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Jack Sparrows in Oost-Afrika

Voor hen is een piraat een dronkaard met 

een ooglap, houten poot en papegaai op de 

schouder. Films als Pirates of the Caribbean

en Hook dragen bij aan dit stereotype. 

probleem. Snelle speedboten met een zwaar 

bewapende bemanning maken de Golf van 

Aden en de Indische Oceaan - een belangrijke 

verbindt – onveilig.

Oppakken en vrijlaten

Een belangrijk probleem met betrekking tot 

de Somalische piraterij is de vervolging van de 

piraten. Helaas komt het namelijk vaak voor 

kunnen gaan. In december 2009 bijvoorbeeld, 

Somalische piraten.  Maar er was één 

probleem: geen land wilde hen berechten. 

later vrijgelaten en met speedboot en 

al weer op zee gezet. Wel voorzien van 

“voldoende brandstof en voedsel,”verzekerde 

voormalig minister Middelkoop van Defensie 

ons. Dezelfde avond werd er op het NOS 

journaal gesproken over het “falen van de 

Nederlandse strijdkrachten in de strijd tegen 

Somalische piraten,” en ook Kamervragen 

bleven niet uit.

Piraterij voor de kust van 

Somalië is de afgelopen jaren 

explosief gegroeid, maar 

wat moet er met opgepakte 

Somalische piraten gebeuren? 

Niet alleen op nationaal 

niveau, maar ook internationaal 

worstelt men met deze vraag. 

Een tijdelijk internationaal 

piraterij-tribunaal kan 

uitkomst bieden.

Wat zullen we doen
met de Somalische zeeman?
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In maart 2010 ging het ook mis. Een groep 

van 19 Somalische piraten werd toen door 

HMS Tromp opgepakt en ontwapend. Ook 

deze groep mocht een aantal dagen later 

weer gaan. Net als de bemanning van een 

Russische olietanker, die onder Liberiaanse 

vlag voer. Een Russisch marineschip nam deze 

piraten in mei 2010 gevangen, om ze daarna 

weer vrij te laten. Russische diplomaten 

basis was om de piraten langer vast te 

houden.” 

Addertje onder het gras

en roept veel vragen op. Piraterij is immers 

piraten mogen niet zomaar vrijuit gaan. Het 

aan lidstaten universele rechtsmacht uit te 

oefenen in geval van piraterij. Dit betekent 

dat elke lidstaat geautoriseerd is piraten uit 

een andere staat te vervolgen voor piraterij, 

waar dan ook. 

Toch zit er een addertje onder het gras. 

aut dedere aut judicare

maar een bevoegdheid hebben om 

rechtbanken te berechten. Lidstaten blijken 

enkel over te gaan tot vervolging indien hun 

Voor Nederland is dat bijvoorbeeld het geval 

wanneer een schip met de Nederlandse vlag 

wordt gekaapt, het schip eigendom is van een 

Nederlandse rederij of als er Nederlandse 

bemanning betrokken is bij een kaping. 

Andere Europese landen en de Verenigde 

Dit suggereert dat staten wel bereid zijn 

om piraten te vervolgen als zij daar direct 

mee te maken krijgen, maar niet als het om 

buitenlandse belangen gaat.

Voetballen en televisie kijken

Afgelopen zomer vond het eerste Europese 

proces tegen Somalische piraten plaats in 

Nederland. In dit geval besloot Nederland 

wel over te gaan tot vervolging, omdat 

een koopvaardijschip dat voer onder de 

rechter bepaalde dat de vijf piraten een 

Wellicht geen goede beslissing, want de 

Eén van hen liet weten: “Het leven is goed 

hier. Ik krijg goed te eten, kan voetballen 

en televisie kijken. De wc in mijn cel vind 

Nederlandse overheid mij niet terug te sturen 

kinderen over te laten komen zodra hij wordt 

vrijgelaten uit de gevangenis. 

Verblijfsvergunning

Dit plan is helemaal zo gek nog niet, want 

Somalische piraten kunnen inderdaad 

maken op een verblijfsvergunning. Sinds 

overheid.  Het land kampt met grootschalige 

onveiligheid en Al-Shabaab fundamentalisten 

die de macht willen overnemen. Volgens VN 

structureel geschonden. Kortom: het zou in 

om Somalische piraten terug te sturen naar 

hun eigen land. 

Ook voormalig Minister van Buitenlandse 

probleem. “We kunnen niet op het juiste 

verklaarde hij. “Dit kan leiden tot de vreemde 
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van afschrikken.” 

eerste mogelijkheid, piraten berechten 

dan verwacht.  Nadat de EU met de 

Keniaanse autoriteiten had afgesproken 

dat gearresteerde piraten zouden worden 

overgedragen aan Kenia, raakte het 

rechtssysteem daar overbelast. Soortgelijke 

problemen ontstonden eveneens in de 

in Den Haag, werd verworpen. Omdat het 

misdrijf piraterij niet te vergelijken is met 

genocide of oorlogsmisdaden, vond de 

Naast Nederland, Duitsland en Rusland 

niveau. Op basis van hoofdstuk VII van het 

VN Handvest, naar het voorbeeld van het 

kunnen oprichten. De VN Veiligheidsraad 

op te richten, indien er sprake is van een 

bedreiging van de vrede en het juist die vrede 

herstellen.

ontbreken. Een VN diplomaat verklaarde 

onlangs dat een piraterij-tribunaal “te 

ingewikkeld, te duur en niet de moeite 

hun zwakke handhavingbevoegdheden 

en trage vorderingen. Het zouden logge, 

een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de 

zorgen voor een uniforme toepassing van 

worden gecentraliseerd en de rechten van 

piraten zullen worden gewaarborgd. Er zal 

van piraten. En ja, om dit te kunnen bereiken 

moeten worden genomen. Maar uiteindelijk 

manier om juridische onduidelijkheid en 
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