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Piraterij Golf van Aden/Indische Oceaan 

 

Inleiding 

Piraterij in de wateren rond Somalië vormt vanaf 2008 een groot gevaar voor de bemanning 

en schip. Defensie stelde op 15 juni 2011 het beleidskader Vessel Protection Detachment 

(VPD) in voor militaire bescherming van de koopvaardij. In een aantal gevallen is een VPD 

echter niet toepasbaar. Voor deze situaties zou private gewapende beveiliging toegestaan 

dienen te worden. Inmiddels staan (bijna) alle Europese landen dit toe.  

 

Dreigingsniveau piraterij Somalië sterk gedaald maar omkeerbaar 

Het aantal kapingen nabij Somalië is sterk teruggelopen. In 2013 en 2014 hebben zich geen 

kapingen meer voorgedaan. Wel zijn er nog steeds aanvallen maar deze worden afgeslagen. 

Dit gebeurt in 80% van de gevallen door private beveiligers
1
. Het lossen van 

waarschuwingsschoten is (bijna) altijd voldoende om de kapers af te schrikken.  

Het dreigingsniveau is echter omkeerbaar. Zodra landen marinecapaciteit uit de regio 

weghalen zal naar verwachting de piraterij opleven. De sociale partners uiten dan ook hun 

grote zorg over het stoppen van de deelname van Nederland en andere landen aan de NAVO-

missie Ocean Shield. De EU-missie Atalanta die wel doorloopt richt zich veel minder op het 

beschermen van de koopvaardij. Ook is er geen capaciteit meer om luchtpatrouilles uit te 

voeren in het zuidelijk deel van de Indische Oceaan terwijl juist deze luchtpatrouilles een 

onmisbare schakel zijn in het opsporen en aanhouden van de piraten. 

 

Behoefte aan beveiliging blijft groot 

Voor cijfers over het aantal Nederlands gevlagde schepen in de High Risk Area (HRA) moet 

van verschillende bronnen gebruik worden gemaakt. In 2012 gaven Nederlandse reders op 

verzoek van de toenmalige minister van Defensie aan dat er per jaar zo’n 300 tot 350 

doorvaarten beschermd moeten worden. Een deel van deze schepen vaart door het 

Suezkanaal, dat waren er in 2012 en 2013 respectievelijk 163 en 155. Daarnaast vaart een 

aantal schepen continue in de HRA. In antwoord op Kamervragen meldden de ministers van 

Defensie en van Buitenlandse Zaken dat jaarlijks 175 Koninkrijksgevlagde schepen door het 

risicogebied varen
2
.  

 

Inzet VPD’s 2014 

Defensie meldt dat in 2014 53 Nederlandse koopvaardijschepen beschermd zijn door VPD’s
3
. 

Beschermd werden vooral zware ladingschepen, booreilanden onder sleep en  

windmolenconstructieschepen. De ladingcontracten voor deze scheepstypen worden ruim op 

tijd afgesloten, waardoor vertrek- en aankomsthaven lang van te voren bekend zijn. Defensie 

hanteert een aanvraagtermijn van zes weken, terwijl het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
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vier weken de tijd nodig heeft om ‘diplomatic clearance’ te krijgen voor het transport van de 

naar en van het te beveiligen schip.  

 

 

Inzet VPD’s per scheepstype 

VPD teams komen zelden aan boord van general cargo schepen, container-, tank- of 

bulkschepen. Ladingcontracten voor dit soort schepen worden vaak op korte termijn 

afgesloten (spotmarket) en soms wordt lading gedurende de reis nog verhandeld (olie). Dit 

maakt de inzet van VPD’s voor Defensie veel moeilijker planbaar. Inmiddels heeft Defensie 

vijf depots ingericht. Hier zijn de diplomatic clearances al voorhanden en gaan de wapens van 

en aan boord op basis van afspraken (MoU).Vaart het schip langs één van deze vijf 

wapendepots, die aan de doorgaande routes liggen, dan kan de toezegging van een VPD 

sneller dan de eerder genoemde termijnen. Toch is dat nog vaak te lang voor schepen die op 

de spotmarket opereren.  

Als door het verhandelen van de lading tijdens de reis de bestemming verandert, heeft het 

schip met een VPD aan boord een groot probleem aangezien de vereiste diplomatieke 

toestemming om met militairen en wapens binnen te lopen niet snel geregeld kan worden.  

 

Flexibiliteit en snelheid private beveiligers veel groter dan een VPD 

Private beveiligingsbedrijven hebben geen moeite hun wapens aan en van boord te krijgen. 

Hun contacten lopen via de locale autoriteiten en niet langs de diplomatieke weg. Mocht het 

wapentransport toch problemen opleveren gebeurt het embarkeren vaak buiten de territoriale 

wateren van landen. Daardoor is gewapende security veelal binnen 72 uur op een schip te 

plaatsen, vaak nog sneller. Een team van private beveiligers is vaak 3 à 4 man sterk. Ze 

verzorgen samen met de bemanning het wachtlopen.  

 

Minimale omvang VPD 11 personen 

Een VPD omvat minimaal 11 militairen. Dit is gebaseerd op het concept dat een VPD geheel 

zelfstandig het schip beveiligt en daarvoor niet afhankelijk is van de bemanning. Tevens dient 

er sprake te zijn van geweldsdominantie ten opzichte van de piraten. Voor 24 uur per dag, 7 

dagen in de week wachtlopen zijn dan twee maal 4 militairen nodig. Daarnaast bestaat het 

team uit een verpleegkundige, een scherpschutter en een commandant. Vanuit dit 

veiligheidsconcept kan in de visie van het kabinet het aantal militairen niet lager zijn dan 11.  

 

De bemanning van een gemiddeld koopvaardijschip bedraagt rond de 12 zeevarenden. Aan 

het plaatsen van 11 militairen aan boord zijn voor de kleinere schepen dan praktische 

problemen verbonden (voeding, accommodatie, vereiste reddingsmiddelen, Arbo-

regelgeving).  

 

Kosten VPD te hoog, geen level playing field met private beveiligers 

De reders willen voor VPD’s betalen, maar dan wel een prijs die overeenkomt met die voor 

private beveiligers (level playing field). De prijs voor een VP is € 5.000 per dag.  

Een reis van Galle (Sri Lanka) naar Safaaga (Egypte, Rode Zee) duurt rond de 10 dagen en 

kost dan € 50.000 voor een VPD. Dezelfde reis met private beveiliging kost € 28.000. De       

€ 22.000 meerkosten worden door verladers niet geaccepteerd en komen ten laste van de 

reder. Hierdoor is er geen level playing field met de internationale concurrentie.  

 

Uitvlaggen en niet invlaggen gebeurt, aantallen lastig te schatten 
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Nederlandse schepen die sinds 2007 last hebben van piraterij hebben en vaak in de HRA varen 

zijn inmiddels uitgevlagd. Dit betreft onder andere containerschepen van Maersk en olietankers 

van Vroon. Nieuwbouwschepen uit het Verre Oosten maken de overtocht naar Europa onder 

buitenlandse vlag. Of die schepen naderhand onder de Nederlandse vlag komen is geen 

uitgemaakte zaak en kost tijd en geld. Buitenlandse reders melden dat ze geen schepen  

onder Nederlandse vlag brengen, vanwege het verbod op private beveiligers. De KVNR schat 

dat het om tientallen schepen gaat die uitgevlagd zijn dan wel niet ingevlagd worden. 

 

Economische gevolgen uitvlaggen dan wel niet invlaggen groot 

Aan het beheer van schepen is veel werkgelegenheid verbonden, op het kantoor van de reder 

maar ook bij toeleverende bedrijven en dienstverleners. Op basis van cijfers van de overheid 

valt te berekenen dat elk schip dat in Nederland wordt beheerd per jaar € 800.000,- toevoegt 

aan de Nederlandse economie (bruto nationaal product).  

Het is reëel dat het beheer van schepen die uitvlaggen ook op termijn naar het buitenland 

verdwijnt. Vaak eist de nieuwe vlaggenstaat dat kantoorbanen overkomen. Het beheer van 

schepen die niet invlaggen blijft in het buitenland.  

De economische schade voor de Nederlandse economie loopt in de tientallen miljoenen per 

jaar.  

 

Werkgelegenheid Nederlandse zeevarenden in gevaar 
Voor Nederlandse zeevarenden op schepen met de Nederlandse vlag geldt een regeling die de 

loonkosten verlaagt tot een niveau dat internationaal meer concurrerend is. Wordt een schip 

uitgevlagd dan is het zeker dat de Nederlanders niet meer op dat schip kunnen werken. Ze 

worden te duur door het vervallen van de loonkostenregeling. Ook dit effect is uiteraard zeer 

ongewenst.  

 

Inzet van gewapende private beveiligers elders 

De grote scheepsregisters als Panama, Liberia en de Bahama’s staan al langere tijd gewapende 

private beveiligers toe. Landen in de EU die inmiddels private beveiligers toestaan zijn: 

Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Malta, 

Griekenland, Cyprus, Engeland, Gibraltar en de Isle of Man. 

Italië heeft een duaal systeem waar in aanvulling op militairen de inzet van private beveiligers 

mogelijk is. 

 


