het hoofd gezien dat niet alle staten in de
Golf van Aden partij zijn bij het SUA-Verdrag en ratificatie niet kan
worden afgedwongen.8
Dient bescherming van staatssoevereiniteit ter zake van piraterij
in haar gewijzigde en moderne dimensies te prevaleren boven het
opzetten van een internationaal of gemengd straftribunaal? Dat lijkt
nu de kern van de discussie te zijn, althans indien men het stand‑
punt van de Nederlandse regering hierbij betrekt.
Afgezien van de juridische waarde van deze beschermingsgedachte,
leert de rechtsrealiteit dat de internationale gemeenschap thans
wordt geconfronteerd met een juridisch vacuüm, in ieder geval voor

6 Kamerbrief nr. 99 (29 521), p. 3.
7 Kamerbrief nr. 99 (29 521), p. 4.
8 Kamerbrief nr. 99 (29 521), p. 4.
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andere potentiële piratengebieden dan Somalië, voor zover het de
territoriale wateren betreft.
Een exponent van het juridisch vacuüm vormen enkele recente
incidenten. Op zaterdag 18 april 2009 besloot de commandant van
het Nederlandse marineschip De Zeven Provinciën tot vrijlating
van een aantal vermeende piraten, nu de NAVO in het kader van
de operatie Allied Protector geen regeling kent inzake overdracht
van gevangenen, dit in tegenstelling tot de maritieme EU-missie in
Somalië, Atalanta.9 Zo arresteerde de Franse marine tot op heden
71 vermeende piraten, van wie er slechts 15 daadwerkelijk konden
worden overgebracht voor berechting naar Frankrijk, terwijl de
andere 56 ofwel niet berecht konden worden, ofwel aan de van
Somalië afgesplitste staat Puntland moesten worden overgedragen,
waarvan men zich kan afvragen of hier fair justice kan plaatsvinden
(Mojon, 2009).
Deze gebeurtenissen onderstrepen het gebrek aan uniformiteit in
de bestrijding van piraterij op internationaal niveau. De vraag dient
zich aan of dan ook niet gebroken moet worden met het ‘interna‑
tionale rechtssysteem dat uitgaat van onafhankelijke soevereine
Staten’, zoals de regering als weerwoord opwerpt.10 Bilaterale
overdrachtsovereenkomsten zoals de EU die op 6 maart 2009 sloot
met Kenia inzake overdracht van verdachten door EU Atalanta aan
Kenia, blijven surrogaatoplossingen.11 Bovendien wordt een andere
belangrijke lacune blootgelegd, te weten de bescherming van de
rechtspositie van potentiële piraten. Zo kwalificeerde recentelijk
een Amerikaanse denktank het Keniaanse juridische systeem als
‘inefficiënt, fairly corrupt and lacks capacity’ (Mojon, 2009).
De conclusie dient derhalve te zijn dat er meerdere praktische
en theoretische lacunes bestaan in het bestaande traditionele
handhavingsmodel inzake piraterij, die het argument van staats
soevereiniteit opzij zouden kunnen zetten.

9 Zie de Brief van de ministers van Justitie en Defensie inzake Piraterij aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 23 maart 2009, p.5.
10 Kamerbrief nr. 99 (29 521), p. 6.
11 Zie Council Decision 2009/293/CFSP, 26 February 2009.
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Naar een ad-hocstraftribunaal inzake piraterij: afwegingsfactoren
Zal het opzetten van een speciaal tribunaal inzake maritieme mis‑
drijven tegemoetkomen aan deze hiervoor vastgestelde lacunes
en vervolging van internationale piraterij minder kwetsbaar doen
maken voor rechtspolitieke invloeden en arbitraire toepassing van
universele jurisdictie?
Op de eerste plaats kan worden vastgesteld dat op het gebied
van internationale piraterij reeds een aantal resoluties van de
Veiligheidsraad voorligt, gebaseerd op hoofdstuk VII van het VNHandvest, welke resoluties dateren van december 2008, waarbij het
handhavingsmandaat ook naar handhaving binnen de territoriale
wateren van Somalië werd uitgebreid.
Anders gezegd, een juridische basis voor het opzetten van een
dergelijk ad-hocstraftribunaal ligt reeds voor, gezien het feit dat het
Joegoslavië- en Rwanda-tribunaal in 1993, respectievelijk 1994 het
licht zagen op grond van een dergelijke hoofdstuk VII-resolutie. In
het geval van deze twee ad-hoctribunalen was de gedachtegang dat
hun oprichting zou kunnen bijdragen aan het creëren van interna‑
tionale vrede en veiligheid in een bepaalde regio. Deze ratio kan
mogelijk ook opgeld doen voor de regio van de Hoorn van Afrika,
waar een land als Somalië verstoken is van een sterk gezag dat in
staat is om de rule of law te handhaven.
De recente geschiedenis toont aan dat het opzetten van met name
de gemengde straftribunalen in Sierra Leone, Oost-Timor, Kosovo,
Cambodja en Libanon (Cassese, 2008, p. 332-334) voornamelijk hun
oorsprong vonden in een aantal bijzondere rechtspolitieke redenen:
1. het bestaan van een noodsituatie (gewapend conflict, burgeroor‑
log of andere vormen van ontwrichting van een samenleving);
2. het ineenstorten van een rechtssysteem als gevolg hiervan.
Verdedigbaar is dat deze twee factoren in zekere zin ook gelden voor
de Hoorn van Afrika, waar geen sprake is van een juridisch systeem
dat de voor piraterij verantwoordelijke individuen of organisa‑
ties kan doen berechten, welke omstandigheid voortkomt uit het
bestaan van een samenleving die politiek en maatschappelijk is
ontwricht.
Maar nog steeds, zo kan men betogen, zouden andere landen de
berechting op nationaal vlak kunnen overnemen als het gaat om
piraterij. Echter, in dat geval dient zich een tweede probleem aan.

JV_08_09_4.indd 90

26-11-2009 16:10:25

Internationale piraterij: naar een supranationale rechtsgang?

91

Deze tweede factor houdt verband met het volgende. De berechting
van vermeende piraten door verschillende landen brengt het risico
met zich dat afbreuk wordt gedaan aan het beginsel van een univer‑
sele en uniforme rechtsbescherming van verdachten. Zo heeft Kenia
een geheel andere perceptie van dit soort procesregels dan bijvoor‑
beeld Frankrijk of Nederland, terwijl ook de van piraterij verdachte
persoon die thans in de Verenigde Staten terechtstaat, weer aan een
geheel ander regime is onderworpen. Voorts is dan uniformiteit
gewaarborgd in het verzamelen en presenteren van bewijsmateriaal,
terwijl dan tevens sprake zal zijn van een uniforme methode om
verdachten over te dragen aan een internationale entiteit.

Conclusies
De keuze voor een nationaal dan wel internationaal berechtingsmo‑
del als het gaat om de moderne dimensie van piraterij, heeft alles te
maken met rechtspolitieke keuzes. Immers, voor beide standpunten
(bescherming van staatssoevereiniteit versus de influx van suprana‑
tionaal strafrecht) kunnen voor- en nadelen worden gegeven.
De internationale gemeenschap zal bij het maken van deze keuze
er wel van doordrongen moeten zijn dat het huidige systeem van
het moderne zeerecht in feite geen self-executing regulations bevat,
terwijl het bovendien op het gebied van het strafprocesrecht even‑
min uniforme regels kent. Dit kan niet alleen ten koste gaan van
een consistente toepassing van het moderne zeerecht op nationaal
niveau, maar tevens ten detrimente gaan van de rechtsbescherming
van vermeende piraten die worden overgedragen aan verschillende
nationale rechtsstelsels.
In het licht hiervan zou het, mede om te voorkomen dat de toepas‑
sing van universele rechtsmacht op dit gebied speelbal wordt van
rechtspolitieke belangen en arbitraire invloeden, zeker zijn te
overwegen een supranationaal strafrechtelijk systeem in het leven
te roepen.
Nu, zoals vastgesteld, het Internationaal Strafhof geen jurisdictie
toekomt, kan worden gedacht aan het creëren van een ad-hocstraf‑
tribunaal dat voorziet in de lacunes die het moderne zeerecht op dit
moment nog openlaat.
Deze rechtspolitieke keuze zal ongetwijfeld ook verband houden
met de vraag in hoeverre piraterij qua omvang en ernst zal conti‑
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nueren of zelfs toenemen, alsmede of deze vorm van criminaliteit
inderdaad zal transformeren in verschillende vormen van mari‑
tiem terrorisme, waarvoor verschillende deskundigen al hebben
gewaarschuwd.
Mochten dergelijke ontwikkelingen inderdaad zijn te verwachten,
dan lijkt de rechtspolitieke keuze gemakkelijker te maken.
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Op zoek naar oplossingen voor
Somalische piraterij
B. van Ginkel, J. Hemmer, S. Kamerling en F.-P. van der Putten*

De afgelopen jaren is het aantal incidenten van piraterij in de Golf
van Aden explosief gestegen. Steeds meer landen zijn betrokken bij
het bestrijden van de piraten die voor de kust van Somalië actief
zijn. Piraterij is een veelzijdig probleem dat raakt aan allerlei geo
politieke, regionale, juridische en operationele belangen. Toch biedt
de inzet van een groot aantal actoren in de strijd tegen de piraten in
de Somalische wateren ook unieke mogelijkheden. De ongekende
aandacht voor de onveiligheid in de regio stelt de betrokken partijen
in de gelegenheid om hun banden aan te halen, en gezamenlijk de
kernoorzaken te adresseren. Dit artikel biedt een omvattende ana‑
lyse van het piraterijprobleem en geeft aanbevelingen voor landen
die betrokken zijn bij de zoektocht naar een oplossing.

Achtergrond1
Het aantal incidenten met piraten voor de kust van Somalië is
sinds 2008 explosief gestegen. Volgens cijfers van het Internatio‑
nal Maritime Bureau hadden er begin mei 2009 al meer aanvallen
plaatsgevonden dan in heel 20082 het geval was. Dit heeft ertoe
geleid dat de internationale gemeenschap de vaarroutes in en rond

∗ Mr. Bibi van Ginkel, drs. Jort Hemmer, drs. Susanne Kamerling en dr. Frans-Paul van
der Putten zijn verbonden aan het Clingendael Security and Conflict Programme van
het Instituut Clingendael in Den Haag.
1 Op 8 juli 2009 organiseerde het Instituut Clingendael een conferentie over piraterij. Hier
spraken internationale deskundigen en beleidsmakers over de verschillende aspecten
van het probleem en werden beleidsmatige oplossingen geïdentificeerd. De aanzet
voor dit initiatief was deels ingegeven door het feit dat Nederland de force commander
levert voor de EU NAVFOR Somalië (operatie ‘Atalanta’), de piraterijbestrijdingsoperatie van de EU, die 13 augustus 2009 van start is gegaan. Dit artikel is deels gebaseerd
op de uitkomsten van de conferentie; de auteurs zijn volledig verantwoordelijk voor de
inhoud ervan.
2 Van www.icc-ccs.org/index.php?option= com_content&view=article&id=352:pirat
e-attacks-off-somalia-already-surpass-2008-figures&catid= 60:news&Itemid=51.
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de Golf van Aden, een van ’s werelds belangrijkste handelsroutes, is
gaan beschermen. Een ongebruikelijke coalitie van actoren – van de
Europese Unie (EU) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
(NAVO) tot de Verenigde Staten (VS), China, Rusland en Japan – is
opgestaan om dit probleem aan te pakken en heeft binnen korte tijd
een grote maritieme aanwezigheid in de Somalische wateren opge‑
bouwd. Deze maritieme initiatieven hebben de piraten tot dusverre
echter niet weten af te schrikken, al is het aantal geslaagde aanval‑
len wel iets afgenomen.
Piraterij is ‘big business’. Uit op economisch gewin zijn de Somali‑
sche piraten opvallend goed georganiseerd. Ze wisselen informatie
uit teneinde hun opbrengsten te optimaliseren, en het kapen van
een schip wordt voorafgegaan door een zorgvuldige afweging van
de kosten en de baten. De internationale gemeenschap is de strijd
met de opportunistische criminaliteit in deze stateloze en explo‑
sieve regio aangegaan, maar met oorlogsschepen alleen kan deze
niet gewonnen worden. Het zal ook noodzakelijk zijn de internatio‑
naal georganiseerde criminaliteit die bijvoorbeeld betrokken is bij
het witwassen van het geldelijk gewin uit piraterij, aangepakt wordt.
Piraterij is een complex fenomeen dat vele kanten kent. Nu als een
van de oorzaken van Somalische piraterij gewezen wordt naar de
illegale visserij van veelal westerse vissers, ligt het voor de hand om
dit fenomeen te bestrijden en de handhaving beter te organiseren.
Voor een doeltreffende strategie zal men zich echter ook rekenschap
moeten geven van de geopolitieke, regionale, juridische en operatio‑
nele aspecten van het probleem.

De geopolitieke dimensie
De fundamentele geopolitieke dynamiek in maritiem Azië draait om
de opkomst van China en hoe de VS hierop reageert en zijn belangen
veiligstelt. De maritieme relatie tussen de VS en China in de Indi‑
sche Oceaan is niet zo gevestigd als die in de Grote Oceaan. China
heeft grote energie- en scheepvaartbelangen in de regio en zijn
economische en politieke invloed groeit snel. Dit is niet alleen van
belang voor de VS, traditioneel de grootste actor op het gebied van
maritieme veiligheid, maar ook voor andere grote mogendheden.
Japan, India, Rusland en Europa willen allemaal hun betrokkenheid
in de regio vergroten.
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De piraterij in de Somalische wateren heeft deze geopolitieke
ontwikkelingen versneld, nu de VS, China, Rusland, India, ZuidKorea, Maleisië, Japan en een groot aantal Europese landen
oorlogsschepen naar het westelijke deel van de Indische Oceaan
hebben gestuurd. Ook zijn multilaterale organisaties, zoals de EU
en de NAVO, vertegenwoordigd en is er een multinationaal initiatief
onder leiding van de VS actief, de Combined Maritime Forces (CMF).
Onlangs heeft een groep van elf Arabische landen eveneens aange‑
geven een maritieme taskforce in de Rode Zee op te willen zetten ter
bestrijding van piraterij.
Het is heel goed mogelijk dat het de landen onderling te doen is om
invloed te kunnen uitoefenen in de regio; dit geldt met name voor
China, India, Japan en de VS. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van
rivaliteit tussen instellingen als de EU, de NAVO en de CMF, een
zogenoemde ‘schoonheidswedstrijd’ van marine-eenheden. 3 Hun
gezamenlijke aanpak biedt echter ook mogelijkheden. Samen
werking op operationeel niveau, wat op zee relatief eenvoudiger
is dan op land, kan de geopolitieke relaties ten goede komen. De
aanwezigheid van zo veel verschillende maritieme actoren die stuk
voor stuk hetzelfde doel hebben, moet worden aangegrepen om de
onderlinge maritieme samenwerking te verbeteren en de militaire
banden aan te halen, waardoor de kans op mogelijke confrontaties
in de toekomst kleiner wordt.
De EU is in een prima positie om te pleiten voor een betere inter‑
nationale samenwerking. Zo heeft zij een relatief grote maritieme
piraterijbestrijdingsmissie in de regio – de zogeheten ‘Atalanta’missie – die op zich al een mooi voorbeeld is van multinationale
samenwerking. Zo zou deze EU-missie nauw moeten samenwerken
met de NAVO en NAVO-leden die deelnemen aan de CMF. Het moet
mogelijk en tevens lonend zijn om deze internationale samen
werking uit te breiden met andere nog niet aangesloten landen die
eveneens missies ter bestrijding van piraten hebben.
Bovendien is het heel goed mogelijk dat Europa, dat niet als grote
speler in Aziatische veiligheidsaangelegenheden wordt gezien, erin
slaagt actoren als de VS, China, Japan en India binnen een samen‑
werkingsverband te binden. De ervaring die Atalanta hiermee

3 Presentatie door May-Britt Stumbaum tijdens het Clingendael piraterijcongres: www.
clingendael.nl/cscp/events/20090708/20090708_note_stumbaum.pdf.
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opdoet, zal de EU goed kunnen gebruiken bij het formuleren van
haar rol als internationale veiligheidsactor in Azië. Zij kan bijvoor‑
beeld optreden als mediator tussen grootmachten met een grotere
militaire aanwezigheid in de regio. Bovendien kan Europa zijn Euro‑
pese veiligheids- en defensiebeleid hiermee verder ontwikkelen. De
toenadering tot China kan vooral de EU veel opleveren. De Chinese
marine zal naar verwachting een van de belangrijkste zeemachten
van de 21e eeuw worden. Tot dusver zijn de operationele contacten
met westerse marines echter beperkt geweest.
Uit vorenstaande analyse zijn enkele aanbevelingen af te leiden.
Landen die missies tegen piraterij uitvoeren, zouden gebruik moe‑
ten maken van de gelegenheid die is ontstaan om op operationeel
niveau met elkaar samen te werken. Niet alleen om piraterij op een
effectievere manier te bestrijden, maar ook om geopolitieke span‑
ningen te verminderen. Dit vraagt dus om een seaweed-benadering
(de maritieme variant van de grassroots-benadering).
De EU zou moeten nagaan wat de mogelijkheden zijn om bij een
dergelijke benadering het initiatief te nemen en om daarbij een
coördinerende rol te spelen. Een dergelijke rol zou op termijn zelfs
kunnen uitmonden in een bemiddelende rol voor de EU inzake vei‑
ligheidskwesties die verder naar het oosten, in de Aziatische regio,
spelen. De EU kan ook profijt trekken uit de nu ontstane gelegen‑
heid om op operationeel niveau contacten met de Chinese marine
aan te gaan. Gezien de te verwachten prominente rol die China in
de toekomst in maritieme veiligheid gaat spelen, zou deze aanpak
Europa meer inzicht geven in het maritieme functioneren van China
als opkomende mogendheid, en tegelijk ook nieuwe contacten op
het niveau van marinepersoneel opleveren.

De regionale dimensie
Piraterij is in feite een manifestatie van een probleem dat zijn oor‑
sprong heeft aan land. Somalië, de belangrijkste uitvalbasis voor
piraten in de Golf van Aden, zit sinds de omverwerping van het regi‑
me van Siad Barre in 1991 zonder functionerende centrale overheid.
Een vroeg internationaal ingrijpen (1992-1995) teneinde de orde te
herstellen, draaide uit op een fiasco, waarna het land zich in rap
tempo ontwikkelde tot het schoolvoorbeeld van een falende staat.
Terwijl het geteisterd werd door aanhoudende clanstrijd, wetteloos‑
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heid en humanitaire rampspoed, verdween Somalië langzaam maar
zeker van de internationale agenda.
Mede als gevolg van de dreiging die uitgaat van de Somalische
piraten staat het land vandaag de dag echter weer prominent in de
belangstelling. Al snel werd begrepen dat de strijd tegen piraterij
niet losgezien kan worden van de wantoestanden op het Somalische
vasteland. Deze hernieuwde internationale interesse viel samen
met enkele binnenlandse ontwikkelingen die de hoop voedden dat
de chaos in het land wellicht het hoofd kon worden geboden. In
januari 2009 trok Ethiopië zijn troepen uit Somalië terug, waarmee
een einde kwam aan een controversiële en fel bestreden militaire
aanwezigheid, die twee jaar had geduurd. Later die maand ver‑
ving Sjeik Sharif Sjeik Ahmed de onbuigzame en weinig populaire
krijgsheer Abdellahi Yusuf als president van de Transitional Federal
Government (TFG). De internationale gemeenschap herkende het
ontstane momentum en beloofde de nieuwe leiders van de TFG te
steunen bij hun streven de instabiliteit van het land te lijf te gaan.
In april zegden donoren $ 213 miljoen toe voor de versterking van
Somalische veiligheidsinstituties, alsook voor de vredesmissie in
Somalië van de Afrikaanse Unie (AMISOM).
De nieuwe president Sjeik Sharif ziet zich echter geconfronteerd met
enorme problemen en het voortbestaan van zijn nominale rege‑
ring is thans hoogst onzeker. In de hoofdstad Mogadishu wordt fel
gevochten tussen islamitische opstandelingen, die reeds grote delen
van Zuid- en Centraal-Somalië onder controle hebben, en troepen
die trouw zijn aan de TFG. Ondertussen lukt het AMISOM niet het
geweld een halt toe te roepen. Sterker, de circa 5.000 Oegandese en
Burundese troepen zijn zelf doelwit geworden van extremisten, die
hun onmiddellijke vertrek hebben geëist. Te midden van twijfels
over de levensduur van de TFG groeit de angst dat Somalië in han‑
den zal vallen van de radicale beweging Al-Shabaab en daarmee een
toevluchtsoord zal worden voor terroristen.
Een realistische en consistente internationale strategie ten aanzien
van Somalië laat op zich wachten. Op het moment van spreken
zijn beleidsmakers wereldwijd druk doende met het afwegen van
verschillende inzetopties. Een makkelijke en snelle uitweg uit
de crises van Somalië is er echter niet, en de mogelijkheden voor
internationale actoren om bij te dragen aan duurzame vrede en
stabiliteit in het land zijn schaars. De weerstand onder Somaliërs
tegen buitenlandse inmenging is groot en in het verleden zijn
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internationale interventies, zowel die van diplomatieke als die van
militaire aard, veelal ineffectief en nog vaker contraproductief
gebleken. Het feit dat Somalië tevens het strijdtoneel is van ruziënde
buurlanden, draagt alleen maar bij aan de complexiteit van de situ‑
atie. Dit dwingt tot bescheidenheid en een zekere terughoudend‑
heid: pogingen om het gezag in het veelgeplaagde land te herstellen
laten zich niet opdringen, maar zullen in beginsel van Somalische
makelij moeten zijn.
De wetenschap dat buitenstaanders de problemen in Somalië niet
kunnen oplossen, roept tevens vragen op met betrekking tot de
toekomst van AMISOM. Voorkomen dient te worden dat de aan‑
wezigheid van Afrikaanse vredestroepen onderdeel wordt van het
probleem in plaats van de oplossing. Dit onderstreept de noodzaak
van een serieuze discussie over de voortzetting, het ambitieniveau
en het mandaat van deze missie. Kansen voor de internationale
gemeenschap lijken op de korte termijn vooral te liggen in het noor‑
den van Somalië, waar de autonome regio’s Somaliland en Puntland
er zonder noemenswaardige steun van buitenaf in zijn geslaagd om
zich aan de wanorde in het land te onttrekken en relatief effectieve
bestuurssystemen op te zetten, al blijven ook daar de uitdagingen
groot en talrijk.

De juridische dimensie
Volgens het internationale recht is het oorlogsschepen op volle
zee – en in deze specifieke situatie krachtens een resolutie van de
Veiligheidsraad ook in de territoriale wateren van Somalië – toege‑
staan piratenschepen en schepen die door piraten zijn geënterd, in
beslag te nemen en de piraten vervolgens te arresteren. Voor een
zorgvuldig onderzoek en vervolging dienen de staten hun nationale
wetgeving hieraan aan te passen en te beslissen of ze wel of niet
wensen te vervolgen of om uitlevering willen verzoeken. Er bestaat
echter een discrepantie tussen ‘bevoegdheid’ en ‘plicht’ bij de inter‑
pretatie van het recht om te interveniëren, en het recht om piraten te
vervolgen.
Niet in alle landen is piraterij in de nationale wetgeving opgeno‑
men. Bovendien zijn er landen die om politieke redenen helemaal
geen vervolging instellen, of die dat alleen in bepaalde gevallen
willen doen. Op dit moment lopen er in een aantal westerse landen
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strafzaken tegen Somalische piraten. Sommige landen en organi‑
saties die voor de kust van Somalië actief zijn, zoals de EU, hebben
afspraken met Kenia gemaakt over de behandeling van gevangen
piraten. Volgens deze afspraken mogen gearresteerde piraten voor
hun proces aan de Keniaanse autoriteiten worden overgedragen. Dit
vormt echter een grote belasting voor het rechtssysteem van Kenia.
Er worden nu al 111 verdachte piraten in het land vastgehouden.
Een aantal landen, waaronder Nederland, Rusland en Duitsland,
heeft om een internationaal piraterijtribunaal in de regio verzocht.
In dat geval is het belangrijk dat er ook wordt gekeken of een land
mogelijk niet wordt overbelast, en naar de termijn die verstrijkt
voordat een internationaal hof volledig operationeel is. Door
gebruik te maken van nationale gerechtshoven kan het rechts
systeem in de regio worden versterkt en gaat de expertise na sluiting
van het internationale tribunaal niet verloren.
De Veiligheidsraad raadt het gebruik van ‘ship riders’ aan. Dit zijn
wetshandhavers uit de vervolgende landen die aan boord van
buitenlandse schepen meereizen. Bij een dergelijke regeling worden
de mogelijkheden tot vervolging in de regio gecombineerd met de
maritieme capaciteit van landen buiten de regio. Ship riders kunnen
bijvoorbeeld worden gemachtigd piraterijincidenten te beoordelen
en hierop een beslissing te nemen, bijvoorbeeld over een ‘reversed
hot pursuit’.4 Ook kunnen zij het bewijs verzamelen dat nodig
is voor een strafzaak. Omdat niet ieder strafrechtelijk systeem
hetzelfde bewijs voor piraterij vereist, dient ieder oorlogsschip in de
buurt iemand aan boord te hebben met kennis van de verschillende
wetssystemen, zodat piraten kunnen worden vervolgd en het juiste
bewijs kan worden verzameld.
Bij de meeste oorlogsschepen in de regio ontbreekt het nu nog aan
de kennis om in deze behoefte te voorzien. Vooral in die gevallen
waarin er geen specialistische kennis voorhanden is en er niets is
voorzien in de Rules of Engagement, laten buitenlandse oorlogssche‑
pen de sloepen van de piraten meestal zinken en vernietigen zij de

4 Het recht op hot pursuit omvat het recht op achtervolging vanuit de territoriale wateren
(of de aangrenzende zone) naar volle zee als de wetten van de kuststaat in de territoriale wateren (of de aangrenzende zone) worden overtreden en de achtervolging
niet wordt onderbroken. Reversed hot pursuit is een achtervolging tot in de territoriale
wateren, wanneer daarbuiten een misdrijf is gepleegd. Dit recht bestaat nog niet. Een
reversed hot pursuit kan alleen met toestemming van de kuststaat plaatsvinden.
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‘moederschepen’. Soms vernietigen ze ook communicatieappara‑
tuur, zoals mobiele telefoons. Deze schepen en communicatieap‑
paratuur zijn echter essentieel om verder bewijs te verzamelen. Zo
bevatten ze mogelijk niet alleen contactinformatie, maar ook DNA
of ander biometrisch bewijs.
Nog een mogelijkheid – een die mogelijk naast het ship ridersysteem gebruikt kan worden – is het opzetten van een basis in de
regio bemand door een team van Europol of Interpol. Een dergelijk
team kan dan bij een incident met een helikopter aan boord worden
gevlogen. Ook is het wellicht mogelijk mensen op een meer perma‑
nente basis aan boord van een schip te stationeren. Wat echter nooit
uit het oog verloren mag worden, is dat piraterijbestrijdingsmissies
in feite wetshandhavingsoperaties zijn, ondanks de prominente
militaire inzet.
Welke aanbevelingen vloeien hieruit voort? De discrepantie die
bestaat in het internationaal recht tussen de bevoegdheid en de
plicht om te interveniëren en het vervolgen van piraten, heeft een
discussie op gang gebracht over mogelijke nieuwe internationaalrechtinstrumenten om dit gat te dichten. Een van de voorstellen,
zoals eerder aangegeven, betreft de oprichting in de regio van
een internationaal tribunaal inzake piraterij. Bij de afweging van
deze optie dient echter rekening te worden gehouden met de lange
termijn die over het algemeen verstrijkt alvorens een dergelijk tribu‑
naal operationeel kan zijn. Het ligt daarom voor de hand om eerder
op een andere wijze te investeren in een effectievere en duurzamere
oplossing van het probleem.
Hiertoe kan worden gedacht aan investeringen ter versterking van
het lokale rechtssysteem, investeringen in de opbouw van expertise
in de regio, en het beschikbaar stellen van financiële middelen voor
het bouwen van detentiecentra. Door gebruik te maken van lokale
rechtbanken bij de vervolging van piraten wordt het lokale rechts‑
systeem versterkt, en wordt voorkomen dat opgebouwde expertise
verloren gaat wanneer een internationaal tribunaal op den duur
weer zijn deuren sluit. Deze stappen kunnen bovendien worden
genomen zonder dat kostbare tijd verloren gaat met de oprichting
van een internationaal tribunaal. Extra voordeel is verder dat door
meer staten in de regio te betrekken bij de vervolging van piraten
er geen overbelasting ontstaat van het Keniaanse rechtssysteem.
Het is verder aan te raden de aanbeveling van de Veiligheidsraad
om gebruik te maken van een systeem van ‘ship riders’ niet enkel
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te implementeren met betrekking tot de Somalische kustwateren,
maar in de gehele regio toe te passen. Daar elk nationaal straf‑
rechtssysteem andere eisen stelt aan het bewijs dat noodzakelijk
is om tot een veroordeling van piraterij te komen, zal het, naast het
gebruikmaken van ‘ship riders’ met kennis van zaken, bovendien
aan te bevelen zijn dat aan boord van de oorlogsschepen in de regio
informatie aanwezig is over de verschillende rechtssystemen in de
regio. Een andere optie is om Europol en Interpol hierbij een meer
prominente rol te laten spelen. Hiertoe zou de EU meer moeten
investeren in het versterken van de capaciteit van Europol door
bijvoorbeeld het opzetten van een team in de regio. Anderzijds
kan ook worden geïnvesteerd in het opleiden van militairen in het
verzamelen en veiligstellen van forensisch bewijsmateriaal.

De operationele dimensie
De verschillende zeemogendheden in het Somalië Bassin opereren
tegen de achtergrond van geopolitieke belangen in de Indische
Oceaan, de nalatenschap van de mislukte staat Somalië en de
ontoereikendheid van het internationale juridische kader. Piraterij
kan niet alleen met militaire middelen worden opgelost. Toch is
het belangrijk dat de huidige militaire inzet optimaal wordt benut.
Gezien de diversiteit en internationale aard van de aanwezigheid
van marineschepen zijn coördinatie en aanvulling essentieel om
doeltreffend te kunnen blijven opereren.
Schepen die door de Golf van Aden varen, kunnen gebruikmaken
van de Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC). Door
het aanwijzen van specifieke vaarroutes wordt het gebied waar
de oorlogsschepen patrouilleren, overzichtelijker. Toch blijven er
grote problemen bestaan. Om deze op te kunnen lossen is verdere
coördinatie van de internationale maritieme inzet nodig. Verschil‑
lende landen richten zich op het bieden van escortes – meestal aan
schepen van hun eigen nationaliteit – en niet op het verbeteren van
de algemene veiligheid van de corridor. Dit beperkt de beschikbaar‑
heid van de marinecapaciteit voor het IRTC-systeem. Een ander
probleem is dat het transit corridor system geen veilige doorgang
biedt aan schepen met een snelheid van 10 knopen of minder.
Als alle landen gebruik willen maken van de IRTC, is er wellicht
een systeem nodig waarbij de verschillende marines met elkaar
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samenwerken. Het is bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat China en de
VS marine-eenheden onder een multinationaal of buitenlands com‑
mando zullen plaatsen. Een mogelijke oplossing kan het opsplitsen
van de transit corridor in zones zijn. De bescherming van schepen
binnen de verschillende zones wordt dan aan een bepaalde natie
of organisatie toegewezen. Hiervoor is een nauwe samenwerking
nodig, maar dan zonder overkoepelende commandostructuur.
Er zijn rederijen die om militaire bescherming aan boord hebben
verzocht. Dit is een goede optie in combinatie met een begeleidend
oorlogsschip dat instructies kan geven in geval van een aanval door
piraten. Zonder een begeleidend oorlogsschip bestaat echter de kans
dat de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de gezag‑
voerders en het militaire personeel aan boord niet duidelijk is.
Ook particuliere beveiligingsbedrijven bieden hun diensten aan,
ofschoon niet alle landen hun rederijen toestaan hier gebruik van
te maken. Er zijn particuliere beveiligingsbedrijven die stellen dat
zij een maas in de wet hebben gevonden, door wapens aan boord
mee te voeren. Hun mensen aan boord van commerciële schepen
kunnen deze dan bij gevaar gebruiken. Dit is niet in overeenstem‑
ming met de doelstelling van de wet. Bovendien kunnen commer‑
ciële schepen zo niet aanleggen in de havens van landen waarvoor
zij geen vergunning hebben om wapens te vervoeren. Ook bestaat
er grote kans dat eventueel geweld leidt tot nog meer geweld. Een
ander belangrijk punt is de verantwoordelijkheid en aansprakelijk‑
heid die gelden bij het misbruik van de wapens. Een eenvoudigere
en minder hachelijke manier waarop beveiligingsondernemingen
een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid,
is het geven van advies en informatie over de omstandigheden en
locatie.
Met het oog op het streven om zo doeltreffend mogelijk gebruik
te maken van de marineschepen in de regio zouden de landen die
betrokken zijn bij de IRTC, alle andere marines die actief zijn in de
Golf van Aden, moeten stimuleren zich aan te sluiten bij het IRTC of
een gelijksoortig mechanisme. Het samenbrengen van alle betrok‑
ken marine-eenheden is essentieel om efficiënt gebruik te maken
van de beschikbare (marine)capaciteiten. Dit zou zelfs kunnen
betekenen dat de IRTC wordt aangepast om aan de behoeften van
individuele landen tegemoet te komen. Een uitbreiding van de mari‑
tieme aanwezigheid met meer luchtcapaciteit en patrouilleschepen
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om sneller ter plaatse te zijn, zou tevens de effectiviteit van piraterij‑
bestrijding ten goede komen.
Huidige antipiraterijmissies zouden de mogelijkheid moeten
verkennen om een multilateraal coördinatiecentrum in de regio op
te zetten met detacheringen van liaisonofficieren van alle betrokken
marines. Dit zou bij voorkeur onder auspiciën van de Contact Group
on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) van de Verenigde Naties
kunnen plaatsvinden, met als doel deconflictie en informatieuitwisseling van de huidige missies. Dit initiatief zou kunnen
worden gemodelleerd op basis van de huidige door de CMF en de
EU gesponsorde Shared Awareness and De-confliction (SHADE)bijeenkomsten in Bahrein.
Het steunen van regionale initiatieven verdient de voorkeur boven
exclusief internationaal opgezette en geleide initiatieven. De inter‑
nationale benadering ten opzichte van piraterijbestrijding is sterk
afhankelijk van de politieke wil deze in stand te houden, en boven‑
dien brengt dit het risico met zich mee dat er extra bureaucratische
lagen worden gecreëerd. Voorbeelden van regionale initiatieven zijn
de trainings-, informatie- en coördinatiecentra in Somalië, Kenia,
Tanzania en Jemen, die zijn gelanceerd op de high level-bijeenkomst
in Djibouti in januari 2009, georganiseerd door de International
Maritime Organization. Ook het opzetten van vessel tracking systems
en maritime rescue and service stations in de regio (bijvoorbeeld in
Jemen gesteund door Italië) is van groot operationeel belang, omdat
deze de maritime situational awareness (MSA) zouden kunnen ver‑
groten. Het verbeteren van de uitwisseling van inlichtingen tussen
de betrokken landen zou hier ook positief aan kunnen bijdragen.
De internationale gemeenschap zou er goed aan doen meer te
investeren in deze regionale initiatieven en niet alleen de huidige
antipiraterijmissies te onderhouden die uiteindelijk eindig zijn. Dit
komt de langeretermijnstrategie inzake Somalische piraterij meer
ten goede.
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Summaries
Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight
times a year by the Research and Documentation Centre of the
Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische
uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to judicial
policy. The section Summaries contains abstracts of the interna‑
tionally most relevant articles of each issue. The central theme of
this issue (nr. 8, 2009) is Maritime piracy.
Maritime piracy in Africa; global and local explanations to piratical
activity in Nigeria and Somalia
S. Eklöf Amirell
This article aims to explain where, when, how and why piratical
activity has taken off in Nigeria and Somalia since the 1970s. The
geographical and historical conditions of the continent are com‑
pared with those of the other main region of piratical activity in the
world during recent decades, Southeast Asia. A critical evaluation is
then made of the available information concerning the problem and
the different possible, local and global, explanations for the recent
surge in African piracy, including opportunity, inequality and the
proliferation of small and light weapons. The widespread notion
that contemporary piracy can be explained with reference to state
failure is challenged, and the rise of organized piratical activity,
particularly in the Niger Delta and off the Somali coast, is instead
understood as a result of the interaction of local social and political
dynamics with transnational and global influences.
Trends in maritime piracy; differences between Southeast Asia and
Somalia
M. Bruyneel
This article analyzes the development of maritime piracy in the
last decennium. Various sources show that piracy in Southeast Asia
has declined, probably due to a better cooperation between coastal
states in this region in promoting maritime security and increas‑
ing surveillance of coast guards and navy vessels. Also a gradual
improvement of the social economic situation seems to have con‑
tributed to the diminution of piracy as a source of income for the
inhabitants of coastal regions. The dramatic rise of piracy incidents
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in recent years is mainly caused by the increasing activities of
pirates in the Somali waters and the Indian Ocean. Extreme poverty,
internal conflicts and the collapse of state authority in Somalia
seem to have contributed to this development. The author discusses
various types of piracy and differences in operating between Somali
and Asian pirates.
How to protect merchantmen against maritime piracy?
H.A. L’Honoré Naber
In spite of the recent growing international naval presence in the
Gulf of Aden and the Indian Ocean Somali pirates still continue
to attack passing merchantmen trying to hijack these and kidnap
the crews. It seems logic to consider what security measures can
be taken on the ships themselves against piracy attacks. After ana‑
lyzing the dilemmas surrounding armed self-defence the author
describes how various technological devices, some still developing,
could contribute to greater security on board. Just as important
however, is the development and appliance of an anti-piracy policy,
at the shipping company as well as on board. Information sharing
and communication are crucial to an efficient anti-piracy policy.
Also crewmembers should know what to expect when a piracy
attack occurs and how to act. The structural protection of important
waterways is a primary task for naval forces, while the merchant‑
men themselves could take care of primary protection against
piracy attacks. This would diminish their dependence on naval
presence, which can never be large enough to effectively prevent
piracy.
Privatising anti-piracy services
C. Liss
In the past few years, an increasing number of Private Security
Companies (PSCs) – also sometimes referred to as Private M ilitary
Companies (PMCs) – have emerged offering and conducting antipiracy services. These companies offer services in addition to
security provided by states and their government agencies. PSCs are
today hired to provide anti-piracy services in different parts of the
world, but mostly in strategically important waterways where piracy
is a serious security concern. This article examines the employment
of PSCs in two such waterways, namely the Malacca Straits and the
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Gulf of Aden, and discusses the risks, challenges and benefits of pri‑
vatising maritime security.
International maritime piracy: Towards a supranational
jurisdiction?
G.G.J. Knoops
The increase of piracy attacks in the Horn of Africa as of 2007-2008
as well as its changing face towards types of maritime terrorism, has
given rise to the question as to whether the contemporary system on
the Laws of the High Seas needs to be revisited.
In particular, the question merits thought as to the effectiveness of
the adjudicatory system in piracy cases. At present, this is left into
the hands of national jurisdictions to decide whether to investigate
and prosecute such cases. However, the discretionary powers
of states as to such prosecutions result in many lacunae. Should
or could the International Criminal Court, instead of national
jurisdictions, assume jurisdiction in these matters? If not, is there
ample argument for the advent of an ad hoc international criminal
tribunal on this area? In this article, answers to these queries will be
provided.
Pioneering for solutions to Somali piracy
B. van Ginkel, J. Hemmer, S. Kamerling and F.-P. van der Putten
Recent years have seen a surge in piracy in the Gulf of Aden, fol‑
lowed by growing international involvement in pursuing pirates off
the Somali coast. The piracy problem is multifaceted and includes
complex geopolitical, regional, legal and operational challenges.
But the commitment demonstrated by a broad range of actors to
fight piracy in Somali waters also offers unique opportunities. The
unprecedented awareness of and attention to the region’s insecu‑
rity provides international stakeholders with the momentum to
strengthen their ties and address the root causes. This article gives a
comprehensive account of the piracy issue and presents recommen‑
dations to nations engaged in counter-piracy activities.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit
nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑
plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken
op ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.
www.icc-ccs.org/index.php?option=com_content&view=article&
id=30&Itemid=12
Website van het IMB Piracy Reporting Centre (PRC) in Kuala
Lumpur. Het centrum is een speciale afdeling van het Internatio‑
nal Maritime Bureau (IMB), dat weer valt onder de International
Chamber of Commerce (ICC). Het PRC functioneert als wereldwijd
opererende ‘alarmcentrale’ voor aanvallen van zeerovers. Inci‑
denten worden op de website gemeld in een ‘Live piracy report’ en
gemarkeerd op een ‘Live piracy map’.
www.recaap.org/index_home.html
Website van een Aziatische intergouvernementele organisatie die
piraterij in de regio bestrijdt, de Regional Cooperation Agreement
on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia
(ReCAAP ISC). Op de website is informatie te vinden over recente
incidenten van zeeroof en over regionale initiatieven ter bevorde‑
ring van de maritieme veiligheid.
http://english.aljazeera.net
Op de website van de nieuwszender Aljazeera zijn tal van reportages
te zien over piraterijaanvallen voor de kust van Somalië en over de
politieke, sociale en economische ontwikkelingen in dat land.
www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1518&lang=nl
Pagina op de website van de Raad van de Europese Unie over de
gemeenschappelijke maritieme operatie EU NAVFOR (‘Atalanta’) ter
bescherming van voedseltransporten over zee naar Somalië en van
koopvaardijschepen tegen gewapende overvallen en kapingen door
piraten.
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www.defensie.nl/missies/somalie
Pagina op de website van het ministerie van Defensie over de bij‑
drage van de Nederlandse marine aan de antipiraterijmissie van de
Europese Unie voor de kust van Somalië.
www.imo.org
Website van de Internationale Maritieme Organisatie, een onder‑
deel van de Verenigde Naties. Hier is informatie te vinden over de
belangrijkste internationale zeerechtverdragen (UNCLOS) en de
implicaties daarvan voor de zeevaart en het mandaat van IMO.
www.unep.org/depi/programmes/Somalia_Final.pdf
Link naar rapport van het United Nations Environment Programme
over de toestand van het milieu in Somalië, waaronder het zee
milieu en de visstand.
www.greenpeace.org/international/campaigns/oceans/piratefishing
Pagina op de website van Greenpeace International over ‘pirate
fishing’: illegale visserij.
www.chathamhouse.org.uk
Op de website van het Britse onderzoeksinstituut Chatham
House staan twee publicaties over de achtergronden van pira‑
terij voor de kust van Somalië en de aanpak van het probleem,
geschreven door Roger Middleton, een Oost-Afrika-deskundige:
Pirates and how to deal with them (www.chathamhouse.org.uk/
files/13845_220409pirates_law.pdf) en Piracy in Somalia: Threatening global trade, feeding local wars (www.chathamhouse.org.uk/
files/13845_220409pirates_law.pdf).
www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv200302-criminaliteit-opzee.aspx?cp=44&cs= 6797
Link naar het themanummer Criminaliteit op zee van Justitiële verkenningen uit 2003. Hierin onder meer een artikel van de historicus
Ger Teitler over zeeroof in Zuidoost-Azië en een bijdrage van de
criminologen Henk van de Bunt en Erika Pladdet over de aard en
omvang van zeepiraterij.
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http://zeerovers.startpagina.nl
Grote verzameling links naar webpagina’s met informatie over echte
en fictieve zeerovers in heden en verleden, films en boeken. Alles
over piratenschepen, wapenarsenalen en piratenmusea.
http://adventure.nationalgeographic.com/2009/02/pirates/alexperry-text
Link naar een reportage van de schrijver Alex Perry over een pira‑
teneiland in de buurt van Singapore en een ‘audiëntie’ aan een
‘piraatkoning’: A brief trip to Pirate Island. An inside look at the rise of
modern-day swashbucklers.
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Congresagenda

20 januari 2010
1 februari
10 februari
11 februari
3 maart
27-29 april
28 juni-1 juli

Zorg en dwang
Tien jaar politiehervorming België
Landelijke Studiedag Jeugdbeleid
Actualiteitendag Straf(proces)recht
Traumatisering in de kindertijd
Analyzing Developmental Trajectories
4th International investigative inter‑
viewing conference

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.
Zorg en dwang
De nieuwe Wet ‘zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk
gehandicapte cliënten’ zal de Wet BOPZ gaan vervangen. De Wet
zorg en dwang heeft een bredere reikwijdte, spreekt over onvrij‑
willige zorg in plaats van vrijheidsbeperking en gaat ook in op
domotica en ‘kleine’ beperkingen. Deze wet moet ervoor zorgen dat
vrijheidsbeperkende maatregelen alleen nog worden toegepast wan‑
neer dat echt niet anders kan. De intentie van de wetgever is dat de
Wet zorg en dwang een positieve bijdrage levert aan de rechtspositie
van cliënten en dat hulpverleners beter uit de voeten kunnen met
de wet. Toch laat de wetgever ook vele vragen onbeantwoord. Op
het congres wordt ingegaan op vragen als: wat houdt de Wet zorg en
dwang in, wie is bevoegd om vrijheidsbeperking toe te passen, welke
procedures moeten worden gevolgd als het gaat om vrijheidsbeper‑
king, en welke partijen krijgen welke rol? ’s Middags wordt aandacht
besteed aan de rechtspositie van de cliënt en domotica.
Datum: 20 januari 2010
Locatie: Amsterdam, Aristo
Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/
zorg_dwang/informatie
Tien jaar politiehervorming België
De slotdag van een studiedagenreeks naar aanleiding van het eva‑
luatierapport van de Federale Politieraad. Het motto van deze dag
is: ‘Vooruit koersen! Een toekomstvisie op de Belgische politie’. De
hervorming van de politie, waarbij de rijkswacht, de gerechtelijke
politie en de gemeentepolitie tien jaar geleden werden geïntegreerd,
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was het voorwerp van een grondige evaluatie door de Federale
Politieraad. De algemene conclusie is dat de hervorming geslaagd
is, maar er blijven heel wat verbeterpunten die op korte of op lange
termijn aangepakt moeten worden.
Op deze slotdag zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en
Justitie uitgenodigd om afsluitend hun mening te geven over de
consequenties van het rapport.
Datum: 1 februari 2010
Locatie: Brussel, Federaal parlement
Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be en secretariaat@
politiestudies.be (inschrijving)
Landelijke Studiedag Jeugdbeleid
Op deze studiedag komen de actuele ontwikkelingen in het jeugd‑
beleid aan de orde. De preventieve aanpak van risicojongeren en
de centraalstelling van het gezin krijgen veel aandacht. Andere
onderwerpen: de evaluatie Wet op de jeugdzorg, de actuele stand
van zaken wat betreft de Centra voor Jeugd en Gezin, de Verwijs
index Risicojongeren, de ZorgAdviesTeams en het Elektronisch Kind
Dossier, de aanpak van jeugdwerkloosheid en jeugdcriminaliteit.
Dagvoorzitter is Jo Hermanns, hoogleraar opvoedkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Sprekers zijn onder meer de Tilburgse
hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen, beleidsadviseur Geert Klei
en Paul Sikkema, research-director Qrius en directeur Combat.
Datum: 10 februari 2010
Locatie: Rotterdam, WTC
Informatie en aanmelding: www.sbo.nl/congressen/landelijkestudiedag-jeugdbeleid/informatie
Actualiteitendag Straf(proces)recht
In de afgelopen jaren is een grote hoeveelheid nieuwe wetgeving
van kracht geworden (Wet deskundige in strafzaken, Wet wijziging
invrijheidstelling in voorwaardelijke invrijheidstelling, Wet iden‑
titeitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen), terwijl
een aantal zeer belangrijke wetswijzigingen nog op stapel staat
(wetsvoorstel Positie slachtoffer in strafproces, wetsvoorstel Ver‑
plichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken). De actuele
jurisprudentie over materieelrechtelijke onderwerpen, zoals opzet
en toerekenbaarheid, profijtontneming en schuld in het verkeer, zal
aan de orde komen. In het formele recht zijn de ontwikkelingen ook
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talrijk. Met name zal de motivering van vonnissen volop de aan‑
dacht krijgen. Verder zijn er nieuwe interessante uitspraken op het
gebied van het verschoningsrecht. Inleiders op deze dag zijn Hans
de Doelder (hoogleraar straf(proces)recht, Erasmus Universiteit) en
Paul Verloop (strafrechtadvocaat, Sjöcrona Van Stigt Advocaten).
Datum: 11 februari 2010
Locatie: Utrecht, Jaarbeurshallen (Beatrixgebouw)
Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl
Traumatisering in de kindertijd: chronisch trauma en de therapeutische relatie
Op dit congres, georganiseerd door het Landelijk Centrum voor
Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (LCVT) in samenwer‑
king met het kennisinstituut Cogis, staan traumatische ervaringen
van kinderen centraal, evenals de gevolgen die zij daarvan tot in de
volwassenheid ondervinden, zoals posttraumatische stresssympto‑
men en hechtingsproblemen. Een belangrijke vraag die aan de orde
komt, is hoe therapeuten en andere hulpverleners kunnen omgaan
met dit type cliënten. In de ochtend zijn er eerst twee plenaire lezin‑
gen: van de kinder- en jeugdpsychiater Marcel Schmeets van het
Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) en van Nel Draijer,
klinisch psycholoog/psychotherapeut (Vrije Universiteit en NPI).
Daarna vinden twee rondes workshops plaats en een interview met
Judith L. Herman van de Harvard Medical School in Boston, auteur
van het boek Trauma en herstel.
Datum: 3 maart 2010
Locatie: Zwolle, Regardz Nieuwe Buitensociëteit
Informatie en aanmelding: www.lcvt.nl
Analyzing Developmental Trajectories
Developmental trajectory analysis has been introduced in crimi‑
nology by prof. Daniel Nagin (Carnegie Mellon University) and is
extensively used in the field for analyzing the course of behaviour
over time. Prof. Nagin is offering an English language three-day
workshop, presenting a theoretical underpinning as well as handson computer lab exercises in estimating, analyzing and interpreting
trajectory models. The Netherlands Institute for the Study of Crime
and Law Enforcement NSCR in Amsterdam, the Netherlands,
is hosting this workshop, in cooperation with the Department
of Criminology of the Vrije Universiteit Amsterdam. It is aim‑

JV_08_09_4.indd 112

26-11-2009 16:10:26

Congresagenda

113

ing at researchers in the field of developmental criminology and
psychology. The workshop can accommodate some 30 people, and is
primarily meant for European researchers.
Datum: 27-29 april 2010
Locatie: Amsterdam, NSCR
Informatie en aanmelding: nscr@nscr.nl (stating ‘ADT-Workshop’ in
the subject line)
4th International investigative interviewing conference
Nobody questions that the preparation of the interview is a cru‑
cial task of the investigator. Obtaining knowledge about the facts
or the crime scene, studying testimonies, gathering information
concerning the personality of the interviewee, forming hypotheses
and developing an interview strategy, are only a few of the tasks a
policeman has to face when he is preparing the interview. But what
influence will this preparation have on the further progress of the
interview? To what extent and in which way do foreknowledge and
the choice of the strategy influence the gathering of information?
None of the people involved in the interview are blank sheets when
they enter the interview. Their norms, values and frame of reference
colour the interaction. Cognitive, social and cultural factors influ‑
ence the way the obtained information is handled. How can we find
‘the truth’ on this path full of obstacles? How can we recognize our
concerns, prejudices and reconstruction of the facts? And even so,
how can we avoid them, so we do not loose track and still reach the
ultimate goal, namely getting to ‘the truth’? Therefore, the inter‑
view: written or to be written scenario? The conference is organised
by the Service for behavioural sciences of the Belgian federal judi‑
cial police in collaboration with the Centre d’étude sur la police and
the Centrum voor politiestudies.
Datum: 28 juni-1 juli 2010
Locatie: Brussel
Informatie en aanmelding: http://interviewing-symposium.be
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WODC: website en rapporten
WODC-website: www.wodc.nl
Op de WODC-site is de volgende informatie te vinden:
1. Zoeken op onderwerp via de homepage:
– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);
– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).
2. Publicaties:
– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en
Justitiële verkenningen;
– wetenschappelijke artikelen;
– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf)
beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;
– aanpak criminaliteit (overzichten van interventie- en preventie‑
strategieën inzake diverse criminaliteitsproblemen);
– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑
sites).
3. Onderzoek:
– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief
uitbesteed onderzoek);
– onderzoeksprogramma;
– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde
criminaliteit, prognoses justitiële ketens, Criminaliteit en rechtshandhaving);
– procedure uitbesteed onderzoek.
4. Organisatie:
– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures,
jaarbericht, commissies en werkgroepen;
– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen
en opmerkelijk op tv).
De Justitie-thesaurus wordt op de website gebruikt voor de stan‑
daardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: cri‑
minologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteitsvormen,
justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechtspleging,
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strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burger‑
lijk en administratief recht, staatsrecht en internationaal recht. De
geografische thesaurus maakt nu deel uit van de Justitie-thesaurus.
De oorspronkelijke WODC-thesaurus is nog te vinden op de WODCwebsite (www.wodc.nl) via de knop ‘publicaties’ en de subknop
‘Cahiers’, kies vervolgens het jaar 2003.
Voor vragen en opmerkingen over de WODC-site of de Justitiethesaurus kunt u terecht bij:
Hans van Netburg (redacteur WODC-site)
tel.: 070-370 69 19
fax: 070-370 79 48
e-mail: c.j.van.netburg@minjus.nl
Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u
terecht bij de WODC-informatiedesk, wodc-informatiedesk@min‑
jus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).
De WODC-rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onder‑
zoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC-rapporten vanaf
1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van het
WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC-rapportenseries en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 verschenen
rapporten zijn daar ook te vinden.
In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten
in de reeksen Onderzoek en beleid, Cahiers, Memoranda en Fact
sheets gratis verspreid. Er is een vaste verzendlijst van onder meer
universitaire en gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en
media. Functionarissen en instellingen binnen het ministerie van
Justitie kunnen op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten
toegestuurd krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten
in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij
Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522-237555, fax 0522253864, e-mail budh@boomdistributiecentrum.nl. Hierna volgen
de titelbeschrijvingen van de O&B-rapporten en de rapporten in de
series Cahiers, Memorandum en Fact sheets sinds 2006.
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Onderzoek en Beleid (O&B)
Kalidien, S.N., A.Th.J. Eggen
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshandhaving 2008; ontwikkelingen en
samenhangen
2009, O&B 279
Jennissen, R.P.W.
Criminaliteit, leeftijd en etniciteit; over de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers
van in Nederland verblijvende
Antillianen en Marokkanen
2009, O&B 277
Laan, A.M. van der, C.A. van der
Schans, S. Bogaerts, Th.A.H.
Doreleijers
Criminogene en beschermende
factoren bij jongeren die een
basisraadsonderzoek ondergaan;
een verkennende inventarisatie
van de mate van zorg en van
risico- en beschermende
factoren gesignaleerd door
raadsonderzoekers
2009, O&B 276
Wartna, B.S.J.
In de oude fout; over het meten
van recidive en het vaststellen
van het succes van strafrechtelijke interventies
2009, O&B 275
Ridder, J. de, C.M. Klein
Haarhuis, W.M. de Jongste
De CEAS aan het werk; bevindingen over het functioneren van de
Commissie Evaluatie Afgesloten
Strafzaken 2006-2008
2009, O&B 274

JV_08_09_4.indd 116

Gosselt, J.F., J.J. van Hoof,
M.D.T. de Jong, B. DorbeckJung, M.F. Steehouder
Horen, zien en verkrijgen? Een
onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan
European Game Information) ter
bescherming van jongeren tegen
schadelijke mediabeelden
2009, O&B 273
Gestel, B. van, m.m.v.
R.F. Kouwenberg,M.A. Verhoeven, M.W. Verkuylen
Vastgoed & fout; een analyse van
twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale
en criminele praktijken in de
woningsector
2008, O&B 272
Eggen, A.Th.J. (CBS),
S.N. Kalidien (WODC)
(eindred.)
Criminaliteit en
rechtshandhaving 2007;
ontwikkelingen en samenhangen
2008, O&B 271
Kogel, C.H. de
De hersenen in beeld;
neurobiologisch onderzoek en
vraagstukken op het gebied van
verklaring, reductie en preventie
van criminaliteit
2008, O&B 270
Teeuw, W.B., A.H. Vedder (red.)
Security applications for
converging technologies. Impact
on the constitutional state and
the legal order
2008, O&B 269
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Laan, A.M. van der,
L. Vervoorn, C.A. van der
Schans, S. Bogaerts
Ik zit vast; een exploratieve studie
naar emotionele verwerking van
justitiële vrijheidsbeneming door
jongeren
2008, O&B 268
Klein Haarhuis, C.M.,
E. Niemeijer
Wet en werkelijkheid; bevindingen uit evaluaties van wetten
2008, O&B 267
Guiaux, M., A.H. Uiters,
H. Wubs, E.M.Th. Beenakkers
Uitgenodigde vluchtelingen;
beleid en de maatschappelijke
positie in nationaal en interna
tionaal perspectief
2008, O&B 266
Laclé, Z.D., M.J. ter Voert
Trendrapportage notariaat 2006;
toegankelijkheid, continuïteit en
kwaliteit van de dienstverlening
2008, O&B 265
Hulst, R.C. van der, R.J.M. Neve
High-tech crime, soorten
criminaliteit en hun daders
2008, O&B 264
Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal
Toezichtprogramma’s voor delinquenten en forensisch psychia
trische patiënten; effectiviteit
en veronderstelde werkzame
mechanismen
2008, O&B 263
Boom, A. ten, K.F. Kuijpers,
m.m.v. M. Moene
Behoeften van slachtoffers van
delicten; een systematische litera-
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tuurstudie naar behoeften zoals
door slachtoffers zelf geuit
2008, O&B 262
Voert, M.J. ter, S.L. Peters
Trendrapportage advocatuur
2006; toegankelijkheid, continuï
teit en kwaliteit van de dienstverlening
2008, O&B 261
Kunst, M.J.J., S. Schweizer,
S. Bogaerts, L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld,
posttraumatische stress en
arbeidsverzuim in penitentiaire
inrichtingen
2008, O&B 260
Koeter, M.W.J., M. Bakker
Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)
2008, O&B 259
Spapens, A.C.M., H.G. van
de Bunt, L. Rastovac, m.m.v.
C. Miralles Sueiro
De wereld achter de wietteelt
2008, O&B 258
Dijk, J. van, J. van Kesteren,
P. Smit
Criminal victimisation in international perspective; key findings
from the 2004-2005 ICVS and
EU ICS
2007, O&B 257
Tollenaar, N., R.F. Meijer,
G.L.A.M. Huijbrechts, M. Blom,
S. el Harbachi
Monitor veelplegers; jeugdige en
zeer actieve veelplegers in kaart
gebracht
2007, O&B 256

26-11-2009 16:10:26

118

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 8, 2009

Heide, W. van der, A.Th.J. Eggen
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshand
having 2006; ontwikkelingen en
samenhangen
2007, O&B 255
Eshuis, R.J.J.
Het recht in betere tijden; over
de werking van interventies ter
versnelling van civiele procedures
2007, O&B 254
Struiksma, N., J. de Ridder,
H.B. Winter
De effectiviteit van bestuurlijke
en strafrechtelijke handhaving
van milieuwetgeving
2007, O&B 253
Bunt, H.G. van de, E.R. Kleemans
Georganiseerde criminaliteit in
Nederland; derde rapportage op
basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
2007, O&B 252
Mheen, D. van de, P. Gruter
(red.)
Helingpraktijken onder de loep;
impressies van helingcircuits in
Nederland
2007, O&B 251
Jennissen, R.P.W., J. Oudhof
(red.)
Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van
allochtonen; een theoretische
verdieping en een thematische
verbreding van de Integratiekaart 2006
2007, O&B 250
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Daalder, A.L.
Prostitutie in Nederland na
opheffing van het bordeelverbod
2007, O&B 249
Stokkom, B.A.M. van,
H.J.B. Sackers, J-P. Wils
Godslastering, discriminerende
uitingen wegens godsdienst en
haatuitingen; een inventariserende studie
2007, O&B 248
Poot, C.J. de, E.W. Kruisbergen
Kringen rond de dader; groot
schalig DNA-onderzoek als
instrument in de opsporing
2006, O&B 246
Laan, A.M. van der,
M. Blom, m.m.v. C. Verwers,
A.A.M. Essers
Jeugddelinquentie: risico’s en
bescherming; bevindingen uit de
WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005
2006, O&B 245
Ferwerda, H.B., I.M.G.G. van
Leiden, N.A.M. Arts,
A.R. Hauber
Halt: Het Alternatief? De effecten
van Halt beschreven
2006, O&B 244
Sikkel, D., P.G.M. van der
Heijden, G. van Gils
Methoden voor het schatten van
de omvang van verborgen populaties, in het bijzonder illegale
vreemdelingen
2006, O&B 243

26-11-2009 16:10:26

WODC: website en rapporten

Faure, M.M.G., C.A.R. Moerland
Griffierechten; een vergelijkende
beschrijving van griffierechten- en
vergelijkbare stelsels in een aantal
landen van de Europese Unie
2006, O&B 242
Aebi, M.F., K. Aromaa,
B. Aubusson de Cavarlay,
G. Barclay, B. Gruszczyñska,
H. von Hofer, V. Hysi,
J.-M. Jehle, M. Killias, P. Smit,
C. Tavares
European Sourcebook of Crime
and Criminal Justice Statistics –
2006 (third edition)
2006, O&B 241
Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal,
Rapportage België E. Neven,
G. Vervaeke
Gewelds- en zedendelinquenten
met een psychische stoornis; wetgeving en praktijk in Engeland,
Duitsland, Canada, Zweden en
België
2006, O&B 240
Knaap, L.M. van der,
L.T.J. N
 ijssen, S. Bogaerts
Geweld verslagen? Een studie
naar de preventie van geweld in
het publieke en semi-publieke
domein
2006, O&B 239
Bruin, D.E., C.J.M. Meijerman,
F.R.J. Leenders, R.V. Braam
Verslingerd aan meer dan een
spel; een onderzoek naar de aard
en omvang van kansspelproble
matiek in Nederland
2006, O&B 238

JV_08_09_4.indd 119

119

WODC-Cahiers
Moolenaar, D.E.G., B.J.
Diephuis, S.N. Kalidien, E.C.
Leertouwer, F.P. van Tulder
Capaciteitsbehoefte Justitiële
Ketens t/m 2014; beleidsneutrale
ramingen
Den Haag, WODC/RvdR, 2009
Cahier 2009-8
Gestel, B. van, M.A. Verhoeven
De praktijk van de
programmatische aanpak
mensenhandel; plan- en
procesevaluatie van een pilot
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009-7
Moolenaar, D.E.G., F.P. van
Tulder, M. van GammerenZoeteweij
Terug naar de toekomst; het
beroep op Justitie, 1997-2007:
raming en realisatie
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009-6
Zaalberg, A., H. Nijman,
E. Bulten, L. Stroosma,
C. van der Staak
Voeding en agressieregulatie
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009-5
WODC en IND
Internationale gezinsvorming
begrensd? Een evaluatie van de
verhoging van de inkomens- en
leeftijdseis bij migratie van
buitenlandse partners naar
Nederland
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009-4

26-11-2009 16:10:26

120

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 8, 2009

WODC en Universiteit
Maastricht
Migratie naar en vanuit
Nederland; een eerste proeve van
de Migratiekaart
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009-3
Laan, A.M. van der, R. Kea,
m.m.v. C. Verwers, L. Vervoorn
De Stop-reactie; een
procesevaluatie
Den Haag, WODC, 2009,
Cahier 2009-2
Laan, A.M. van der, R. Kea,
C. Verwers, m.m.v. L. Vervoorn
De Stop-reactie; een
planevaluatie
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009-1
Poot, C.J. de, R.J. Bokhorst,
W.H. Smeenk, R.F. Kouwenberg
De opsporing verruimd? De
Wet opsporing terroristische
misdrijven een jaar in werking
Den Haag, WODC, 2008
Cahier 2008-9
Klein Haarhuis, C.M.
Geschilgedrag; verklaringen bijeengebracht
Cahier 2008-8
Guiaux, M., M. Tumewu
Mediation Monitor 2008;
tussenrapportage
Den Haag, WODC, 2008
Cahier 2008-7
Moolenaar, D.E.G., B. Diephuis,
M. van Gammeren-Zoeteweij,
S. Kalidien, E.C. Leertouwer,
F.P. van Tulder
Capaciteitsbehoefte justitiële
ketens 2013; beleidsneutrale
ramingen

JV_08_09_4.indd 120

Den Haag, WODC, 2008
Cahier 2008-6
Molleman, T., m.m.v. M.J. van
Sandijk
Psychometrische kwaliteit
van en de verbanden tussen
de gedetineerdensurvey en
de BASAM-DJI; voorstudie in
het kader van het onderzoek
Benchmark Gevangeniswezen
Den Haag, WODC, 2008
Cahier 2008-5
Kromhout, M.H.C., H. Wubs,
E.M.Th. Beenakkers
Illegaal verblijf in Nederland; een
literatuuronderzoek
Den Haag, WODC, 2008,
Cahier 2008-3
Kruisbergen, E.W.
Van vonnis tot DNA-profiel;
procesevaluatie van de Wet DNAonderzoek bij veroordeelden
Den Haag, WODC, 2008,
Cahier 2008-2
Bogaerts, S., V. den Hartogh,
L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld
van personeelsleden in een
penitentiaire inrichting
Den Haag, WODC, 2008,
Cahier 2008-1
Willemsen, F.
Huiselijk geweld en herkomstland; een verkennend onderzoek
naar de incidentie van huiselijk
geweld en allochtone daders en
slachtoffers
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-17

26-11-2009 16:10:26

WODC: website en rapporten

Leenarts, L.E.W., L.M. van der
Knaap
Motivatie te meten? Een inventarisatie van instrumenten om
intrinsieke motivatie te meten bij
drugsverslaafde justitiabelen
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-16
Smit, P.R. (WODC),
P. Nieuwbeerta (NSCR)
Moord en doodslag in Nederland
1998 en 2002-2004
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-15
Moolenaar, D.E.G.,
E.C. Leertouwer, F.P. van Tulder,
B. Diephuis
Capaciteitsbehoefte justitiële
ketens 2012; beleidsneutrale
ramingen
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-14
Kleemans, E.R., C.J. de Poot,
m.m.v. S.N. Kalidien, R.F.
Kouwenberg, M. van Nassou
Criminele carrières in de
georganiseerde misdaad
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-13
Croes, M.T.
Naar een ‘bruikbare rechtsorde’; bijdragen uit de sociale
wetenschap
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-12
Leertouwer, E.C., F.P. van
Tulder, B.J. Diephuis, M. Folkeringa, M. van GammerenZoeteweij (i.s.m. de Raad voor
de rechtspraak)
PrognoseModel Justitiële ketens
2006: onderdelen Civiel en

JV_08_09_4.indd 121

121

Bestuur – Beschrijving van het
verbetert raject 2005/2006
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-11
Maas, G.C., E. Niemeijer
Gebruikers van gesubsidieerde
rechtsbijstand; kenmerken,
problemen en inkomenspositie
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-10
Laan, A.M. van der, L. Vervoorn,
N. van Nimwegen, F.L. Leeuw
(red.)
Justitie en demografie: over
ontgroening, vergrijzing en
verkleuring – Veranderingen in
bevolkingssamenstelling en de
gevolgen voor Justitie
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-9
Erp, J.G. van, E. Niemeijer,
M.J. ter Voert, R.F. Meijer (red.)
Geschilprocedures en rechtspraak
in cijfers 2005
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-8
Knaap, L.M. van der,
G. Weijters, S. Bogaerts
Criminogene problemen onder
daders die in aanmerking komen
voor gedragsinterventies
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-7
Reitsma, J., M. Tumewu,
M. ter Voert
Mediation monitor 2007;
tussenrapportage
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-6

26-11-2009 16:10:26

122

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 8, 2009

Knaap, L.M. van der,
L.E.W. Leenarts, L.T.J. Nijssen
Psychometrische kwaliteiten van
de Recidive I nschattingsschalen
(RISc); interbeoordelaars
betrouwbaarheid, interne consis
tentie en congruente validiteit
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-5
Jennissen, R.P.W., M. Blom
(i.s.m. het Centraal Bureau voor
de Statistiek)
Allochtone en autochtone
verdachten van verschillende
delicttypen nader bekeken
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-4
Kulu Glasgow, I., F.L. Leeuw,
E. Uiters, R.V. Bijl
Integratiebeleid rijksoverheid
onderzocht; een synthese van
resultaten uit evaluatie- en
monitoringonderzoek 2003-2006
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-3
Neve, R.J.M., M.M.J. van
Ooyen-Houben, J. Snippe,
B. Bieleman
Samenspannen tegen XTC;
eindevaluatie van de XTC-nota
Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-2
Kromhout, M.H.C. (red.),
A.S. van Rijn, E.M.Th. Been
akkers, I. Kulu-Glasgow
Eergerelateerd geweld in GrootBrittannië, Duitsland en Turkije;
een overzicht van informatie
inzake aard, omvang en aanpak

JV_08_09_4.indd 122

Den Haag, WODC, 2007,
Cahier 2007-1
Erp, J.G. van, m.m.v. A. Hendriks
(eindred.)
Kwantitatieve ontwikkelingen
rechtspraak 2000-2005; informatie ten behoeve van de Evalua
tiecommissie Modernisering
Rechterlijke Macht
Den Haag, WODC/CBS, 2006,
Cahier 2006-10
WODC/CBS
Integratiekaart 2006
Den Haag, WODC/CBS, 2006,
Cahier 2006-8
Moolenaar, D.E.G.
Capaciteitsbehoefte justitiële
ketens 2011; toelichting op de
beleidsneutrale ramingen voor de
veiligheidsketen
Den Haag, WODC, 2006,
Cahier 2006-7
Neve, R., L. Vervoorn, F. Leeuw,
S. Bogaerts
First inventory of policy on counterterrorism; Germany, France,
Italy, Spain, the United Kingdom
and the United States – ‘research
in progress’
Den Haag, WODC, 2006,
Cahier 2006-3a
Neve, R., L. Vervoorn, F. Leeuw,
S. Bogaerts
Eerste inventarisatie van contraterrorismebeleid; Duitsland,
Frankrijk, Spanje, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten – ‘research in progress’
Den Haag, WODC, 2006,
Cahier 2006-3

26-11-2009 16:10:26

WODC: website en rapporten

Gestel, B. van, L.M. van der
Knaap, A. Hendriks, m.m.v.
C.H. de Kogel, M.H. Nagtegaal,
S. Bogaerts
Toezicht buiten de muren; een
systematische review van extramuraal toezicht op TBS-gestelden en vergelijkbare groepen in
het buitenland
Den Haag, WODC, 2006,
Cahier 2006-2
Verwers, C., L.M. van der
Knaap, L. Vervoorn
Internationale kinderontvoering;
onderzoek naar de uitvoering
van het Haags Kinderontvoeringsverdrag vanuit Nederlands
perspectief
Den Haag, WODC, 2006,
Cahier 2006-1

Memoranda
Dijk, J.J. van, R.S. Choenni,
F.L. Leeuw
Analyzing a complaint database
by means of a genetic-based data
mining algorithm
Den Haag, WODC,
Memorandum 2009-3
Dijk, J.J. van
Entiteitreconciliatie ondanks
beperkte overlap door middel van
objectgelijkenis. Casus ‘Koppelen
van persoonsgegevens zonder een
gemeenschappelijke identificatie’
Den Haag, WODC,
Memorandum 2009-2

JV_08_09_4.indd 123

123

Brouwers, M.
Inventarisatie civielrechtelijke
registraties
Memorandum 2009-1
Leertouwer, E.C.,
M.A. Verhoeven
Toepasbaarheid van de PMJramingsmethodiek op de
Nederlandse Antillen
Den Haag, WODC,
Memorandum 2006-5
Laan, A.M. van der, M. Blom
WODC-Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit
– Meting 2005; documentatie
boek; steekproefverantwoording,
veldwerk, enquête en vergelijking
met eerdere metingen
Den Haag, WODC,
Memorandum 2006-4
Moolenaar, D.E.G., R. Choenni
TBS-gestelden 1996-2010; de
feiten en de ramingen
Den Haag, WODC,
Memorandum 2006-3
Wartna, B.S.J., L.T.J. Nijssen
National studies on recidivism;
an inventory of large-scale recidivism research in 33 European
countries
Den Haag, WODC,
Memorandum 2006-2
Moolenaar, D.
Expenditure on crime in the
Netherlands
Den Haag, WODC,
Memorandum 2006-1

26-11-2009 16:10:26

124

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 8, 2009

Fact sheets
Tollenaar, N., J. van Dijk,
J.W. Alblas
Monitor veelplegers 2003-2006;
cijfermatige ontwikkelingen
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2009-1
Tumewu, M.
Mediation Monitor
2008; tussenrapportage
over mediations buiten
doorverwijzingsvoorzieningen
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2008-5
Guiaux, M.
Mediation Monitor Rechtspraak;
tussenrapportage 2008
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2008-4
Tumewu, M.
Mediation Monitor het Juridisch
Loket; tussenrapportage 2008
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2008-3
Wartna, B.S.J., K.A. Beijers
bergen, M. Blom, N. Tollenaar,
G. Weijters, A.A.M. Essers,
S.M. Alma, D.L. Alberda
Recidivebericht 1997-2004.
Ontwikkelingen in de
strafrechtelijke recidive van
Nederlandse justitiabelen
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2008-2
Tollenaar, N., G.L.A.M.
Huijbregts, R.F. Meijer,
J. van Dijk
Monitor veelplegers 2008; samen
vatting van de resultaten

JV_08_09_4.indd 124

Den Haag, WODC,
Fact sheet 2008-1
Beijersbergen, K.A.,
B.S.J. Wartna
Recidive na discriminatie;
een onderzoek naar de straf
rechtelijke recidive onder daders
van discriminatiedelicten
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-9
Weijters, G., B.S.J. Wartna
Voorspelling van het recidive
gevaar van elektronisch
gedetineerden
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-8
Beijersbergen, K.A.,
B.S.J. Wartna
Recidivemeting Glen Mills; de
uitstroomresultaten van de Glen
Mills School in termen van strafrechtelijke recidive
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-7
Maas, G.C.
Costs and financing of legal
assistance; key figures 2000-2006
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-6a
Maas, G.C.
Kosten en financiering van
rechtsbijstand; kerncijfers
2000-2006
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-6
Maas, G.C.
Gebruikers van gesubsidieerde
rechtsbijstand; inzichten in
kenmerken, problemen en
inkomenspositie

26-11-2009 16:10:26

WODC: website en rapporten

Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-4
Blom, M., A.M. van der Laan
Monitor Jeugd terecht 2007
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-3
Kulu-Glasgow, I., F.L. Leeuw,
R.V. Bijl
Integration policies for ethnic
minorities; a synthesis of 16
recent evaluation studies in the
Netherlands
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-2a
Kulu-Glasgow, I., F.L. Leeuw,
R.V. Bijl
Integratiebeleid etnische
minderheden; een synthese van
16 recente evaluatieonderzoeken
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-2
Laan, A. van der, M. Blom,
S. Bogaerts
Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit: risico’s en bescherming
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2007-1
Neve, R., S. Bogaerts
Onderzoek anti-terrorisme beleid
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-29
WODC/CBS
The Integration Monitor 2006
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-27a
WODC/CBS
Integratiekaart 2006
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-27

JV_08_09_4.indd 125

125

Kogel, K. de
Terbeschikkingstelling (TBS) en
forensisch psychiatrische zorg
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-26
Kruissink, M.
Electronic detention
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-25a
Kruissink, M.
Elektronische detentie
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-25
Kleemans, E.R., C.M. Klein
Haarhuis, F.L. Leeuw,
M.M.J. van Ooyen-Houben
Lessons from (evaluation)
research into law enforcement
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-24a
Kleemans, E.R., C.M. Klein
Haarhuis, F.L. Leeuw,
M.M.J. van Ooyen-Houben
Lessen uit (evaluatie)onderzoek
naar rechtshandhaving
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-24
Knaap, L. van der, S. Bogaerts
Violence defied research synthesis
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-23a
Knaap, L. van der, S. Bogaerts
Research synthese Geweld
verslagen
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-23

26-11-2009 16:10:26

126

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 8, 2009

Smit, P.
The European Sourcebook of
Crime and Criminal Justice
Statistics 2006, third edition
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-22a
Smit, P.
Het European Sourcebook of
Crime and Criminal Justice
Statistics 2006, derde editie
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-22
Ooyen-Houben, M.M.J.,
R.F. Meijer
National Drug Monitor; drugrelated crime 1999-2004
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-20a
Ooyen-Houben, M.M.J.,
R.F. Meijer
Nationale Drug Monitor;
drugswetcriminaliteit 1999-2004
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-20
Boom, A. ten
Recent victim research
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-19a
Boom, A. ten
Recent slachtofferonderzoek
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-19
Kleemans, E., H. van de Bunt
Organised Crime Monitor
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-18a
Kleemans, E.
Monitor Georganiseerde
Criminaliteit
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-18

JV_08_09_4.indd 126

TNS Nipo, adapted by
F. Willemsen (WODC)
Business Crime Monitor 20042005 (MCB)
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-16a
TNS-Nipo, bewerkt door
F. Willemsen (WODC)
Monitor Criminaliteit Bedrijfs
leven 2004-2005 (MCB)
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-16
Tollenaar, N., S. el Harbachi,
R.F. Meijer, G.L.A.M. Huijbregts,
M. Blom
Monitor veelplegers; samenvatting van de resultaten
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-12
Wartna, B.S.J., L.T.J. Nijssen
National studies on recidivism;
an inventory of large-scale
recidivism research in
33 European countries
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-11
Wartna, B.S.J., N. Tollenaar
Voorwaardelijk voor onvoorwaardelijk; substitutie van
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen bij gering recidivegevaar;
een raming van de te besparen
gevangeniscapaciteit
Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-10
Wartna, B.S.J., S. Kalidien,
A.A.M. Essers
Replicatie recidivemeting JJI
Den Engh; de uitkomsten van de
SocioGroepsStrategie in termen
van strafrechtelijke recidive

26-11-2009 16:10:26

WODC: website en rapporten

Den Haag, WODC/CBS,
Fact sheet 2006-9
Wartna, B.S.J., S. el Harbachi,
A.A.M. Essers
Strafrechtelijke recidive van
ex-terbeschikkinggestelden; welk
percentage wordt na beëindiging
van de maatregel opnieuw vervolgd voor een ernstig delict?
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2006-8
Wartna, B.S.J., S.N. Kalidien,
N. Tollenaar, A.A.M. Essers
Strafrechtelijke recidive van
jongeren uit justitiële jeugd
inrichtingen; uitstroomperiode
1997-2003
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2006-7
Wartna, B.S.J., S.N. Kalidien,
N. Tollenaar, A.A.M. Essers
Strafrechtelijke recidive van exgedetineerden; uitstroomperiode
1996-2003
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2006-6
Wartna, B.S.J., N. Tollenaar
Recidive 1997-2003; ontwikkelingen in het niveau van de strafrechtelijke recidive van jeugdige
en volwassen daders
Den Haag, WODC,
Fact sheet 2006-5

JV_08_09_4.indd 127

127

Reeks Derde evaluatie van de
Algemene wet bestuursrecht
2006
Schueler, B.J., J.K. Drewes,
F.T. Groenewegen, W.G.A. Hazewindus, A.P. Klap, V.M.Y. ’t Lam,
B.K. Olivier, E.M. VogelezangStoute
Definitieve geschilbeslechting
door de bestuursrechter
2007
Barkhuysen, T., L.J.A. Damen,
K.J. de Graaf, A.T. Marseille,
W. den Ouden, Y.E. Schuurmans, A. Tollenaar
Feitenvaststelling in beroep
2007
Winter, H.B., A. Middelkamp,
M. Herweijer
Klagen bij bestuursorganen;
evaluatieonderzoek naar
de klachtbehandeling door
bestuursorganen
2007
Laemers, M.T.A.B., L.E. de
Groot-van Leeuwen, R. Fredriks
Awb-procedures vanuit het
gezichtspunt van de burger;
stand van zaken in theorie en
eerder onderzoek
2007
Widdershoven, R.J.G.M.,
M.J.M. Verhoeven, S. Prechal,
A.P.W. Duijkersloot, J.W. van de
Gronden, B. Hessel, R. Ortlep
De Europese agenda van de Awb
2007

26-11-2009 16:10:26

128

Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 8, 2009

Commissie Evaluatie Awb III,
Ilsink, J.W. (voorz.)
Toepassing en effecten van de
Algemene wet bestuursrecht
2002-2006
2007

Themanummers Justitiële verkenningen
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