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INTERNATIONAL COOPERATION IN COMBATING 

MODERN FORMS OF MARITIME PIRACY:  

LEGAL AND POLICY DIMENSIONS 

 
ABSTRACT 

In recent years, maritime piracy has reemerged as a serious threat to the international community, notably 

following the increase in piracy incidents off the coast of Somalia. Piratical activity has threatened the 

safety of navigation, the lives of seafarers, and the delivery of humanitarian aid.  

The international community rapidly engaged: International and regional bodies became directly 

involved, navies from various countries were dispatched, and new cooperative arrangements were 

formed. This resulted in a significant drop of Somali piracy attacks.  

The dissertation addresses the following overarching question: "What are the primary legal and policy 

characteristics of the paradigm employed by the international community to combat modern forms of 

maritime piracy?"  

The first chapter examines the definition of piracy under international law. The second chapter analyzes 

the duty to cooperate and the third chapter assesses the involvement of the United Nations Security 

Council in combating piracy. The fourth chapter examines the interrelation between an international and a 

regional response to piracy. The fifth chapter focuses on the pragmatic, efficiency-driven approach 

espoused by the international community in combating piracy off the coast of Somalia.  

The dissertation concludes with an overview of the main features of the counter-piracy paradigm. It 

submits that this paradigm marks an important step in the creation of a new international governance 

model, which comprises of a plethora of both state and non-state actors and is based on collaboration 

through non-hierarchical structures, seeking pragmatic solutions and challenging traditional practices that 

have governed international relations in the past.  
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INTERNATIONALE SAMENWERKING BIJ DE 

BESTRIJDING VAN MODERNE VORMEN VAN 

ZEEPIRATERIJ:  

JURIDISCHE EN BELEIDSDIMENSIES  

 
Samenvatting 

De laatste jaren vormt zeepiraterij opnieuw een ernstige bedreiging voor de internationale gemeenschap, 

getuige hiervan met name de stijging van het aantal piratenaanvallen langs de kust van Somalië.  

Piraterij is een bedreiging voor de veiligheid van de scheepvaart, het leven van zeevarenden en de 

levering van humanitaire hulp.  

De internationale gemeenschap reageerde snel: internationale en regionale instanties werden rechtstreeks 

betrokken, de zeemacht van verschillende landen werd ingeschakeld en er werden nieuwe 

samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Een en ander leidde tot een aanzienlijke vermindering van de 

Somalische piratenaanvallen. 

In de onderhavige dissertatie staat de volgende overkoepelende vraag centraal: Welke zijn de 

belangrijkste juridische en beleidskenmerken van het model dat de internationale gemeenschap hanteert 

om moderne vormen van zeepiraterij te bestrijden?  

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de definitie van piraterij volgens het internationaal recht. In het 

tweede hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de plicht tot samenwerking en in het derde hoofdstuk 

wordt een beoordeling gegeven van de betrokkenheid van de VN-Veiligheidsraad bij de bestrijding van 

piraterij. In het vierde hoofdstuk wordt het verband onderzocht tussen een internationaal en een regionaal 

antwoord op piraterij. Het vijfde hoofdstuk is toegespitst op de pragmatische, op doeltreffendheid gerichte 

aanpak van de internationale gemeenschap bij de bestrijding van de piraterij langs de kust van Somalië.  

Tot slot van de dissertatie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van het model 

voor piraterijbestrijding. Gesteld wordt dat dit model een belangrijke stap vormt in de totstandbrenging 
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van een nieuw internationaal bestuursmodel, waarmee een groot aantal zowel overheids- als niet-

overheidsactoren gemoeid zijn en dat gebaseerd is op samenwerking via niet-hiërarchische structuren. 

Daarbij wordt naar pragmatische oplossingen gezocht en worden praktijken die in het verleden 

traditioneel in het kader van internationale betrekkingen werden gehanteerd, ter discussie gesteld. 

 

 

 


