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EDITORIAAL
BIJ EEN ‘COMEBACK’… HET BELANG VAN DE REEKS ‘CAHIERS VAST
COMITÉ P’
Het Vast Comité P publiceerde in het verleden regelmatig cahiers die betrekking
hadden op verschillende thema’s zoals de bijzondere inspectiediensten, suïcide bij
politie, de politieaanpak van partnergeweld en doorgangscellen en bewaarkamers
bij de politie. Hiermee wilde het Vast Comité P niet alleen zijn vaststellingen,
conclusies en aanbevelingen nog meer kenbaar maken, maar ook goede praktijken
beschrijven. De cahiers waren aanvullend aan de verslaggeving aan het Parlement
inzake de toezichtsonderzoeken en zij waren voor het brede publiek bestemd. Qua
inhoud werd de nadruk gelegd op de voortdurende aandacht die het Vast Comité P
besteedt aan de vraag of de politie doeltreffend werkt en of het optreden van de
politie legitiem, integer en conform de normen en gerechtvaardigde verwachtingen
van een Rechtsstaat in een democratische samenleving is.
Thans herneemt het Vast Comité P de reeks ‘Cahiers Vast Comité P’ door op geregelde
basis publicaties uit te brengen rond actuele onderwerpen betreffende de werking
van de politie. Via de in de cahiers behandelde themata wil het Vast Comité P zijn
eigen expertise en de kennis die het verzamelde tijdens zijn onderzoeken, aan een
ruimer publiek kenbaar maken in een permanent streven mee te werken aan het
optimaal functioneren van de politiediensten en de diensten en ambtenaren met
politiebevoegdheid.
Het Vast Comité P hervat deze publicatiepraktijk met het voorliggende cahier
‘Politionele rechtshandhaving op de Noordzee vanuit Belgisch perspectief. Enkele
juridische kwesties verduidelijkt’.
Mijn dank gaat uit naar de heer Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie WestVlaanderen, die samen met het Vast Comité P een studiedag zal organiseren rond de
thematiek, voorwerp van dit cahier, en naar alle medewerkers van het Vast Comité P
die meewerken aan de doorstart van de reeks Cahiers Vast Comité P. Mijn bijzondere
dank gaat uit naar de commissarissen-auditor Dirk Van Nespen en Franky Goossens
die instonden voor de redactie van dit eerste cahier.
Johanna Erard
Voorzitter Vast Comité P
Brussel, 1 september 2017

5

VOORWOORD
EEN CAHIER ‘AT THE RIGHT TIME’
De reeks ‘Cahiers Vast Comité P’ wordt heropgestart met het voorliggende cahier,
getiteld ‘Politionele rechtshandhaving op de Noordzee vanuit Belgisch perspectief. Enkele
juridische kwesties verduidelijkt’. Een en ander betreft de publicatie van het thematisch
onderzoek ‘Controle aan de maritieme buitengrenzen’ dat recent onder mijn auspiciën
in de schoot van het Vast Comité P afgesloten werd.
Met dit cahier wordt als het ware een lacune gevuld in de politieliteratuur: er
dient namelijk vastgesteld te worden dat – een beschrijvende tekst over (onder
meer) de scheepvaartpolitie als deel van de federale politie en een annotatie onder
een Brugs vonnis van 26 april 2010 uitgezonderd – sedert de zogenaamde ‘kleine
integratie’ waarbij de toen als afzonderlijke politiedienst bestaande scheepvaartpolitie
geïntegreerd werd in de rijkswacht, later de federale politie, aan de betrokken
thematiek niet direct een omstandige publicatie gewijd lijkt te zijn.
Het cahier herwaardeert niet alleen het ondergeschoven kindje in de politieliteratuur
dat de politie (sensu lato) ter zee de jongste decennia geweest is. Het komt ook
tegemoet aan een zeer actuele nood aan informatie en kon onzes inziens derhalve
niet beter getimed zijn. Men kan namelijk niet voorbij aan de vaststelling dat de
Belgische politie- en inspectiediensten anno 2017 aan de maritieme buitengrenzen
geconfronteerd worden met steeds inventievere vormen van misdrijven als
drugshandel en mensensmokkel, criminaliteitsfenomeen dat in deze tijd van
(nog steeds) vluchtelingencrisis natuurlijk veelvuldig de aandacht trekt. Een
gedegen rechtshandhaving ter zake vereist naast een constante actualisering van
de diverse toezichtsvormen en -middelen een excellente samenwerking tussen
alle veiligheidsactoren op het betrokken terrein. Dit laatste is niet evident nu het
controlegebeuren aan de Belgische maritieme buitengrenzen gekenmerkt wordt door
een kluwen van diensten, bevoegdheden en bijhorende wetgeving. Deze toestand zal
de komende jaren niet direct vereenvoudigen nu het Belgische bevoegdheidsdomein
van de Noordzee, als het ware een elfde provincie, nog steeds aan economisch belang
wint. Denken we hierbij maar aan de verdere uitbouw van windmolenparken en de
groeiende trafiek van en naar onze zeehavens.
Het Vast Comité P is van mening dat het met het voorliggende cahier – een soort
verkenningstocht langsheen de Belgische maritieme buitengrenzen – een steentje
bijdraagt om het hiervoor bedoelde kluwen te ontrafelen, in het bijzonder wat betreft
een aantal juridische kwesties die in de praktijk gerezen zijn, onder meer op het
6

vlak van het toepassingsgebied van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
Hiermee doet het Vast Comité P recht aan zijn wettelijke opdracht om toezicht te
houden op de globale werking en uitoefening van de politiefunctie door de bevoegde
ambtenaren van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (lees:
in casu de federale politie), en van de inspectiediensten die op het betrokken domein
rechtshandhavend optreden. Deze taakomschrijving maakt dat het Vast Comité P als
parlementaire instelling goed geplaatst is om bij te dragen aan de doeltreffendheid,
doelmatigheid en coördinatie van de verschillende handhavingsdiensten aan de
maritieme buitengrenzen en toe te zien op de wijze waarop zij ter zake de fundamentele
rechten en vrijheden respecteren.
Tot slot wens ik namens het Vast Comité P en namens mezelf iedereen te bedanken
die bijgedragen heeft tot het tot stand komen van dit werk. In het bijzonder dient
hier prof. dr. Gwendolyn Gonsaeles vernoemd te worden wiens inbreng in deze
moeilijk te overschatten is.
Herman Daens
Vast lid Vast Comité P
Brussel, 1 september 2017
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LIJST DER MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BENAMINGEN
1. Regelgeving
AWDA

Algemene Wet 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen

Akkoord van Bonn

Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden
van de verontreiniging van de Noordzee door olie en
andere schadelijke stoffen, opgemaakt te Bonn op 13
september 1983

Beneluxverdrag inzake
grensoverschrijdend
politie-optreden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het
Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg
inzake grensoverschrijdend politieel optreden, gedaan
te Luxemburg op 8 juni 2004

CITES-Wet

Wet 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de
overeenkomst inzake de internationale handel in
bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten, en
van de bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart
1973, alsmede van de wijziging van de overeenkomst,
aangenomen te Bonn op 22 juni 1979

COLREG

‘Convention on the International Regulations for
Preventing Collisions at Sea’ (1972)

EEZ-Wet

Wet 22 april 1999 betreffende de exclusieve
economische zone

EVOA

Europese Verordening 1013/2006 14 juni 2006
betreffende de overbrenging van afvalstoffen

Ger.W.

Gerechtelijk Wetboek

ISPS

‘International Ship and Port Facility Security Code’

Kustreglement

KB 4 augustus 1981 houdende politie- en
scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee,
de havens en de stranden van de Belgische kust
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Landbouwdecreet

Vlaams Decreet 28 juni 2013 betreffende het
landbouw- en visserijbeleid

‘Loadline and Tonnage
Convention’

Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering
van schepen (1966) en ‘International Convention on
Tonnage Measurement of Ships’ (1969)

MARPOL-Verdrag

Internationaal Verdrag ter voorkoming
verontreiniging door schepen (1973)

MFO-3

Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 14 juni 2002 van
de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken
betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke
en bestuurlijke politie

Monitoringrichtlijn
2002/59/EG

Richtlijn 2002/59/EG 27 juni 2002 van het Europees
Parlement en

van

de Raad betreffende de invoering van een
communautair monitoring- en informatiesysteem
voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn
93/57/EEG van de Raad
Schengengrenscode

Verordening (EU) 2016/39 van het Europese Parlement
en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de Uniecode
voor de overschrijding van de grenzen door personen

SOLAS-Verdrag

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van
mensenlevens op zee (1914)

STCW

Internationaal Verdrag betreffende de normen voor
zeevarenden, inzake opleiding, diplomering en
wachtdienst (1978, herzien in 1995)

Sv.

Wetboek van Strafvordering

Sw.

Strafwetboek

UNTOC-Verdrag

‘United Nations Convention against Transnational
Organized Crime’ (2000)
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Verdrag van Prüm

Verdrag 27 mei 2005 tussen het Koninkrijk België,
de Bonds- republiek Duitsland, het Koninkrijk
Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom
Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en
de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering
van de grensoverschrijdende samenwerking, in het
bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de
grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale
migratie, gedaan te Prüm op 27 mei 2005

Verordening (EG) nr.
1224/2009

Verordening nr. 1224/2009 20 november 2009 tot
vaststelling van een communautaire controleregeling
die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk
visserijbeleid moet garanderen

Visserijwet

Wet 21 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd
maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de
biologische hulpbronnen van de zee

VTZ

Verdrag van Genève over de territoriale zee en de
aansluitende zone (Verenigde Naties, 1958)

Wet 3 mei 1999

Wet 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de
luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale
politie

Wet 18 juli 1991

Wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politieen inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan
voor de dreigingsanalyse

Wet Geïntegreerde
Politiedienst

Wet 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus

Wet Marien Milieu

Wet 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene
milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke
planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid
van België
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Wet Politieambt

Wet 5 augustus 1992 op het politieambt

Wet Productnormen

Wet 21 december 1998 betreffende de productnormen
ter
bevordering van duurzame productie- en
consumptiepatronen en ter bescherming van het
leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers

Zeerechtverdrag 1982
(ook Zeerechtverdrag
of UNCLOS-Verdrag)

Verdrag 10 december 1982 van de Verenigde Naties
inzake het recht van de zee, Montego Bay

2. Woorden, woordgroepen, officiële bronnen, benamingen en instanties
ADCC

Algemene Directie Crisiscentrum

AIK

Arrondissementeel informatiekruispunt

ANG

Algemene Nationale Gegevensbank

Art.

Artikel

ASTRID

‘Allround Semi-cellular Trunking Radionetwerk for
Integrated Dispatchings’

BCP

Belgisch continentaal plat

BID

Bijzondere inspectiedienst

BIPT

Belgisch
Instituut
Telecommunicatie

Bijz.Wet

Bijzondere wet

BLEU

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

BMM

Beheerseenheid
Noordzee

BNZ

Belgisch deel van de Noordzee
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voor

Mathematisch

Postdiensten

Model

voor

en

de

BS

Belgisch Staatsblad

Cf.

Confer/zie

CFCA

Communautair Controleagentschap

CIC

Communicatie- en informatiecentrum

CIWES

CommunicatieVlaanderen

Decr.Vl.

Vlaams decreet

DG

Directoraat-generaal

DGA

Algemene directie bestuurlijke politie

DGA/DAO

Algemene directie bestuurlijke politie – directie van de
operaties inzake bestuurlijke politie (federale politie)

DGJ

Algemene directie gerechtelijke politie

DGJ/DJSOC

Algemene directie gerechtelijke politie – centrale
directie van de
bestrijding van de zware en
georganiseerde criminaliteit

DGR/Jur

Algemene directie van het middelenbeheer en de
informatie – juridische dienst, contentieux en statuten
(federale politie)

Dienst Enquêtes P

Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op
de politiediensten

DVZ

Dienst Vreemdelingenzaken

EEG

Europees Economische Gemeenschap

EEZ

Exclusieve economische zone

EG

Europese Gemeenschap

en

informatiecentrum

West-
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EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Raad van
Europa)

Err.

Erratum

Et al.

Et alii/en andere

Et seq.

Et sequitur/en volgende

EU

Europese Unie

FAGG

Federaal Agentschap voor
Gezondheids- producten

FANC

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Fed comdo

Federaal commando

FAVV

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen

FGP

Federale gerechtelijke politie

FOD

Federale Overheidsdienst

GLLWS

Gemiddeld laag water springtij

HAZMAT

‘Hazardous Materials’

HHOO

Handhaving van de openbare orde, rust, veiligheid en
gezondheid

HK

Havenkapiteindienst

J°

Juncto

KB

Koninklijk besluit

Km.

Kilometer
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Geneesmiddelen

en

MB

Ministerieel besluit

MIK

Maritiem Informatiekruispunt

MRCC

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum/‘Maritime
Rescue and Coördination Centre’

NV

Naamloze vennootschap

NVP

Nationaal Veiligheidsplan

N.v.d.r.

Nota van de redactie

OCAD

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

Opsplan

Operationeel plan

Parl.St.

Parlementaire stukken

Pb.L.

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen –
wetgeving

POD

Programmatorische Federale Overheidsdienst

Prof. dr.

Professor doctor

PTW

Politie te water

SAR

‘Search and Rescue’

SICAD

Informatie- en communicatiedienst

SOP

‘Standard Operating Procedures’

SPN

Scheepvaartpolitie (federale politie)

SOE

Speciale onderzoekseenheid

Vast Comité P

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

15

VHF

‘Very High Frequency’

VLIZ

Vlaams Instituut voor de Zee

Vol.

Volume/deel
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ALGEMENE INLEIDING
1. In overeenstemming met zijn opdracht, vervat in de organieke Wet van 18 juli
19911, werd door het Vast Comité P van Toezicht op de politiediensten (Vast
Comité P) een thematisch onderzoek opgestart met als titel ‘Controle aan de maritieme
buitengrenzen’. Dat onderzoek had initieel tot doel de wijze te beschrijven waarop de
verschillende Belgische controlediensten en dus rechtshandhavingsinstanties, actief
aan de Belgische maritieme buitengrenzen, optreden en samenwerken. Er werd
bepaald: 1) dat alle taken of vormen van toezicht op fenomenen die niets met het
verlaten of binnenkomen van het Belgische grondgebied te maken hebben, niet tot
het onderzoek behoren2; 2) dat zowel de controle van personen als de controle van
de goederenstroom bekeken wordt; 3) en dat het onderzoek zich zou beperken tot de
zogenaamde ‘eerstelijnscontrole’3.
2. Uit de verkennende omgevingsanalyse, ter zake uitgevoerd, kwam naar voor dat
er in de context van de bedoelde controle enkele onduidelijkheden rijzen, in essentie
juridisch van aard. Deze onduidelijkheden hebben voornamelijk betrekking op het
opdrachten- en bevoegdhedenpakket ter zake van de geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (de lokale en de federale politie) enerzijds en van
de bijzondere inspectiediensten (BID’s) anderzijds in de verschillende zones van de
Noordzee4. Om een en ander uit te klaren werd een aantal relevante actoren – stuk
voor stuk (onder andere ervarings-) deskundig ter zake – op het terrein aangeschreven
en bevraagd over het wettelijk kader waarin ze hun controleactiviteiten aan de
maritieme buitengrenzen uitoefenen.
3. De analyse van de verzamelde informatie werd omwille van de complexiteit en
de specificiteit van de materie daarna voorgelegd enerzijds in haar algemeenheid
aan het kabinet van Bart Tommelein, toenmalig staatssecretaris van de Noordzee,
en anderzijds op bepaalde punten aan prof. dr. Gwen Gonsaeles, professor aan de
1
2

3

4

Voluit: Wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 26 juli 1991.
Zo vallen niet onder het bereik van het onderzoek: verkeersregeling te water; toezicht op onschuldige doorvaart;
toezicht door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) op vergunningen voor
marifoons; en toezicht op illegale olielozingen door de Beheerseenheid Mathematisch Model voor de Noordzee
(BMM). Controle op pleziervaart en insteekplaatsen in de strijd tegen de illegale immigratie of drugstrafiek valt
wel onder het onderzoek.
Eerstelijnscontrole in de zin van eerstelijnsvaststellingen. Deze scherpstelling is van belang omdat in het kader van
de Schengenreglementering gesproken wordt van controles in de tweede lijn wanneer ze gebeuren nadat iemand
na het eerste contact met de grenscontroleur meegenomen wordt naar een bureel voor verder onderzoek. Een
dergelijk onderzoek wordt in het kader van het voorliggende cahier wel degelijk nog als een eerstelijnscontrole
beschouwd. Verder onderzoek op basis van deze vaststellingen in eerste lijn en uitgevoerd door andere diensten
dan de initieel betrokken eenheden zelf, zal in de voorliggende tekst niet in detail behandeld worden.
Cf. infra punt I.2. van hoofdstuk I en punt I.2. van hoofdstuk II voor de oplijsting van en duiding bij deze zones.
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Hogere Zeevaartschool en aan de Universiteit Antwerpen (voor wat het aspect van
het toepassingsgebied van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt5 (Wet
Politieambt) betreft) en aan de dienst Opsporing en Onderzoek van de Algemene
Administratie der Douane en Accijnzen (voor wat het aspect informatie-uitwisseling
betreft).
4. Een en ander werd gecapteerd in dit cahier dat opgebouwd is uit twee hoofdstukken.
In een eerste hoofdstuk wordt de voormelde omgevingsanalyse geschetst: hierin
wordt een aantal kernbegrippen uit de voorliggende studie gedefinieerd en wordt
aangegeven wie in deze de kernstructuur en -diensten zijn. Het tweede hoofdstuk
– dat het zwaartepunt van het cahier vormt – bevat dan het juridisch kader inzake
de Belgische politionele rechtshandhaving op de Noordzee waarbij onder andere
uitklaring geboden wordt over de bedoelde juridische onduidelijkheden. Een
algemeen besluit met enkele aanbevelingen rondt het geheel af.
5. Aan te stippen valt dat een ontwerp van het rapport, aan de basis van dit cahier, ter
prelectuur overgemaakt werd aan de actoren – diensten en personen – wiens inbreng
in het rapport verwerkt werd. In het rapport en bij doortrekking dit cahier werd
maximaal met hun gebeurlijke opmerkingen rekening gehouden. Bij deze wensen
we ieder van hen uitdrukkelijk te danken voor hun zeer gewaardeerde inbreng en
medewerking.

5
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BS 22 december 1992.

HOOFDSTUK I – CONTROLE AAN DE BELGISCHE MARITIEME
BUITENGRENZEN: EEN VERKENNENDE OMGEVINGSANALYSE
AFDELING I – DUIDING VAN HET RELEVANTE BEGRIPPENKADER
6. Het behoort vanuit een standpunt van eenduidigheid een aantal kerntermen te
definiëren.
7. De Schengengrenscode6 van de Europese Unie (EU) definieert buitengrenzen
in zijn artikel 2.2 als “landsgrenzen, met inbegrip van de rivier- en meergrenzen, de
zeegrenzen alsmede de lucht-, rivier-, zee- en meerhavens van de Lidstaten, voor zover zij
geen binnengrenzen7 zijn”.
8. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grenstoezicht, grenscontrole en
grensbewaking.
I.1.

De noties ‘grenstoezicht’, ‘grenscontrole’ en ‘grensbewaking’

9. De notie ‘grenstoezicht’ wordt in de Schengengrenscode enkel gedefinieerd vanuit
het perspectief van verkeer van personen. Artikel 2.10. van de voormelde code
stelt dat een en ander refereert naar de overeenkomstig en voor het doel van de
Schengengrenscode aan een grens uitgevoerde activiteit die uitsluitend wegens de
voorgenomen of daadwerkelijke grensoverschrijding verricht wordt8. Grenstoezicht
bestaat uit controle en bewaking van de grens.
10. Grenscontroles worden in artikel 2.11. van de Schengengrenscode omschreven
als “de controles die aan de grensdoorlaatposten worden verricht om na te gaan of de
betrokken personen, hun vervoermiddelen en de voorwerpen in hun bezit het grondgebied
van de Lidstaten mogen binnenkomen dan wel verlaten”.
11. Vanuit het perspectief van de Europese Unie en van het vrij verkeer van
personen binnen de Schengenzone zijn er in België in totaal 13 zogenaamde
6

7

8

Voluit: Verordening (EU) 2016/399 van het Europese parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de
Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), Pb.L. 23 maart 2016, nr.
L77/1.
In artikel 2.1 van de Schengengrenscode worden de binnengrenzen als volgt geduid: “a) de gemeenschappelijke
landgrenzen, daaronder begrepen rivier- en meergrenzen, van de Lidstaten; b) de luchthavens van de Lidstaten voor de
interne vluchten; c) de zee-, rivier- en meerhavens van de Lidstaten voor de regelmatige interne veerverbindingen”.
Artikel 2.10. van de Schengengrenscode definieert de notie ‘grenstoezicht’ meer bepaald als “de overeenkomstig
en voor het doel van deze verordening aan een grens uitgevoerde activiteit die uitsluitend wegens de voorgenomen of
daadwerkelijke grensoverschrijding en dus niet om andere redenen wordt verricht, en die bestaat in controle en bewaking
van de grens”.
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Schengendoorlaatposten9 die in de ‘Schengen Border Catalogue’ specifiek bepaald
zijn en waarlangs personen de Schengenzone kunnen binnenkomen via België.
Zes van deze doorlaatpunten komen met maritiem verkeer in contact. De controle
aan deze – laten we zeggen – maritieme grensposten is toevertrouwd aan de
scheepvaartpolitie (SPN), onderdeel van de algemene directie bestuurlijke politie
van de federale politie. Meer bepaald berust een en ander bij de scheepvaartpolitie
Kust met de posten Zeebrugge, Blankenberge, Oostende en Nieuwpoort, de sectie
Antwerpen en de sectie Gent.
12. Zoals aangegeven bevat de Schengengrenscode naast een aspect ‘grenscontrole’
tevens een aspect ‘grensbewaking’. Dit omvat het toezicht op de buitengrenzen dat
niet onder de hiervoor in randnummer 10 aangehaalde definitie van grenscontrole
valt en sluit aan bij het volgende punt van het voorliggende cahier, namelijk de
kwestie welke de maritieme grenzen vanuit geografisch oogpunt zijn (zie punt I.2.).
Artikel 2.12. van de Schengengrenscode stelt dat grensbewaking de bewaking van
de grenzen buiten de grensdoorlaatposten en de bewaking van grensdoorlaatposten
buiten de vastgestelde openingstijden omvat om te voorkomen dat personen zich aan
de grenscontroles onttrekken.
13. Zoals in randnummer 9 aangestipt zijn de voormelde definities van grenstoezicht,
grenscontrole en grensbewaking van toepassing op het verkeer van personen. Het
toezicht op de goederenstroom kan eveneens op basis van een en ander opgedeeld
worden. Dit toezicht wordt verzorgd door verschillende diensten, inzonderheid de
Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (FOD Financiën), de Afdeling
Inspectie van het Directoraat-generaal Leefmilieu (FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu) en het Directoraat-generaal Scheepvaart (FOD
Mobiliteit) (cf. ook infra punt II.2.).
I.2.

De notie ‘maritieme buitengrens’ vanuit geografisch oogpunt

14. België beschikt over een kustlijn van circa 65 km. die we als maritieme grens
kunnen beschouwen. Ook bepaalde zones van de Noordzee behoren tot de
verantwoordelijkheid van België: de betrokken begrippen dienen eveneens nader
gedefinieerd te worden voor een goed begrip van het voorliggende cahier.

9
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Artikel 2.8. van de Schengengrenscode omschrijft de notie ‘grensdoorlaatpost’ als “een door de bevoegde autoriteiten
voor overschrijding van de buitengrenzen aangewezen doorlaatpost”.

I.2.1.

Algemeen

15. Internationaal wordt de zee ingedeeld in verschillende zones, dit op basis
van internationale verdragen. Figuur 1 geeft een schematische voorstelling van
de zones relevant voor de lectuur van het voorliggende cahier. Op te merken valt
dat er naast die zones nog andere gebieden (lucht/water) bestaan die verder niet
behandeld zullen worden (bijvoorbeeld: de ‘Aeronautical Search and Rescue’-zone
(ASSR), de zogenaamde ‘Bonn-Akkoord gedeelde verantwoordelijkheidszone’ en het
Habitatrichtlijngebied). We duiden kort enige begrippen uit figuur 1.

Figuur 1 – Schema maritieme zones
(Bron: https://nl.wikipedia.org.wiki/Maritiem_rechtsgebied)
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16. Maritieme zones vertrekken van de basislijn10 (of nullijn of laagwaterlijn
(GLLWS)) van de Kuststaat.
17. De eerste zone van maximaal 12 zeemijl noemt men de territoriale zee (ook
territoriale zone of wateren) waarbinnen de Kuststaat de volledige soevereiniteit
uitoefent. De territoriale zee omvat zowel de waterkolom, bodem en ondergrond als
het hierboven liggende luchtruim.
18. In de zone aansluitend bij de territoriale zone – de aansluitende zone (ook
aangrenzende zone) genoemd – van maximaal 12 zeemijl breed, oefent de Kuststaat
specifiek doch beperkt toezicht uit op het vlak van belastingen, douane, immigratie
en volksgezondheid.
19. Verder spreken we tot maximaal 200 zeemijl gemeten vanaf de basislijn van de
exclusieve economische zone of kortweg EEZ. De facto betekent dit dat deze zone
eveneens aansluit bij de territoriale zee en zich van hieruit over een afstand van
maximaal 188 zeemijl zeewaarts kan uitstrekken. In deze zone oefent de Kuststaat
soevereine en exclusieve rechten uit met betrekking tot de exploitatie en exploratie,
het beheer en behoud van de levende en niet-levende natuurlijke rijkdommen van
wateren, zeebodem en ondergrond en andere activiteiten van economische aard,
zoals energiewinning. De Kuststaat heeft tevens bevoegdheid inzake de bouw en het
gebruik van kunstmatige eilanden, wetenschappelijk zeeonderzoek en de bescherming
en het behoud van het marien milieu11. Hoewel het rechtsregime in beide zones
verschillend is, zal de aansluitende zone over een afstand van maximaal 12 zeemijl
bijgevolg samenvallen met de EEZ. Alle soevereine rechten die de Kuststaat kan
uitoefenen in de EEZ, kan zij bijgevolg eveneens uitoefenen in de aansluitende zone.
Het omgekeerde geldt evenwel niet.
20. In België vallen de bodem en de ondergrond van de EEZ samen met het
continentaal plat. Deze zone omvat “de zeebodem en de ondergrond van de onder water
gelegen gebieden die zich buiten zijn territoriale zee uitstrekken door de natuurlijke
voortzetting van zijn landterritorium tot de buitenste grens van de continentale rand, of
tot een afstand van 200 zeemijl van de basislijnen vanwaar de breedte van de territoriale
zee wordt gemeten wanneer de buitenste grens van de continentale rand zich niet tot
10

11
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Deze lijn is de grens die de zee scheidt van het land en de interne wateren of binnenwateren. Er zijn twee vormen:
enerzijds de normale basislijn, met name de lijn tussen de zee en de kust bij laagwater, en anderzijds de rechte
basislijn waarbij diepe insnijdingen (baaien, delta’s, eilanden) in de kust geen invloed hebben op de basislijn. In
België wordt een normale basislijn gebruikt bij gebrek aan dergelijke insnijdingen en hanteert men de GLLWS
wat de afkorting is van ‘gemiddeld laag water springtij’.
Zie de artikelen 55 en 56 van het verdrag van Montego Bay van 10 december 1982 inzake het recht van de
zee (Verenigde Naties) (United Nations Treaty Series, vol. 1833, 3) (verder afgekort als Zeerechtverdrag 1982,
Zeerechtverdrag of UNCLOS-Verdrag).

die afstand uitstrekt”12. De Kuststaat oefent over het continentaal plat soevereine
rechten uit ter exploratie en exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het
plat. Grosso modo kunnen we stellen dat het begrip ‘continentaal plat’ slaat op de
natuurlijke rijkdommen van de zeebodem en de ondergrond13. Hierin verschilt dit
begrip van de EEZ, die ook de rijkdommen in de waterkolom erboven omvat. Ten
behoeve van het voorliggende cahier wordt evenwel geen afzonderlijke melding
gemaakt van het continentaal plat, waar deze vanzelfsprekend wel tot de maritieme
verantwoordelijkheidszone van de Kuststaat hoort.
21. Na het continentaal plat/de EEZ strekt zich de zogenaamde ‘volle zee’ uit of het
overgrote deel van de zee waarop niemand aanspraak kan maken. Historisch gezien,
wordt de zee beschouwd als res communis, een zone die als het ware van iedereen is en
vrij gebruikt kan worden14. Dit principe werd later bekrachtigd in artikel 87, punt 1
van het Zeerechtverdrag 1982 in de volgende bewoordingen: “De volle zee is open voor
alle Staten, ongeacht of deze Kuststaat of Staat zonder zeekust zijn”15.
I.2.2. De Belgische situatie
22. Voor België valt de basislijn samen met de laagwaterlijn (GLLWS). De territoriale
zee strekt zich 12 zeemijl in zee uit16. Voor het bepalen van de territoriale zee, de
EEZ en het continentaal plat diende België internationale verdragen te sluiten met
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Aan te stippen valt dat aangezien
de afstand tussen de maritieme zones van de aangrenzende Staten kleiner is dan
200 zeemijl, de maritieme zones van België geen grens hebben met de volle zee.
De grenzen van de EEZ en het continentaal plat van België vallen door de hiervoor
bedoelde verdragen17 de facto samen met elkaar.
12
13
14

15

16
17

Art. 76 Zeerechtverdrag 1982.
Art. 77 Zeerechtverdrag 1982.
Zie het advies van Grotius (Hugo de Groot) aan de Oost-Indische Compagnie in 1609, waarin het concept ‘mare
liberum’ verdedigd wordt vanuit de stelling dat de vrijheid van de zee een gevolg is van de natuur zelf en daaruit
dienvolgens ook vrijhandel impliceert.
Voluit luidt dit punt als volgt: “1.De volle zee is open voor alle Staten, ongeacht of deze Kuststaat of Staat zonder
zeekust zijn. De vrijheid van de volle zee wordt uitgeoefend op de voorwaarden, neergelegd bij dit verdrag en bij andere
regels van het internationale recht. Deze vrijheid houdt, zowel voor Kuststaten als voor Staten zonder zeekust onder meer
in: 1) de vrijheid van scheepvaart; 2) de vrijheid er overheen te vliegen; 3) de vrijheid onderzeese kabels en pijpleidingen
te leggen, onder voorbehoud van deel VI; 4) de vrijheid kunstmatige eilanden en andere krachtens het internationale
recht toegestane installaties te bouwen, onder voorbehoud van deel VI; 5) de vrijheid van visserij, onder voorbehoud
van de voorwaarden, neergelegd in afdeling 2; 6) de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, onder voorbehoud van de
delen VI en XIII”.
Zie: Wet 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België, BS 22 oktober 1987.
Zie: Wet 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee, BS 10 juli 1990.
De grenzen in die wet zijn gebaseerd op de afbakeningsakkoorden met Frankrijk (8 oktober 1990), met het
Verenigd Koninkrijk (29 mei 1991) en met Nederland (18 december 1996).
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23. De onderstaande figuur 2 toont de grenzen van de EEZ (samenvallend met het
continentaal plat) en de territoriale zone van België.

Figuur 2 – EEZ (grijs) en territoriale Zee (geel)
(Bron: http://www.compendiumkustenzee.be/nl/interactieve-grafieken-kaarten18)
24. Hoewel ter zake verschillende visies geformuleerd zouden kunnen worden, bestaat
er onder de actoren die bevraagd werden in het kader van het onderzoek dat leidde tot
het voorliggende cahier, een consensus dat het maritieme verantwoordelijkheidsgebied
van België bestaat uit de territoriale zee19 én de EEZ20 samen: een gebied van circa
3.457 km² dat zich tot 60 km. diep in de Noordzee uitstrekt. Ter vergelijking: de
provincie West-Vlaanderen heeft een oppervlakte van 3.144 km². In de literatuur
wordt dan ook begrijpelijkerwijze soms over een elfde provincie gesproken. Ten
behoeve van het uitoefenen van eerstelijnscontrole inzake goederen en personen
18

19
20
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Figuur 2 werd – net als figuur 3 – door de auteurs van dit cahier samengesteld via de interactieve ‘tool’, geboden
door de vermelde site van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Voor achtergrond bij die ‘tool’, zie: H.
PIRLET, T. VERLEYE, A. LESCRAUWAET en J. MEES (ed.), Compendium voor kust en zee 2015: een
geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in
Vlaanderen en België, Oostende, VLIZ, 2015, 256p.
Circa 1.440 km².
Circa 2.017 km².

moet – zo wordt bepleit – de maritieme verantwoordelijkheidszone evenwel beperkt
worden tot de territoriale zee, de aansluitende zone én tot de kunstmatige eilanden,
installaties en inrichtingen (met inbegrip van de hierrond aanwezige veiligheidszone)
gelegen in de EEZ/het continentaal plat.
25. De EEZ ligt in één van de drukste vaargebieden van de Noordzee. Ter illustratie
vermelden we dat in 2015 ongeveer 27.839 zeeschepen een Belgische haven
binnenkwamen21. Het merendeel ervan vertrok eveneens vanuit een Belgische haven,
wat het totale aantal in- en uitgaande bewegingen van zeeschepen op circa 56.000 per
jaar brengt. In dit cijfer zijn de pleziervaartuigen en vissersboten niet meegerekend,
evenmin als een groot aantal schepen dat enkel de EEZ doorkruist zonder een
Belgische haven aan te doen22.
26. Tijdens een informatieronde in het kader van de verkennende omgevingsanalyse
is gebleken dat er aan de keuze van het maritieme verantwoordelijkheidgebied enkele
belangrijke gevolgen verbonden zijn. Zo is de bevoegdheid van de diensten die toezicht
houden op het Belgische deel van de Noordzee, sterk verschillend naargelang de
zone waarbinnen ze opereren. Zo bijvoorbeeld werd ons door de verantwoordelijken
van de SPN de vraag gesteld of de Wet Politieambt wel van toepassing is buiten
de territoriale zee. In voorkomend geval zou sprake zijn van een vacuüm in een
groot deel van de EEZ. De SPN kan in dergelijke gevallen terugvallen op enkele
internationale verdragen; het kader waarbinnen men werkt, is evenwel niet duidelijk
afgelijnd23. Ter zake kan in het bijzonder gewezen worden op de windmolenparken
voor de Belgische kust (zie figuur 3): een groot deel ervan ligt buiten de territoriale
zee. Daarnaast zijn er een aantal praktische problemen verbonden aan de keuze voor
het hoger vermelde verantwoordelijkheidsgebied (zie randnummer 24). Zo reikt de
dekking van het ASTRID-communicatiesysteem en van het gsm-netwerk slechts tot
enkele kilometers in zee. Enkel een deel van de territoriale zee wordt door een en
ander gedekt, wat tot voor kort impliceerde dat bij een grote politionele of civiele
actie in geval van ramp of noodtoestand men noodgedwongen moest terugvallen
op open24 marifoonverbindingen of satelliettelefonie. Momenteel gebruikt men een
21

22

23

24

Zie voor deze cijfers tabel 5.10. uit het jaarverslag 2015 van de Vlaamse Havencommissie (VLAAMSE
HAVENCOMMISSIE, De Vlaamse havens. Feiten, statistieken en indicatoren voor 2015, Brussel, Vlaamse
Havencommissie, 2016, 154p.)
Cf. het principe van de onschuldige doorvaart, een algemeen erkend gewoonterecht dat het louter doorvaren van
de territoriale wateren met bedoelingen die geen gevaar opleveren voor de Kuststaat inzake de vrede, de goede orde
en de veiligheid, toestaat.
Ter illustratie kunnen we de discussie aanhalen die in Europa aan de gang zou zijn over de bevoegdheden van
de Lidstaten buiten de territoriale zee in het kader van de Schengenovereenkomst. Sommige Lidstaten van de
Europese Unie zouden van mening zijn dat buiten de territoriale zee en de aansluitende zone er geen toezicht in
de zin van Schengengrensbewaking zou mogen plaatsvinden.
Open verbindingen zijn verbindingen die door iedereen die over een marifoon beschikt, mee te volgen zijn.
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tussenoplossing waarbij gecrypteerde marifoonverbindingen gekoppeld worden aan
het ASTRID-netwerk.

Figuur 3 – EEZ (grijs) en territoriale zee (geel) met gebieden voor windmolenparken
(Bron: http://www.compendiumkustenzee.be/nl/interactieve-grafieken-kaarten)
I.2.3.

De notie ‘maritieme buitengrens’ vanuit economisch oogpunt

27. De notie ‘maritieme buitengrens’ wordt niet enkel gedefinieerd in relatie
tot grenstoezicht en vanuit een geografische insteek. Er zit namelijk ook een
economische kant aan het verhaal die op zich los staat van de voormelde parameters.
We verduidelijken een en ander. In ‘De haven als knooppunt van verbindingswegen’25
haalt Dirk Calemyn de kwestie van de concurrentiepositie aan. Reuzenschepen
vervoeren steeds meer containers die allemaal zo snel mogelijk uit de haven dienen te
vertrekken. Tijdrovende controles liggen dan moeilijk en alles ter plekke controleren
en openmaken is zeker geen optie, dit niet alleen door de omvang van de flux aan
personen en goederen die door de Belgische havens passeren maar eveneens door het
economische gewicht dat aan de havensector kleeft. Volgens cijfers van de Vlaamse
25
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D. CALEMYN, De haven als knooppunt van verbindingswegen – De haven- en watergebonden politiezorg, Brussel,
Federale politie, 1 februari 2008.

Havencommissie zorgt de sector direct en indirect voor 226.427 werkplaatsen
(voltijdse equivalenten)26 en wordt de direct toegevoegde waarde van de vier grootste
zeehavens27 samen geschat op circa 14, 9 miljard euro per jaar28.
I.3. Afbakening van de notie ‘maritieme buitengrens’, zoals gehanteerd in de
voorliggende studie
28. Het is thans zaak duidelijk af te bakenen hoe de notie ‘maritieme buitengrens’ in
de voorliggende studie begrepen dient te worden. Zoals aangegeven (zie randnummer
24), bestaat er een consensus om de EEZ en de territoriale zee samen als maritieme
verantwoordelijkheidszone van België te beschouwen. In de lijn hiervan wordt er dan
ook voor geopteerd om in deze controle aan de maritieme buitengrens te interpreteren
enerzijds als de grenscontrole aan de zes maritieme Schengendoorlaatpunten en
anderzijds als grensbewaking op de in- en uitgaande bewegingen in de EEZ en
dit zowel voor wat het verkeer van personen als voor wat het verkeer van goederen
betreft. Hierbij dient herhaald dat onder grenstoezicht zowel grenscontrole als
grensbewaking begrepen dient te worden (zie randnummers 9, 10 en 12).

26
27
28

VLAAMSE HAVENCOMMISSIE, De Vlaamse havens. Feiten, statistieken en indicatoren voor 2015, Brussel,
Vlaamse Havencommissie, 2016, 86.
Met name Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende.
VLAAMSE HAVENCOMMISSIE, De Vlaamse havens. Feiten, statistieken en indicatoren voor 2015, Brussel,
Vlaamse Havencommissie, 2016, 86.
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AFDELING II – EEN SCHETS VAN DE BETROKKEN STRUCTUUR EN
DIENSTEN
II.1. De Kustwachtstructuur
29. Bij controle aan de maritieme buitengrenzen komt in eerste orde de Kustwacht in
beeld. Het betreft hier een samenwerkingsverband tussen alle overheden en diensten
met bevoegdheid op de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid. In totaal
omvat de Kustwacht 17 overheidsinstanties29 – zowel Vlaamse als federale – alsmede
de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.
30. De belangrijkste taak van de Kustwacht is te zorgen voor een goede samenwerking
tussen de verschillende diensten waardoor acties op zee efficiënter aangepakt kunnen
worden30. Anders gezegd: de Kustwachtstructuur staat in voor de coördinatie en het
overleg tussen de administraties bevoegd voor de Noordzee.
31. In dat kader werd op 8 juli 2005 een samenwerkingsakkoord gesloten tussen
de federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de
samenwerking in een structuur Kustwacht31. Het akkoord werd goedgekeurd bij
Wet van 4 april 2006 en bij Vlaams Decreet van 17 maart 200632. Men beoogt met
het akkoord een coherente benadering van een veilige Noordzee, in de meest ruime
zin. In een persbericht van de Ministerraad van 20 juli 2005 lezen we ter zake, in
terugkoppeling naar artikel 2 van het bedoelde akkoord: “De basisprincipes bij deze
samenwerking zijn de gelijkwaardigheid tussen de verschillende partijen, het wederzijds
respect voor de wettelijke bevoegdheden en de optimale benutting van infrastructuur en

29

30
31
32

32

Meer bepaald: 1) de FOD Binnenlandse zaken – Crisiscentrum, Civiele bescherming en Scheepvaartpolitie;
2) de Vlaamse overheid – afdeling Beleid (Mobiliteit en Openbaar Vervoer); 3) de FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; 4) de Vlaamse overheid – Afdeling Internationaal
Milieubeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; 5) het ministerie van Landsverdediging; 6)
de Vlaamse overheid – Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust – Afdeling Kust; 7) het Federaal Instituut
voor Duurzame Ontwikkeling; 8) de Vlaamse overheid – Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
- Loodswezen; 9) de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; 10) de Vlaamse overheid – Afdeling
Maritieme Toegang; 11) de FOD Financiën – Algemene Administratie der Douane en Accijnzen; 12) de Vlaamse
overheid – Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust – Afdeling Scheepvaartbegeleiding; 13) de FOD
Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal Scheepvaart; 14) de Vlaamse overheid – Agentschap Maritieme
Dienstverlening en Kust – Vloot; 15) de FOD Volksgezondheid – Directoraat-generaal Leefmilieu – dienst Marien
Milieu; 16) de Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid,
Dienst Zeevisserij Oostende; 17) het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) - Beheerseenheid Mathematisch model
van de Noordzee (BMM).
www.kustwacht.be.
BS 23 oktober 2006.
Zie respectievelijk BS 19 mei 2006 en BS 27 april 2006.

middelen, om dubbele investeringskosten te vermijden”. Schematisch is de Kustwacht –
op verticale en horizontale wijze – als volgt gestructureerd:

De Kustwacht: 17 partners.

(Samenwerkingsakkoord 8 juli 2005, BS 23 oktober 2006).

• Structuur.
Vlaamse Ministers
Kustwachtpartners

Kustwachtcentrale
MRCC

MIK

Federale Ministers
Beleidsorgaan =
Beleidsbeslissingen
Overlegorgaan =
Technische bespreking
en overleg
Secretariaat Kustwacht =
Loketfunctie /
Ondersteuning dagelijkse
werking

Figuur 4 – De Kustwacht (Bron: interne presentatie SPN)
32. In de verticale structuur situeert zich: 1) een beslissend ‘beleidsorgaan’ met daarin
de ‘decision makers’ van de deelnemende overheden; 2) een (permanent) secretariaat
met een Vlaamse en een federale secretaris; en 3) een overlegorgaan, zijnde een
formeel kader onder het voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen
voor besprekingen en adviezen die veeleer betrekking hebben op een technische
expertise.
33. Horizontaal gezien is er sprake van een operationele structuur met twee
componenten die zich in grote lijnen tot elkaar verhouden zoals de dienst 100 tot de
101. Enerzijds verzamelen de Vlaamse maritieme veiligheidsdiensten (‘safety’) zich in
het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) te Oostende. Anderzijds
herbergt het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK), gesitueerd in de marinebasis te
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Zeebrugge, de complementaire tegenpool van het MRCC die eenvoudig gesteld de
federale handhavingsdiensten (‘security’) omvat33.
34. Het MRCC en het MIK werken samen – dit operationele samenwerkingsverband34
wordt de Kustwachtcentrale genoemd – en zijn onderling verbonden. Het
achterliggend doel hiervan is, zoals reeds aangegeven (zie randnummers 30 en 31),
efficiëntie en effectiviteit. Meer bepaald willen de betrokken actoren een optimaal
rendement bereiken binnen de eigen opdracht door het delen van beschikbare
informatie en van grote investeringen. In dit kader zou ook de ‘hardware’ van een en
ander moeten faciliteren dat de ene component – bij het uitvallen van de andere – de
‘corebusiness’ van deze laatste overneemt.
35. Binnen deze verticale en horizontale structuur neemt de SPN deel aan het
MIK. Samen met de Douane en de medewerkers van Defensie is de geïntegreerde
politie fysiek in het MIK aanwezig. De keuze van de benaming ‘MIK’ is enigszins
ongelukkig omdat het de indruk wekt dat het MIK een soort ‘AIK te water’ zou zijn.
Het MIK verschilt van een AIK (arrondissementeel informatiekruispunt) doordat
in zijn schoot informatie niet geanalyseerd wordt: ze wordt er samengebracht en
verrijkt alvorens teruggekoppeld te worden naar de MIK-partner die piloot is binnen
de betrokken materie.
36. Het MIK ondersteunt de Kustwachtpartners op het vlak van de coördinatie
van de beveiliging en de rechtshandhaving op zee. Het MIK verschaft in deze zicht
op zaken door in hoofdzaak op het Belgische deel35 van de Noordzee vaartuigen te
identificeren en scheepsbewegingen te monitoren.
37. Verder heeft men op het MIK toegang tot allerlei databanken die de betrokken
vaststellingen kunnen bevestigen van waaruit de aard en voorgeschiedenis van een
vaartuig blijken. De verschillende diensten, aanwezig in of deelnemend aan het MIK,
worden tezelfdertijd in staat gesteld de derwijze bekomen informatie te koppelen aan
de kennis die ze zelf in huis hebben en die niet alleen het schip en zijn vaarroute maar
bijvoorbeeld ook de lading en de opvarenden zou kunnen betreffen. Het resultaat van
33

34

35

34

‘Safety’ (veiligheid) wordt inzake het MRCC gelinkt aan de coördinatie van reddingsacties op zee en heeft onder
meer betrekking op: het beperken van risico’s op onopzettelijke incidenten (in relatie tot personen, natuur en
omgevingsfactoren); veiligheidsvoorschriften; het verkeersscheidingsstelsel voor de kust; reddingsdiensten;
loodsdiensten. ‘Security’ (beveiliging) verwijst naar controle op de naleving van de wetgeving op zee
(rechtshandhaving) waaronder het maximaal vermijden van risico’s op opzettelijke incidenten/kwaadwillige
opzettelijke daden van personen.
De SPN maakte in november 2016 de opmerking dat het betrokken proces van samenwerking nog in de
kinderschoenen staat. Er werd ondertussen een zogenaamde ‘studie Kustwachtcentrale’ gelanceerd die nog verder
uitgewerkt moet worden.
In de praktijk in de EEZ.

een en ander kan spontaan of op vraag – en uiteraard waar mogelijk – ter beschikking
gesteld worden van de Kustwachtpartner(s). Zoals reeds vermeld, gaat het om een
louter samenbrengen van informatie; de informatie wordt niet geanalyseerd (zie
randnummer 35)36.
38. Het MIK brengt niet alleen informatie samen. Het biedt ook een operationeel
platform voor de aansturing en coördinatie van allerlei acties op zee. Zonder de
taak van een communicatie- en informatiecentrum (CIC) te willen overnemen,
beschikt het MIK over de technische middelen om bepaalde veiligheidsperimeters
vast te leggen rond kritieke plaatsen of incidenten te water en eventuele indringing
te detecteren. De radarbeelden die het MIK door de Vlaamse overheid aangeleverd
krijgt, zijn daarbij blijkbaar een kritieke succesfactor.
39. Voor de voorliggende studie is het MIK van belang omdat het op het vlak van de
controle en bewaking aan de buitengrenzen op operationeel niveau een rol vervult
die coördinatie op het terrein tussen de verschillende ter zake relevante diensten
faciliteert. Het MIK is – zo kan gesteld worden – een tastbaar resultaat van het
samenwerkingsverband dat de Kustwacht is.
II.2. De relevante diensten37
40. Controle op de maritieme buitengrenzen is in het licht van het voorgaande een
complex samenstelsel van regelgeving, begrippen en fenomenen maar ook diensten.
We beperken ons hier tot het vermelden en kort duiden – in willekeurige volgorde
– van de diensten die binnen de afbakening van de voorliggende studie vallen. Er
moet sprake zijn van enige controle- of toezichtsactiviteiten op fenomenen met een
grensoverschrijdend karakter of een in- of uitgaande beweging, opdat een dienst ter
zake in beeld komt.
36
37

Een en ander werd uitdrukkelijk naar voor gebracht in een presentatie over het MIK door commissaris Filip
Schamp.
Zie voor een partiële oplijsting, in relatie tot de aanpak van drugsdelicten en mensensmokkel in de havens, recent
ook: Vr. en Antw. Kamer 2016-17, 21 juni 2017, CRABV 54 COM 694 (Vr. nr. 19319 A. TOP). Aan te stippen
valt dat onlangs in de pers ook melding gemaakt werd van een nog in 2017 op te richten dienst (de Federale
Organisatie voor Maritieme Beveiliging) die de terreurdreiging op zee zou bestrijden door in samenwerking met
buitenlandse diensten en met de Douane, het leger en de SPN de Belgische schepen te screenen op geradicaliseerd
personeel en te beschermen tegen terroristen, alsmede meer globaal verdachte schepen te detecteren (L. BOVÉ,
“België gaat terrorisme op zee bestrijden”, De Tijd 31 mei 2017). Voor wat betreft de in dit punt aangehaalde
BID’s verwijzen we voor verdere informatie naar de volgende cahiers: A. BRÜLS, E. VAN GOETHEM en W.
PEETERS, Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden. Het federale niveau in Cahiers Vast
Comité P, Brussel, Politeia, 2007, 316p. (en cd-rom); E. VAN GOETHEM, F. GOOSSENS en W. PEETERS,
Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden. Vlaanderen. Brussels hoofdstedelijk gewest.
Brusselse gemeenschappelijke gemeenschapscommissie in Cahiers Vast Comité P, Brussel, Politeia, 2007, 201p. (en
cd-rom).
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II.2.1.

De federale politie

41. Binnen de structuur van de federale politie dient in eerste orde de SPN genoemd
te worden38. Ontstaan uit enerzijds de voormalige zeevaartpolitie en de havenbrigades
van de voormalige rijkswacht, is de SPN bij wet aangeduid als de dienst die instaat
voor onder meer de grenscontrole, de basispolitiezorg in de haven en de politie te
water39. De SPN – die in het hele controlegebeuren duidelijk in de eerste lijn opereert
– beschikt hiervoor over eenheden in de belangrijkste zeehavens en over zeegaande
vaartuigen.
42. In de tweede lijn dient binnen de bestuurlijke zuil van de federale politie de
dienst DGA/DAO-migratie40 genoemd die de verschillende diensten van DGA
die belast zijn met grenscontrole ondersteunt en coördineert. Binnen de federale
gerechtelijke politie zijn relevant enerzijds de centrale diensten van DGJ/DJSOC
die werken rond drugs, terro, mensenhandel en criminaliteit inzake goederen en
38

39

40

36

Zoals in het voorwoord bij het voorliggende cahier aangegeven, werd in het verleden in de literatuur wel enige
aandacht besteed aan de SPN en aan diens voorloper. Afgezien van een beschrijvende tekst van de voormelde
dienst en een annotatie is het onderwerp de jongste jaren evenwel niet meer direct behandeld geweest in de
rechtsleer. We inventariseren ter zake de volgende doctrine: C. DE BOLLE en L. VAN DOREN, “De rijkswacht
te land, ter zee en in de lucht. De integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie
in de rijkswacht”, Vigiles 1999, afl. 5, 5-18; C. FIJNAUT, L. TOBBACK en J. VYNCKIER, De zeevaartpolitie;
voordrachten ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan, Gent, Mys & Breesch, 1993, 63p.; F. GOOSSENS,
“De bevoegdheid van de federale politie inzake de scheepvaart scherper gesteld”, TVW 2005, afl. 5, 132-133;
F. GOOSSENS, “De integratie van de zeevaart-, de luchtvaart- en de spoorwegpolitie in de rijkswacht” in C.
FIJNAUT, B. DE RUYVER en F. GOOSSENS (ed.), De reorganisatie van het politiewezen, Leuven, Universitaire
Pers Leuven, 1999, 117-162; F. GOOSSENS, “Over de verbaliseringsbevoegdheid van de scheepvaartpolitie
inzake wegverkeer” (noot onder Pol. Brugge 20 april 2010), Vigiles 2013, 65-67; M. GUILLEMIN, C. DE
BOLLE, J. DE PAEPE en D. ELST, “De spoorwegpolitie, de scheepvaartpolitie en de dienst luchtvaartpolitie als
onderdelen van de federale politie” in F. GOOSSENS (ed.), Dragers van de politiefunctie, Mechelen, Kluwer, 2012,
127-147. Het wetenschappelijk onderzoek ‘as such’ ter zake dateert ondertussen ook al van enige tijd geleden (zie:
HEBBERECHT, P. en HORVAT, S., De zeevaart- en de spoorwegpolitie; onderzoek verricht in opdracht van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (onderzoeksrapport UGent – Onderzoeksgroep Criminologie), onuitg., 1994).
De opdrachten van de SPN zijn als volgt bepaald in artikel 18 van de Wet van 3 mei 1999 (voluit: Wet 3 mei 1999
tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en
de spoorwegpolitie in de federale politie, BS 29 mei 1999): 1) het uitoefenen van toezicht op de naleving van de
wetten op en rond het water en aan boord van vaartuigen; 2) het uitvoeren van grenscontrole; 3) het waarnemen
van de gerechtelijke politie aan boord van vaartuigen; 4) het uitvoeren van het beslag op schepen; 5) het vervullen
van taken van bestuurlijke politie in het raam van de politie te water. Hieruit vloeit voort dat – binnen de
geïntegreerde politie – het de SPN, deel van de federale politie, is die de volledige politiezorg waarneemt op en
rond het water (op de Noordzee en in de grote havens (Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende)). Een en ander
vloeit logischerwijze voort uit de artikelen 16bis Wet Politieambt (“De federale politie is belast met de uitoefening
van de opdrachten inzake politie der zeevaart en politie der scheepvaart, zonder afbreuk te doen aan door de wet aan
bepaalde agenten van de bevoegde openbare besturen toegekende politiebevoegdheden”) en 17 van de voormelde Wet
van 3 mei 1999 (“De federale politie oefent de politie te water uit binnen de maritieme zones en op de wateren waarover
België jurisdictie heeft”) die een uitzondering inhouden op de gekende taakverdelingsregeling, vervat in artikel 3
Wet Geïntegreerde Politiedienst (voluit: Wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, BS 5 januari 1999).
DGA/DAO staat voor ‘algemene directie bestuurlijke politie – directie van de operaties inzake bestuurlijke
politie’.

anderzijds de gedeconcentreerde FGP-afdelingen van West-Vlaanderen, Antwerpen
en Oost-Vlaanderen41.
II.2.2.

De FOD Financiën – Dienst Belastingen en Invorderingen – Algemene
Administratie der Douane en Accijnzen

43. De diensten van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen hebben als
opdracht “de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale
handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de
logistieke keten”. Om deze taken uit te voeren – zo stelt de Algemene Administratie
der Douane en Accijnzen – “werken we nationaal en internationaal samen met andere
overheidsdiensten en voornamelijk andere wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen
fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme” 42.
II.2.3.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu – Directoraat-generaal Leefmilieu – Afdeling Inspectie

44. Het Directoraat-generaal (DG) Leefmilieu heeft op federaal niveau de bevoegdheid
om de inbreuken op de federale milieuwetgeving en -normen op te sporen en vast
te stellen. Het verzekert de handhaving van de volgende wetten: 1) één aspect, met
name de invasieve soorten, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud; 2)
de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de
internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten, en van
de bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de wijziging
van de overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979 (CITES-Wet); 3) de
wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van
duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu,
de volksgezondheid en de werknemers (de Wet Productnormen); 4) de wet van 15
juli 2016 tot uitvoering van de verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het
gebruik van precursoren voor explosieven43.

41
42
43

DGJ/DJSOC staat voor ‘algemene directie gerechtelijke politie – centrale directie van de bestrijding van de zware
en georganiseerde criminaliteit’.
www.fiscus.fgov.be.
Zie ook: www.health.belgium.be. Op deze website wordt ook melding gemaakt van de dienst ‘SANIPORT’,
eveneens gesitueerd in de schoot van de voormelde FOD. Deze dienst, te omschrijven als de sanitaire politie voor
het internationale verkeer, werd in de voorliggende studie niet behandeld.
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II.2.4.

Het Vlaamse Gewest – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie –
Milie-Inspectie

45. De gewestelijke Milieu-Inspectie heeft afspraken met de federale LeefmilieuInspectie, de Douane en de SPN om gezamenlijke controles op de uitvoer van afval
naar derdewereldlanden op te zetten. In het Vlaamse Gewest is de Milieu-Inspectie
de bevoegde autoriteit voor de handhaving op de EVOA44 en dus ook het eerste
aanspreekpunt voor de melding van illegale afvaltransporten45.
II.2.5.

De FOD Binnenlandse Zaken

46. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken
beschikt over een gerechtelijke cel die de politiediensten en andere controlediensten
bijstaat op het terrein. De leden van de DVZ beschikken over de bevoegdheid van
agent van gerechtelijke politie.
47. Een andere dienst van de FOD Binnenlandse Zaken, de Algemene Directie
Crisiscentrum/het Crisiscentrum (ADCC), vertegenwoordigde tot voor kort binnen
de Kustwachtstructuur de federale politie. Thans heeft de federale politie zelf een
vertegenwoordiger in de Kustwachtstructuur. De ADCC heeft een belangrijke functie
in de informatiedoorstroming tussen de verschillende bij het controlegebeuren
betrokken partners en diensten en in het kader van maritieme veiligheid.
II.2.6.

De FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal Scheepvaart

48. Het Directoraat-generaal (DG) Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer is
opgedeeld in verschillende operationele entiteiten. De Directie Scheepvaartcontrole –
bestaande uit ‘Port State Control’ (omvat Milieubeheer Zee), de Dienst Vlaggenstaat,
de entiteit ‘HAZMAT’ (‘Hazardous Materials’) en de Cel Pleziervaart (Inspectie
Pleziervaart) – staat in voor controles in de eerste lijn. Haar controles op het terrein,
met uitzondering van deze met betrekking tot de ISPS-Code46, kaderen eerder in het
‘safety’- dan in het ‘security’-gebeuren47. We vermelden een en ander dan ook enkel
44
45
46

47
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Voluit: Europese verordening 1013/2006 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, Pb.L. 12 juli
2006, nr. L190/1. Deze verordering is van kracht sinds 2007.
www.lne.be.
ISPS-Code staat voor ‘International Ship and Port Facility Security Code ’. Een en ander, van kracht sedert
2004, werd opgesteld door de ‘International Maritime Organisation U.N.O.’(IMO) als een amendement bij het
SOLAS-Verdrag (voluit: Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (1914)).
Zie voetnoot 34 voor het onderscheid tussen beide begrippen. Met ‘security’ zitten we in het domein van de
rechtshandhaving, voorwerp van het voorliggende cahier.

volledigheidshalve. Door de Zesde Staatshervorming48 zijn bepaalde bevoegdheden
omtrent de binnenvaart overgedragen aan de gewesten. Aan te stippen valt dat de
taken die vroeger uitgevoerd werden door de entiteit ‘River State Control’ van het
DG Scheepvaart sinds 1 januari 2015 voor wat Vlaanderen betreft overgenomen zijn
door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
II.2.7.

De POD Wetenschapsbeleid – Beheerseenheid Mathematisch Model
voor de Noordzee (BMM)

49. Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw voert de BMM
regelmatig toezichtsvluchten uit boven de Noordzee met een vliegtuig dat
uitgerust is met teledetectie-instrumenten die elke abnormaliteit opsporen op het
wateroppervlak. Op die manier kunnen vervuilingen opgespoord en geëvalueerd
worden van op afstand en kunnen eventuele vervuilers (in casu zeeschepen) vanuit de
lucht geïdentificeerd worden. De BMM werkt hiervoor nauw samen met Defensie
en met de SPN. Dit toezicht dat elk jaar circa 250 vlieguren omvat, vindt plaats in
het kader van het Akkoord van Bonn van 198349. Een en ander kadert in het aspect
‘grensbewaking’ van de voorliggende studie, meer bepaald binnen het deelfenomeen
‘illegale lozingen op zee’.
II.2.8.

Het Vlaamse Gewest – Departement Landbouw en Visserij – Dienst
Zeevisserij

50. De Dienst Zeevisserij is belast met het toezicht op de bescherming van de
biologische rijkdommen van de zee50. Hoewel er weinig of geen informatie terug te
vinden is over hoe deze taak ingevuld wordt, wordt de dienst wel vermeld als partner
bij eerstelijnscontroles door de Marinecomponent van Defensie, de maritieme
brigade van de Douane en de SPN. Uit een antwoord van toenmalig Vlaams
minister-president, Kris Peeters, destijds tevens bevoegd voor visserijbeleid, op een
parlementaire vraag (december 2009) in het Vlaams Parlement, leren we dat de Cel
Inspectie van de Dienst Zeevisserij uit een zestal ambtenaren bestaat met vaststellingsen opsporingsbevoegdheden. Zij zouden hierbij internationaal samenwerken51 met
verschillende buitenlandse inspectieploegen.
48
49
50
51

Art. 23 Bijz.Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014).
Voluit: Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie
en andere schadelijke stoffen, opgemaakt te Bonn op 13 september 1983, www.bonnagreement.be.
Zie het operationeel programma 2007-2013 in uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan voor de Belgische
visserijsector, met als titel‘Investeren in duurzame visserij’.
Zie: VLAAMS INFORMATIECENTRUM LAND- EN TUINBOUW, “Vlaanderen pakt visserijcontrole goed
aan”, www.vilt.be (15 december 2009).
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II.2.9.

Het Ministerie van Defensie – Marinecomponent (inzake visserijwacht)

51. De Marinecomponent van Defensie heeft controlebevoegdheden op zee en kan
het achtervolgingsrecht op zee uitoefenen inzake onder meer piraterij, mensenhandel,
terrorisme en drugstrafiek.
52. De ter zake gemandateerde officieren en onderofficieren zijn bevoegd voor toezicht
en controle op de naleving van de Wet Marien Milieu52. De Marine is ook belast met
visserijwacht en heeft aldus een controlerende bevoegdheid inzake visserij53.
53. De Marine is, naast de federale politie en de Douane, de derde operationele
partner in het MIK.
II.2.10. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
54. De inspecteurs van het FANC hebben de hoedanigheid van agent van
gerechtelijke politie met alle mogelijkheden van dien op het vlak van melding van
hun vaststellingen aan de gerechtelijke instanties. Zij blijken eveneens toezicht te
houden op de invoer van radioactief materiaal. In de havens werden meetpoorten
geïnstalleerd die ladingen controleren op de aanwezigheid van radioactief materiaal.
Deze meetpoorten worden bemand door personeel van de Algemene Administratie
der Douane en Accijnzen. Wanneer er radioactief materiaal aangetroffen wordt, zal
het FANC tussenbeide komen om te beslissen wat er verder dient te gebeuren.
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Voluit: Wet 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke
planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, BS 12 maart 1999. In artikel 43, eerste lid, 5°
et seq. worden aan deze militairen verschillende bevoegdheden toegekend waaronder het opstellen van processenverbaal met bijzondere bewijswaarde, het recht van vrije toegang tot schepen en installaties op zee, vrije toegang
tot relevante plaatsen aan wal, het afnemen van verklaringen en de inzage en het kopiëren van documenten, het
nemen van stalen en achtervolgingsrecht buiten de territoriale wateren.
We verwijzen ter zake naar de rede ‘West-Vlaanderen door de zee gedreven’, uitgesproken door toenmalig gouverneur
Paul Breyne op 2 oktober 2007.

II.2.11. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV)
55. Het FAVV werkt samen met zowel de federale politie als de Douane en andere
BID’s inzake het toezicht op de voedselveiligheid en neemt als ondersteunende dienst
deel aan controleacties op het terrein54.
II.2.12. Het
Federaal
Agentschap
Gezondheidsproducten (FAGG)

voor

Geneesmiddelen

en

56. Het DG Inspectie van het FAHH beschikt over een speciale onderzoekseenheid
(SOE) die nauw samenwerkt met de diensten van de Douane inzake de in- en uitvoer
van geneesmiddelen (namaak, precursoren en dergelijke).
II.2.13. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD)
57. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) maakt punctuele of
strategische evaluaties over de terroristische en extremistische dreigingen in en tegen
België en evalueert op basis van de verkregen inlichtingen van de ondersteunende
diensten55 het dreigingsniveau wat directe gevolgen kan hebben voor de activiteiten
van verschillende Kustwachtpartners. Zo bijvoorbeeld zal op basis van de analyse
van het OCAD de ADCC (zie randnummer 47) de nodige maatregelen inschatten.
Voor de voorliggende studie is het relevant op te merken dat de ADCC onder meer
belast is met de uitvoering van de Europese verordeningen56 voor de veiligheid van
de havenfaciliteiten. Met meer in het bijzonder de Europese Verordening 725/2004
werd de reeds hoger aangehaalde ISPS-Code57 omgezet naar Europees recht en werd
54

Zie: FAVV, Activiteitenverslag 2008, www.afsca.be, 2008, 215: “In het kader van een multidisciplinaire
samenwerking werden er 70 dossiers afgehandeld met andere diensten: politie (lokaal- federaal), parketten, gemeentelijke
milieudiensten, diverse diensten van de FOD Financiën (douane, BBI), FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, Milieu-Inspectie, Mestbank, IBGE-BIM, Geneesmiddelenagentschap (FAGG), FOD
Economie, Antistroperij-Eenheid van het Waalse Gewest”.

55

Voor een oplijsting van de ondersteunende diensten, zie artikel 2, eerste lid, 2° van de wet van 10 juli 2006
betreffende de analyse van de dreiging (BS 20 juli 2006). Naast de door de Koning op voorstel van de Nationale
Veiligheidsraad aangewezen diensten gaat het meer bepaald om: de Veiligheid van de Staat; de Algemene Dienst
Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht; de federale en de lokale politie; de FOD Financiën, in het bijzonder
de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen; de FOD Binnenlandse Zaken, in het bijzonder de Dienst
Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken; de FOD Mobiliteit en Vervoer; en de FOD Buitenlandse
Zaken.
Zie in het bijzonder: Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004
betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten.
Zie ter zake randnummer 48 en voetnoot 46.
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deze gelijktijdig van kracht en bindend voor alle Lidstaten van de Europese Unie. De
ISPS-Code omvat eisen en aanbevelingen die vormen van opzettelijk ongeoorloofde
acties en in het bijzonder terrorisme moeten voorkomen.
II.2.14. De FOD Buitenlandse Zaken
58. De FOD Buitenlandse Zaken beschikt over een Crisiscentrum dat kan optreden
bij een ongeval op zee, buiten de territoriale wateren, waarbij Belgen en buitenlanders
betrokken zijn. Samen met andere Kustwachtpartners behandelt de FOD Buitenlandse
Zaken de aanvragen van buitenlandse schepen die oceanografische en hydrografische
onderzoeken willen uitvoeren op het Belgische deel van de Noordzee58.
II.2.15. De havenautoriteiten (de havenkapitein of de havencommandant)
59. De Havenkapiteindienst (HK) houdt toezicht op de orde en het vlotte verloop van
het scheepvaartverkeer. In het bijzonder gaat de aandacht naar de organisatie van de
bewegingen der zeeschepen. De havenkapitein of -commandant heeft een politionele
bevoegdheid inzake het toezicht op de regelmatigheid van het scheepvaartverkeer en
van de activiteiten op de terreinen van de vennootschap/het havenbedrijf.
60. De havenkapitein of -commandant kan een proces-verbaal opstellen voor
overtredingen die hij vaststelt en staat samen met de Cel Juridische en Administratieve
Ondersteuning van de HK in voor de juridische afwikkeling van alle schadegevallen,
zowel deze op het water als aan wal. Er bestaat in deze zin een nauwe samenwerking
met de gerechtelijke arrondissementen, de SPN en de lokale politie alsook de
diverse brandweerkorpsen. We vermelden de HK omdat de toepassing van de ISPS
(‘International Ship Port Security’)-reglementering tot zijn bevoegdheidsdomein
behoort59.
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www.kustwacht.be.
www.wenz.be.

HOOFDSTUK II – DE UITKLARINGVAN ENKELE JURIDISCHE KWESTIES
INZAKE DE BELGISCHE POLITIONELE RECHTSHANDHAVING OP DE
NOORDZEE
TER INLEIDING
61. Zoals in de algemene inleiding aangegeven, kwam uit de in hoofdstuk I geschetste
omgevingsanalyse naar voor dat er zich in de sfeer van de controle, voorwerp van
het onderzoek dat leidde tot het voorliggende cahier, thans enkele onduidelijkheden
stellen, in essentie juridisch van aard. Deze onduidelijkheden hebben voornamelijk
betrekking op het opdrachten- en bevoegdhedenpakket van de geïntegreerde
politie (de lokale en de federale politie) enerzijds en van de BID’s anderzijds in de
verschillende zones van de Noordzee60. In dit kader rijst onder meer de vraag in welke
mate de Wet Politieambt door de geïntegreerde politie toegepast kan worden in die
verschillende zones. Het is van belang dat de voormelde kwestie uitgeklaard wordt:
derwijze wordt de focus scherp gesteld van de controle door toezichthoudende
instanties, zoals het Vast Comité P, bevoegd voor de voormelde diensten61. Daarnaast
is er onduidelijkheid met betrekking tot de wettelijke grondslag voor de informatieuitwisseling tussen de verschillende in de controle betrokken actoren, onder meer via
het MIK dat informatie verzamelt en ter beschikking stelt van de Kustwachtpartners62
om de uitoefening van hun bevoegdheden te ondersteunen63. Tevens bleek uit
de informatieronde – meer bepaald uit een contact met het beleidsorgaan van de
Kustwacht – in het kader van de in hoofdstuk I geschetste omgevingsanalyse dat er in
het verleden onduidelijkheid bestond over de vraag over wie de bestuurlijke overheid

60
61

62
63

Cf. supra punt I.2. van hoofdstuk I en infra punt I.2. van hoofstuk II voor de oplijsting van en duiding bij deze
zones.
Luidens de artikelen 1 j° 3, eerste lid, 1° van zijn organieke Wet van 18 juli 1991 is het Vast Comité P
toezichtsbevoegd voor de lokale en de federale politie en de BID’s, nader geduid in de voormelde bepaling (“(…)
de diensten die ressorteren onder overheden en instellingen van openbaar nut, waarvan de leden met de hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie of van agent van gerechtelijke politie zijn bekleed” – het tweede lid van artikel 3
voegt eraan toe dat voor de toepassing van de Wet van 18 juli 1991 met politiediensten gelijkgesteld worden, de
personen die individueel bevoegd zijn om strafbare feiten op te sporen en vast te stellen). In de beoordeling van
een optreden in de zin van de voorliggende studie zijn vanzelfsprekend kwesties als ‘Mocht in die zone opgetreden
worden?’ en ‘Mocht die bevoegdheid aangewend worden?’ te onderzoeken aandachtspunten. Over de bevoegdheid
van het Vast Comité P jegens grensoverschrijdend politioneel optreden verwijzen we naar bladzijde 27 van het
‘Observatoriumrapport 2009’ van het Vast Comité P, waarin dit aan bod komt.
Dit zijn alle overheden en diensten met bevoegdheid op de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid (art. 1,
5° KB 6 februari 2009 tot oprichting en organisatie van het Maritiem Informatiekruispunt, BS 6 maart 2009).
Art. 3, § 1, eerste lid KB 6 februari 2009 tot oprichting en organisatie van het Maritiem Informatiekruispunt,
BS 6 maart 2009. Deze paragraaf specificeert de voormelde taak door in zijn tweede lid te stellen: “Daartoe is het
MIK onder meer belast met: 1) het verzamelen en verwerken van scheepvaartgerelateerde en maritieme informatie; 2)
het verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot elk incident; 3) het doorsturen van informatie zoals
voorzien in de operationele plannen; 4) het ondersteunen van de coördinatie van de beveiliging en de rechtshandhaving
op zee”.
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op de Noordzee64 was of ruimer: wie de bestuurlijke en gerechtelijke overheden
waren in de bedoelde zones. Deze vraag blijkt anno 2017 evenwel niet meer actueel
te zijn. Met de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2016 houdende diverse
bepalingen Binnenlandse Zaken – Geïntegreerde politie65 kwam namelijk een einde
aan de discussie: de gouverneur van West-Vlaanderen werd bij wet aangeduid als
bestuurlijke overheid op de Noordzee66. Hierbij valt volledigheidshalve aan te stippen
dat de juridische dienst van de federale politie (DGR/Jur) er meer globaal op wijst
dat de maritieme veiligheid een multidisciplinaire aangelegenheid is waarbij zowel de
federale, gewestelijke, provinciale als gemeentelijke overheden en diensten betrokken
kunnen zijn. Elk van deze overheden en diensten – zo stelt DGR/Jur – treedt op
voor wat de eigen bevoegdheden betreft67. Voor wat betreft de vraag wie dan de
gerechtelijke overheid is, heeft de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen
van een paar jaar geleden voor duidelijkheid gezorgd: algemeen gesteld is de procureur
des Konings van West-Vlaanderen ter zake bevoegd.
62. In dit hoofdstuk II zullen de hiervoor bedoelde juridische vragen en
onduidelijkheden in de mate van het mogelijke68 uitgeklaard worden op basis van
64

65
66

67
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Aan te stippen valt dat de juridische dienst van de federale politie (DGR/Jur) erop wijst dat de zee niet opgenomen
werd in de grondwetsartikelen over de verdeling van het grondgebied: de zee behoort dus niet tot het grondgebied
van de Belgische provincies of gemeenten.
BS 29 april 2016.
Sedert de inwerkingtreding van die wet heeft namelijk artikel 97 Wet Geïntegreerde Politiedienst een vierde lid
dat als volgt luidt: “Onverminderd de bevoegdheden van de minister of de staatssecretaris bevoegd voor de Noordzee,
staat de federale politie voor het vervullen van haar opdrachten van bestuurlijke politie in de Belgische territoriale zee,
de exclusieve economische zone en op het continentaal plat, onder het gezag van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen”.
DGR/Jur noemt ter zake: Bijz.Wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980; Wet
5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging, BS 27 april 2007; Decr.Vl. 16 juni 2006 betreffende de
begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddingsen Coördinatiecentrum, BS 26 oktober 2006; MB 26 oktober 2007 betreffende de bevoegde diensten in het
kader van de begeleiding van de scheepvaart en het MRCC en bepalingen over de bevoegdheden van bepaalde
personeelsleden, BS 8 november 2007. Cf. ook het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid
dat het volgende stelt: “Voor het toezicht op de levende rijkdommen en de visvangst zijn verschillende korpsen krachtens
de visserijwetten bevoegd verklaard. Naast de politiediensten, zijn dit ook de ambtenaren van de Dienst Zeevisserij,
aangeduid door de minister van Landbouw, de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole, de gezagvoerder van
visserijwachtschepen, gezagvoerders van patrouillevaartuigen en vliegtuigen, de daartoe gemandateerde officieren
en onderofficieren van de Marine, de ambtenaren en de Administratie van de Douane en Accijnzen. In de praktijk
wordt de bevoegdheid uitgevoerd door de Dienst Zeevisserij, SPN, Marinecomponent en de Maritieme Brigade van de
Douane. De Dienst Zeevisserij is als coördinerende autoriteit aangeduid in uitvoering van art. 5, 5 van Verordening
(RG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling
die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (...). Te noteren valt dat de
bevoegdheid over de materie zeevisserij een geregionaliseerde materie is krachtens BWHI art. 6, § 1, V”.
Er mag niet vergeten worden dat internationaal zeerecht – waarmee het onderwerp van het voorliggende cahier
onlosmakelijk verbonden is – een specialisatie is van enkelingen die ter zake met kennis van zaken kunnen
spreken. Dit is ook manifest naar voor gekomen uit de antwoorden, bekomen naar aanleiding van de in punt I.1.
van dit hoofdstuk te bespreken bevraging. Wanneer deze bijzondere deskundigheid ontbreekt, is het geven van
uitsluitsel over een en ander bepaald geen evidente aangelegenheid (zie ook randnummer 64): er dient als het ware
vertrouwd te worden op de via de bevraging bekomen antwoorden die enkel marginaal getoetst kunnen worden
op manifest juridische onwaarheden.

een bevraging van een aantal – laten we zeggen – ‘bevoorrechte getuigen’. Hieraan
voorafgaand wordt de onderzoeksmethodologie nader beschreven die in deze
gehanteerd werd (zie afdeling I van hoofdstuk II).
AFDELING I – EEN SCHETS VAN DE ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
EN VAN HET GEHANTEERDE BEGRIPPENKADER
I.1.
I.1.1.

Een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethodologie
Algemeen: de onderzoeksfinaliteit en het onderzoeksconcept

63. De in punt I.1.2. nader geconcretiseerde onderzoeksmethodologie beoogt hetgeen
in de inleiding gesteld werd, aan te pakken. Meer bepaald heeft een en ander tot doel
een in de mate van het mogelijke juridisch accurate schets te bieden van – grosso
modo gesteld – de taken, de organisatie en de bevoegdheden van de verschillende
diensten betrokken in het toezicht aan de maritieme buitengrenzen met betrekking
tot de Noordzee. Tegelijkertijd worden in een of andere zin de volgende kwesties
besproken: 1) de samenwerking, in het bijzonder tussen die verschillende diensten;
2) het informatiebeheer; en 3) de (interne en/of externe) controle. Een en ander
wordt in kaart gebracht voor de verschillende zones uit de Noordzee, met name de
territoriale zee, de aansluitende zone en de EEZ, terwijl ook getracht wordt na te
gaan in welke mate en hoe controlerend optreden buiten deze verschillende zones
mogelijk is. De voormelde zones worden nader geduid in punt I.2. van hoofdstuk I
en punt I.2. van hoofdstuk II van dit cahier.
64. Teneinde een en ander te capteren op een wijze die enerzijds tijdseconomisch
het meest verantwoord is en anderzijds recht doet aan de door de jaren heen door
de betrokken diensten opgebouwde expertise, werd ervoor geopteerd de betrokken
informatie door middel van het voorleggen van een vragenlijst op te vragen bij de
voor het controlegebeuren relevante actoren. Deze werkwijze is logisch nu bepaalde
actoren experten internationaal zeerecht – een en ander betreft een juridische
specialisatie op zich die door weinigen beheerst wordt – in hun rangen tellen (zie
ook voetnoot 68). De bekomen antwoorden werden gecheckt op hun consistentie.
Tegelijkertijd werd aan de hand van enige relevante literatuur inzake in essentie
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het internationaal zeerecht69 marginaal getoetst of een en ander niet behept is
met juridisch manifeste onwaarheden: een meer diepgaande ‘controle’ kan niet
doorgevoerd worden nu de specialisatie ter zake (die de verschillende respondenten
op praktische en/of theoretische wijze wél hebben – cf. supra) in de schoot van
het Vast Comité P thans als dusdanig ontbreekt. De synopsis van de bekomen
antwoorden valt niet te assimileren met een als het ware exhaustieve studie over
het internationaal zeerecht toegespitst op het controlegebeuren aan de maritieme
buitengrenzen: terugkoppelend enerzijds naar hetgeen in de inleiding gesteld werd
en anderzijds naar de onderzoeksfinaliteit (zie randnummer 63) moge duidelijk zijn
dat bij het gevoerde onderzoek gefocust wordt op een aantal themata, relevant naar
de toezichtstaak ter zake van het Vast Comité P toe.
I.1.2.

De onderzoeksmethodologie geconcretiseerd

65. We gaven in randnummer 64 reeds aan dat de schets van het juridisch kader,
zoals bedoeld in dit rapport, gerealiseerd zou worden via bevraging van de voor het
controlegebeuren relevante actoren. In dit punt geven we aan welke actoren bevraagd
werden en motiveren we waarom zij als ‘gesprekspartner’ weerhouden werden (zie
punt I.1.2.1.). Tevens lijsten we de gestelde vragen op (zie punt I.1.2.2.).
I.1.2.1.

De bevraagde actoren/gesprekspartners: een oplijsting en een
motivering voor hun selectie

66. Teneinde de lijst van de te contacteren respondenten te kunnen vastleggen, werd
geopteerd voor een selectiemethode die moet toelaten in de mate van het mogelijke
alle relevante actoren te weerhouden opdat zij bevraagd zouden kunnen worden.
67. Meer bepaald werd in dit kader op een drievoudige manier te werk gegaan.
Vooreerst werd voor iedere Kustwachtpartner in open bronnen nagegaan welke
69
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Ter zake werd een beroep gedaan op de volgende literatuur die specifiek handelt over het internationaal zeerecht:
A. CLIQUET, J. LAMBRECHT en F. MAES, Juridische inventarisatie van de kustzone in België, Brugge, Vanden
Broele , 2005, losbl.; F. MAES en A. CLIQUET, Codex wetgeving kustzone, Brugge, Vanden Broele, 2004, 4 dln.,
losbl.; E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 485p. (zie ook de andere
edities van dit boek, opgenomen in de bibliografie achteraan in dit cahier); E. VAN HOOYDONK, Groenboek
nieuwe Belgische Zeewet, Antwerpen, Maklu, 2007, 110p.; E. VAN HOOYDONK, Schip van staat met slagzij.
Sterkten en zwakten van maritiem recht en beleid in België, Antwerpen, Maklu, 2006, 243p. Tevens werd gekeken
naar de volgende hand- en bronnenboeken inzake internationaal recht in het algemeen: M. BOSSUYT en J.
WOUTERS, Grondlijnen van internationaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 285-370; H. SCHERMERS
en H. VAN HOUTTE, Internationaal en Europees recht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 129-162; J. WOUTERS,
Bronnenboek internationaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2000, 56-77 en 316-385. Bij een en ander werd ook de
bibliotheek van het VLIZ geëxploreerd (www.vliz.be).

ondereenheden werkzaam zijn aan de maritieme buitengrenzen en wie van hen
activiteiten uitoefent binnen – een en ander refereert aan de bevoegdheidsafbakening
van het Vast Comité P in zijn organieke Wet van 18 juli 199170 – de bevoegdheid van
officier of agent van gerechtelijke politie: wat de geïntegreerde politiedienst betreft, is
de bevoegdheid van het Vast Comité P manifest71 en diende derhalve deze oefening
niet expliciet gemaakt te worden. Daarnaast werd in de voormelde informatie alsmede
in informatie beschikbaar in de schoot van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité
van Toezicht op de politiediensten (Dienst Enquêtes P) nagegaan welke diensten –
hetzij operationeel hetzij zich situerend op overheidsniveau – voor nuttige bevraging
in aanmerking kwamen op basis van hun bevoegdheden en activiteitsdomeinen. Ten
slotte werd een aantal gesprekspartners gekozen niet omwille van hun operationele
inbreng in het maritieme controlegebeuren maar omwille van hun (specifieke)
juridische kennis in de betrokken materie.
68. In de selectie zit een controlemechanisme ingebouwd dat moet toelaten te
vermijden dat relevante gesprekspartners over het hoofd gezien worden: door aan
het beleidsorgaan van de Kustwacht dat het merendeel van de geselecteerde diensten
overkoepelt72 de vraag te stellen welke diensten in de betrokken controlesfeer over
bevoegdheden van officier of agent van gerechtelijke politie beschikken, werd het
voormelde risico in ernstige mate herleid; tevens werd – met hetzelfde doel – aan
iedere gecontacteerde dienst gevraagd met welke diensten hij samenwerkt binnen
zijn gerechtelijke bevoegdheden zodat deze diensten, indien zij nog geen deel
zouden uitmaken van de hieronder vermelde selectie, toch nog opgevist zouden
kunnen worden voor bevraging. Op te merken valt dat geen enkele van de initieel
geselecteerde respondenten een bijkomende dienst aanbracht.
69. Op grond van het voormelde werden de volgende actoren/gesprekspartners
weerhouden als te bevragen onderzoekseenheden:
1)
2)
3)
4)
5)

de juridische dienst van de federale politie (DGR/Jur);
het federaal commando scheepvaartpolitie (SPN – fed comdo);
het Maritiem Instituut: het betreft hier een onderzoeksinstituut binnen de
Vakgroep Internationaal Publiekrecht van de UGent;
Ministerie van Defensie – Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling;
de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen, Hoge Directie;

70
71
72

Zie ter zake de in voetnoot 61 aangehaalde bepaling.
Zie ter zake eveneens de in voetnoot 61 aangehaalde bepaling.
www.kustwacht.be.
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6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

de Commissie Maritiem Zeerecht, belast met de herziening van het Belgische
zeerecht bij koninklijk besluit van 27 april 200773;
de Hogere Zeevaartschool;
het Beleidsorgaan van de Kustwachtstructuur74, meer bepaald diens twee
voorzitters, met name voor het federale niveau de directeur-generaal van
het ADCC en voor het Vlaamse niveau de administrateur-generaal van het
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust;
het MIK te Zeebrugge;
de BMM;
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu –
Directoraat-generaal Leefmilieu – Afdeling Inspectie;
het Vlaamse Gewest – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – MilieuInspectie;
de DVZ – Directie Controle Binnenland en Grenzen - Gerechtelijke Cel;
het Vlaamse Gewest – Departement Landbouw en Visserij – Dienst Zeevisserij;
het FANC – Dienst Beveiliging en Vervoer;
de Havenkapiteindienst – Waterwegen en Zeekanaal NV.

I.1.2.2. De voorgelegde vragen
70. Zoals in randnummer 61 reeds aangehaald, kwam uit de in hoofdstuk I besproken
omgevingsanalyse naar voor dat er zich in de praktijk enkele onduidelijkheden blijken
te stellen, in essentie juridisch van aard. Deze onduidelijkheden hebben voornamelijk
betrekking op het opdrachten- en bevoegdhedenpakket van de geïntegreerde politie
enerzijds en van de BID’s anderzijds in de verschillende zones van de Noordzee. In dit
kader stelt zich onder meer de vraag in welke mate de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt (Wet Politieambt) door de geïntegreerde politie toegepast kan worden in
die verschillende zones. Daarnaast bleek onduidelijkheid over de wettelijke grondslag
voor de informatie-uitwisseling tussen de verschillende in de controle betrokken
actoren.
73

74
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Voluit: KB 27 april 2007 houdende oprichting van een commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk
en publiekrechtelijk maritiem recht, BS 29 mei 2007. Zie voor de precieze taakstelling van die Commissie recent: P.
DE BAETS, “Herziening van het zeerecht: recht door volle zee” in J. ROZIE, F. DERUYCK, L. HUYBRECHTS
en F. VAN VOLSEM (ed.), Na rijp beraad. Liber amicorum Michel Rozie, Antwerpen, Intersentia, 2014, 95105. Uit die bijdrage kan afgeleid worden dat de werkzaamheden van de Commissie Maritiem Zeerecht zich
vooralsnog in essentie richten op het privaatrechtelijke zeerecht, niet op het publiekrechtelijke zeerecht: de actuele
realisaties van de bedoelde commissie zijn derhalve voor de voorliggende studie minder relevant.
Dat aangaf in zijn antwoorden op de door het Vast Comité P voorgelegde vragen geen onderscheid te maken
tussen de aansluitende zone en de EEZ indien de aan te halen wetgeving van toepassing is op de EEZ. Ratio
legis voor deze beslissing is het gegeven – zo geeft het beleidsorgaan van de Kustwacht aan – enerzijds dat de
aansluitende zone de 12-mijlszone vormt die aansluit op de territoriale zee en anderzijds dat deze aansluitende
zone integraal deel uitmaakt van de EEZ.

71. Een en ander resulteerde in de volgende vragenlijst die voorgelegd werd aan de in
randnummer 69 opgelijste respondenten:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

75

76
77
78

Welke diensten waarvan de leden de hoedanigheid van officier of agent van
gerechtelijke politie of bestuurlijke politie bezitten75, oefenen controleactiviteiten
in die hoedanigheid uit in de betrokken zones op de Noordzee?
Onder wiens toezichtsbevoegdheid vallen deze diensten? Welke van deze
diensten vallen onder de toezichtsbevoegdheid van het Vast Comité P?
Wat is de juridische draagwijdte en het toepassingsgebied van de Wet Politieambt
in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België op de Noordzee?
Op welke juridische basis (nationaal dan wel internationaal) treedt de
federale SPN op in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België
op de Noordzee? Welke limieten worden er desgevallend aan de betrokken
bevoegdheden gesteld?
Op welke juridische basis treedt de Maritieme Brigade van de Algemene
Administratie der Douane en Accijnzen op in de verschillende
verantwoordelijkheidszones van België op de Noordzee? Welke limieten worden
er desgevallend aan de betrokken bevoegdheden gesteld?
Op welke juridische basis treedt de Marinecomponent van Defensie op in de
verschillende verantwoordelijkheidszones van België op de Noordzee? Welke
limieten worden er desgevallend aan de betrokken bevoegdheden gesteld?
Op welke juridische basis treden de federale BID’s (zie ook vraag 1 waarin naar deze
diensten verwezen wordt76) op in de verschillende verantwoordelijkheidszones
op de Noordzee? Welke limieten worden er desgevallend aan de bevoegdheden
gesteld?
Op welke juridische basis treden de gewestelijke BID’s (althans deze vermeld
in de oplijsting in randnummer 69; zie ook vraag 1 waarin naar deze diensten
verwezen wordt77) op in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België
op de Noordzee? Welke limieten worden er desgevallend aan de betrokken
bevoegdheden gesteld?
Wat is de wettelijke basis voor de gegevensuitwisseling op het MIK van de
Kustwacht? Hoe wordt de MFO-378 in dit kader toegepast?
Hiermee wordt verwezen naar de inspectiediensten (BID’s ) waarvoor het Vast Comité P luidens artikel 3, eerste
lid, 1° van zijn organieke Wet van 18 juli 1991 toezichtsbevoegd is (zie ter zake voetnoot 61). Zie over die
toezichtsbevoegdheid in extenso: G. BOURDOUX en F. GOOSSENS, “Het Comité P en de BID’s: reflecties over
de noodzaak dan wel wenselijkheid van scherpstelling van de controlebevoegdheid, onder andere in functie van de
Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid” in W. PEETERS, G. BOURDOUX en P. PONSAERS,
(ed.), De bijzondere inspectiediensten, Brussel, Politeia, 2006, 169-191.
Cf. voetnoot 61 en voetnoot 75.
Cf. voetnoot 61 en voetnoot 75.
Voluit: Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 14 juni 2002 van de ministers van Justitie en van Binnenlandse
Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie, BS 18 juni 2002.
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10) Wat is de onderlinge verhouding tussen het MIK en het communicatie- en
informatiecentrum (CIC) van West-Vlaanderen?
11) Welke protocollen, akkoorden, verdragen en dergelijke meer regelen de
samenwerking tussen de verschillende actoren betrokken in de controle in de
verschillende verantwoordelijkheidszones van België op de Noordzee?
72. Naargelang de respondent werden bepaalde vragen weggelaten dan wel
geherformuleerd. Deze differentiatie was nodig omdat het duidelijk is dat een
studiedienst als respondent niet hetzelfde is als een operationele politie- of
inspectiedienst en dat een antwoord anders zal kunnen luiden als het gaat over een
dienst waarin men niet zelf actief is maar wel mee samenwerkt.
73. Het werd wenselijk geacht om de te bevragen instanties met controlerende
bevoegdheden79 – uitgesloten de bevraagde diensten van de federale politie80 – niet
alleen de voormelde vragen voor te leggen maar hen – los van deze kwesties – tevens
te vragen zich, onder verwijzing naar het relevante wettelijke kader, voor te stellen op
het vlak van hun taakstelling (ratione materiae en ratione loci), hun interne organisatie
(organigram), hun externe organisatie (de zeggenschapsorganen), hun bevoegdheden
(inclusief het informatiebeheer), hun interne en externe controlemechanismen en hun
al dan niet geofficialiseerde samenwerkingsverbanden. Samen met de antwoorden
op de in randnummer 71 opgelijste vragen laat deze globale voorstelling toe op
maximale mate de in de inleiding op hoofdstuk II en in randnummer 63 geduide
gevraagde juridische duidelijkheid te creëren. Teneinde de consistentie te bewaren in
het juridische verhaal dat gepresenteerd wordt in afdeling II van hoofdstuk II, wordt
de hier bedoelde informatie niet als dusdanig in extenso opgenomen in de tekst van
het voorliggende cahier.
74. Tevens werd het aangewezen geacht om tegen de achtergrond van internationale
en Europese politionele en justitiële samenwerking de verschillende respondenten
ook te vragen naar de mogelijkheden die hen desgevallend het recht verleent om
buiten de contouren van de territoriale zee, de aansluitende zone en de EEZ op te
treden, dit onder opgave van de juridische basis ter zake. De op dit punt bekomen
informatie, althans in de mate dat ze niet louter over de Belgische situatie gaat, wordt
in punt II.1. van dit hoofdstuk II gepresenteerd; de antwoorden die concretiseren
naar België toe worden naar voor gebracht in het punt II.2. van hoofdstuk II.

79
80
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Zoals uit de oplijsting in randnummer 69 blijkt, werden er ook actoren bevraagd die niet over dergelijke
bevoegdheden beschikken maar eerder te bestempelen zijn als studie- of beleidsondersteunende diensten.
Wier taken, bevoegdheden, organisatie en dergelijke gekend zijn.

75. We vermelden nog dat de vragen, in randnummer 71 geëxpliciteerd, op een
tweevoudige manier toegelicht werden aan de in randnummer 69 genoemde
respondenten. In eerste orde vond een voorafgaandelijk telefonisch contact plaats
met de verschillende diensten teneinde het onderzoek aan te kondigen en kort te
duiden. Ten tweede werd een onderhoud georganiseerd met de contactpersonen van
de verschillende diensten, waarbij het onderzoek verder gecontextualiseerd werd.
Tijdens dit gesprek werd de vragenlijst overhandigd en toegelicht met de vraag de
antwoorden binnen een bepaalde termijn schriftelijk over te maken aan onze dienst.
Met dit gesprek kregen de verschillende diensten de kans voorafgaandelijk aan de
feitelijke beantwoording hun opmerkingen te formuleren. Er werd de respondenten
uitdrukkelijk gevraagd de wetgeving, zowel nationaal als internationaal, waarnaar in
de antwoorden verwezen wordt, te voegen als bijlage bij het in te sturen antwoord en
tevens aan te geven wanneer deze in werking getreden is.
76. Aan te stippen valt dat de hiervoor geschetste vragenlijst ook de vraag
bevatte wie de bestuurlijk en de gerechtelijke overheden zijn in de verschillende
verantwoordelijkheidszones van België op de Noordzee (zijnde de territoriale zee, de
aansluitende zone en de EEZ). Zoals in randnummer 61 aangegeven, is evenwel de
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onduidelijkheid die ter zake destijds bestond, ondertussen uitgeklaard. Een en ander
werd dan ook niet verwerkt in het voorliggende cahier81.
I.2. Het gehanteerde begrippenkader: een korte duiding
77. In randnummer 61 werd aangegeven dat de voorliggende juridische studie
vooral ingegeven werd door het feit dat er onduidelijkheid blijkt te bestaan over het
opdrachten- en bevoegdhedenpakket van de geïntegreerde politie enerzijds en van
81
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Het beleidsorgaan van de Kustwacht formuleerde ter zake overigens een omstandig antwoord dat ingeleid werd
met een uiteenzetting over de gelding van Belgische strafwetten aan boord van vaartuigen. Gesteld werd dat
inbreuken begaan aan boord van schepen die de Belgische vlag voeren, ook al bevonden deze schepen zich
niet in Belgische wateren, vervolgd kunnen worden voor de Belgische hoven en rechtbanken. Tevens werd
aangegeven dat de Belgische strafwetten in beginsel eveneens van toepassing zijn op schepen met vreemde vlag
indien deze zich bevinden in de Belgische interne wateren of in de territoriale zee, met uitzondering van vreemde
overheidsvaartuigen zonder commercieel oogmerk en schepen in onschuldige doorvaart in de territoriale zee. Het
is evenwel zo dat – dixit het beleidsorgaan van de Kustwacht – door bepalingen uit het internationaal recht de
Belgische strafgerechten niet optreden behalve wanneer het aan boord gepleegde misdrijf gevolgen heeft buiten
het schip, wanneer de kapitein of de consul de hulp inroept bij de Belgische autoriteiten, wanneer het misdrijf
verband houdt met onrechtmatige handel in verdovende middelen of wanneer de openbare orde in de interne of
territoriale wateren verstoord werd (n.v.d.r. – ter zake werd door de SPN gewezen op: A. DE NAUW, Inleiding tot
het algemeen strafrecht, Brugge, die Keure, 2008, 28). Het beleidsorgaan van de Kustwacht geeft aan het voornoemde
begrip ‘openbare orde’ te definiëren aan de hand van de voorbereidende werken inzake de Wet Politieambt zodat
deze notie het drieluik openbare rust, veiligheid en gezondheid omvat (cf. Wetsontwerp op het politieambt,
Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1637/1). Onder ‘openbare veiligheid’ wordt verstaan de afwezigheid van gevaarlijke
omstandigheden voor personen en goederen; het begrip ‘openbare gezondheid’ impliceert dat de kwaliteit van het
leefmilieu gevrijwaard wordt, dat de hygiënische condities voldoen aan de norm en dat er geen ziektes circuleren.
Algemeen wordt aanvaard – zo stelt het beleidsorgaan van de Kustwacht – dat de Kuststaat steeds zelf zal oordelen
of een misdrijf gevolgen heeft buiten het schip. In vele consulaire verdragen wordt hierbij expliciet verwezen
naar de rust of de vrede in de haven. Bestaande scheepvaartovereenkomsten blijken de rechtsbevoegdheid van de
Kuststaat echter meer en meer te beperken tot ernstige misdrijven (n.v.d.r. – de SPN verwees in haar antwoord
naar: E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 54). Voor de toepassing van
de Belgische strafwet in de verschillende Belgische maritieme zones wees het beleidsorgaan van de Kustwacht op
het volgende. De territoriale zee behoort tot de burgerlijke en strafrechtelijke bevoegdheid van België, wat door
DGR/Jur gevat wordt onder de noemer ‘de soevereiniteit van de Kuststaat’. De gerechtelijke overheid is bijgevolg
bevoegd om naar aanleiding van misdrijven aan boord van schepen in de territoriale zee onderzoeken in te stellen,
aanhoudingen te verrichten en de daders ervan te berechten. Wanneer vreemde schepen in onschuldige doorvaart
zijn (zie randnummer 96), wordt de rechtsbevoegdheid van de Kuststaat beperkt (zie randnummer 96); wanneer
een vreemd schip niet in onschuldige doorvaart is, kan zijn toestand gelijkgesteld worden met zijn situatie in de
interne wateren. Ingevolge de bepalingen van artikel 33 van het reeds meermaals hogervermelde Zeerechtverdrag
1982 inzake de aansluitende zone kan men – zo stelt het beleidsorgaan van de Kustwacht – afleiden dat in deze
maritieme zone de Kuststaat toezicht kan uitoefenen om te voorkomen dat inbreuken begaan worden op de
wetten en voorschriften inzake douane, belastingen, immigratie en volksgezondheid die binnen zijn grondgebied
of territoriale zee van kracht zijn maar dat deze enkel bestraft kunnen worden indien ze plaatsvonden binnen zijn
grondgebied of territoriale zee. Artikel 56 van het Zeerechtverdrag 1982 omschrijft dan weer de bevoegdheden
van de Kuststaat in de EEZ (dit artikel regelt de rechten, de rechtsmacht en plichten van de Kuststaat in de
EEZ. Een en ander wordt opgelijst in randnummer 101). De hiermee bedoelde bevoegdheden werden wat de
Belgische EEZ betreft omgezet in de zogenaamde EEZ-Wet (zie voetnoot 17). Een en ander impliceert volgens
het beleidsorgaan van de Kustwacht dat de Kuststaat – in de voorliggende studie het Koninkrijk België – in de
EEZ slechts limitatief opgesomde soevereine rechten kan uitoefenen en dat zijn instanties ook enkel de bevoegde
gerechtelijke overheden kunnen zijn voor deze inbreuken die binnen het bevoegdheidsdomein van de Kuststaat in
de EEZ vallen.

de BID’s anderzijds in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België op
de Noordzee. Alvorens in afdeling II van dit hoofdstuk II de van de verschillende
respondenten (zie randnummer 69) bekomen antwoorden bij mekaar te brengen,
duiden we hier kort deze zones: derwijze kan hetgeen in de voormelde afdeling II
naar voor gebracht wordt, naar behoren gevat worden. Een en ander herneemt deels
wat reeds in afdeling I van hoofdstuk I naar voor gebracht werd; ook in die herhalende
passages worden de duidingen evenwel meer toegespitst op de uitklarende finaliteit
van dit juridisch georiënteerde hoofdstuk II.
78. Vanuit het internationaal zeerecht dienen wat België betreft met betrekking tot
de Noordzee – voor ons land relevant – de volgende verantwoordelijkheidszones
onderscheiden te worden.
79. De territoriale zee (of ook territoriale zone)82 slaat op dat deel van de zee
waarover een Kuststaat (Kuststaten zijn – logischerwijze – Staten gelegen aan een
kust) soevereiniteit kan uitoefenen: men kan een en ander beschouwen als een
verlengstuk van het grondgebied van een Staat. De territoriale zee strekt zich uit tot
maximaal 12 zeemijl, wat ongeveer gelijkstaat met 22 km. vanaf de basislijn83. De
concrete afbakening van de territoriale wateren tussen de Kuststaten gebeurt door
internationale akkoorden. Tussen Nederland en België is een en ander geregeld bij
verdrag van 18 december 1996 inzake de afbakening van de territoriale zee84. De
regeling inzake de territoriale zee kreeg haar beslag in het zogenaamde, reeds hoger
aangehaalde ‘UNCLOS-Verdrag’ of ‘Zeerechtverdrag 1982’85. De bevoegdheid van
de Kuststaat betreft de territoriale zee ‘an sich’, maar ook de betrokken zeebodem
en het luchtruim boven dat deel van de zee. De Kuststaat mag wat de territoriale
82

83

84

85

Zie ter zake onder meer: E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 63100. Zie ook Schermers en Van Houtte die aangeven dat de Kuststaat soevereniteit heeft over de territoriale
zee, wat onder meer insluit dat hij er politionele bevoegdheid heeft (H. SCHERMERS en H. VAN HOUTTE,
Internationaal en Europees recht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 134).
Voor toelichting bij dit begrip (en voor het onderscheid ‘normale basislijn’-‘rechte basislijn’, zie: E. SOMERS,
Inleiding tot het internationaal zeerecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 22-23. Verwijzend naar artikel 3 VTZ (voluit:
Verdrag van Genève over de territoriale zee en de aansluitende zone (Verenigde Naties, 1958)) en artikel 5 van
het Zeerechtverdrag 1982 stelt Somers onder meer: “De normale basislijn is de laagwaterlijn langs de kust zoals die
is aangegeven op officiële, door de Kuststaat erkende, op grote schaal uitgevoerde zeekaarten”. Zie wat België betreft
artikel 1 van de wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België (BS
22 oktober 1987) dat het volgende stelt: “De breedte van de territoriale zee van België wordt gebracht op twaalf
zeemijl, zijnde tweeëntwintigduizend tweehonderd vierentwintig meter, gemeten hetzij vanaf de laagwaterlijn van de
kust, of van bij eb droogvallende bodemverheffingen indien deze zich binnen de twaalf zeemijl vanaf die laagwaterlijn
bevinden, hetzij vanaf de uiteinden der permanente havenwerken welke buiten voornoemde laagwaterlijn uitsteken,
zoals een en ander op de officiële Belgische op grote schaal uitgevoerde zeekaarten is aangeduid”.
Zie: Wet 10 augustus 1998 houdende instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk België en het
Koninkrijk der Nederlanden inzake de zijwaartse afbakening van de territoriale zee, ondertekend te Brussel op
18 december 1996, BS 19 juni 1999 en err., BS 8 september 1999.
Zie ter zake voetnoot 11.
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zee betreft onder meer86 inzake de veiligheid een volledige regelgeving uitwerken.
De voormelde bevoegdheid van de Kuststaat betekent niet dat andere Staten in
de territoriale zee geen rechten kunnen uitoefenen. Zo geldt voor elke Staat het
zogenaamde ‘recht van onschuldige doorvaart’: elk schip mag de territoriale wateren
bevaren indien dit geen gevaar oplevert voor de vrede, goede orde en veiligheid van
de Kuststaat, zonder hiervoor voorafgaandelijk de toestemming gekregen te hebben
van de Kuststaat.
80. Naast de territoriale zee is er de aansluitende zone87, geregeld in artikel 33
Zeerechtverdrag 198288. Volgens dit artikel mag de Kuststaat in een zone van de
volle zee die grenst aan zijn territoriale zee (en die zich niet verder mag uitstrekken
dan 24 zeemijl van de basislijnen waarvan de breedte van de territoriale zee gemeten
wordt) toezicht uitoefenen teneinde (het betreft hier een limitatieve opsomming)
inbreuken op de wetten en voorschriften inzake douane, belastingen, immigratie
of volksgezondheid die binnen zijn gebied of territoriale zee van kracht zijn te
voorkomen en te bestraffen89. De bevoegdheden die de Kuststaat in de aansluitende
zone uitoefent zijn ingegeven ter vrijwaring van zijn soevereine rechten op zijn
territorium en in de territoriale zee: een en ander vereist dan ook een schip dat zich
van of naar de territoriale zee van de Kuststaat begeeft; een schip in doorvaart in
de betrokken zone valt in beginsel niet onder de bevoegdheid van de Kuststaat.
Aan te stippen valt dat een Kuststaat binnen de aansluitende zone handhavings- of
afdwingingsjurisdictie heeft, zijnde de bevoegdheid om inbreuken te bestraffen die
binnen zijn grondgebied of territoriale zee begaan zijn. Een en ander geldt enkel als
de Kuststaat overging tot de uitdrukkelijke afkondiging van de aansluitende zone:
België deed dit bij artikel 47 van de zogenaamde, reeds vermelde ‘EEZ-Wet’90 waarin
de aansluitende zone bepaald werd op een breedte van 12 zeemijl vanaf de territoriale
zee91.

86
87
88

89
90
91
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Naast bijvoorbeeld visserij, defensie, toepassing van een eigen fiscale wetgeving, scheepvaart en exploitatie van de
ondergrond.
Zie ter zake onder meer: E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 101106.
Zie ter zake onder meer: E. FRANCKX en P. GAUTIER (ed.), The exlusive economic zone and the United Nations
Convention on the Law of the Sea, 1982-2000: a preliminary assessment of State practice, Brussel, Bruylant, 2003,
250p.; E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 111-128.
M. BOSSUYT en J. WOUTERS, Grondlijnen van internationaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 352.
Zie voetnoot 17 voor de volledige referentie en vindplaats.
Zie voor dit alles: M. BOSSUYT en J. WOUTERS, Grondlijnen van internationaal recht, Antwerpen, Intersentia,
2005, 352-353.

81. Een derde te onderscheiden zone is de EEZ92. Het gaat hier over een deel van de
zee dat zich maximaal 200 zeemijl uitstrekt ten opzichte van de basis- of kustlijn93 en
waarbinnen een Kuststaat dan wel de internationale gemeenschap rechten bezit over
de exploratie en de exploitatie van mariene rijkdommen. Voor de Noordzee vond
de afbakening van de verschillende EEZ’s plaats in verdragen tussen de Kuststaten;
België werkte een en ander verder uit in de in voetnoot 17 genoemde EEZ-Wet. Gelet
op de verdeling van de Noordzee door allerlei verdragen heeft geen enkele NoordzeeOeverstaat, dus ook België niet, een EEZ van 200 zeemijl94. Wat België betreft, strekt
de EEZ zich – aansluitend bij de territoriale zee –uit tot de grenzen van het Belgisch
continentaal plat met die van het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk95.
België kan in zijn EEZ bepaalde activiteiten ontplooien96 maar tegelijkertijd genieten
alle andere Staten in deze zone vrijheid van scheepvaart, vrijheid van overvlucht en de
vrijheid tot het leggen van onderzeese kabels en pijpleidingen97. Voor zover het niet
om welbepaalde, aan de Kuststaat toegekende rechten gaat, geldt in de EEZ voor het
overige het recht van de volle zee (wat bijvoorbeeld belangrijk is voor de jurisdictie
inzake piraterij)98.
82. Bij de hiervoor geformuleerde korte schets van de EEZ werd reeds een andere zone
genoemd waarvoor België in de Noordzee een zekere verantwoordelijkheid draagt,
met name het Belgisch continentaal plat (BCP). Het BCP – dat dezelfde geografische
afbakening heeft als de EEZ – is voor de voorliggende studie van minder belang: het
betreft enkel de niet-levende rijkdommen van de zee (bodem en ondergrond), terwijl
de EEZ betrekking heeft zowel op water als op bodem en ondergrond99.
83. Aan te stippen valt dat de hiervoor summier geduide zones samen met de – voor
de voorliggende studie niet direct relevant – visserijzone het zogenaamde ‘Belgisch
deel van de Noordzee’ (BNZ) genoemd worden. Deze wordt omschreven als het
volledige mariene gebied waarbinnen België op enigerlei wijze soevereine rechten kan
claimen en dat meer specifiek het integrale gebied van ongeveer 3.457 km² omvat dat
begrensd is door de Belgische kustlijn en de mariene grenslijnen met de buurlanden
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland100.
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Zie ter zake onder meer: E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 111128.
Zie ter zake onder meer voetnoot 83.
Zie hiervoor: www.vliz.be.
Zie hiervoor: www.vliz.be.
Onder meer: visserij, olie- en gaswinning, energieproductie, het aanleggen van kunstmatige eilanden en platforms
en wetenschappelijk onderzoek (zie ter zake artikel 4 van de in voetnoot 17 genoemde EEZ-Wet).
Zie hiervoor: www.vliz.be.
Zie ook voetnoot 111.
Zie hiervoor: www.vliz.be. Zie inzake het continentaal plat ook: Wet 13 juni 1969 inzake de exploratie en de
exploitatie van de niet levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, BS 8 oktober 1969.
Zie hiervoor: www.vliz.be.
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84. Gelet op de Belgische Staatsstructuur tekent er zich in de hiervoor geschetste
verantwoordelijkheidszones een bevoegdheidsverdeling af tussen de federale Staat en
het Vlaamse Gewest dat bij de Noordzee aanleunt. De gewestelijke bevoegdheden
op zee liggen vast in artikel 6, § 1, X van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen101. Hierin worden bevoegdheden toegewezen aan het
Vlaamse Gewest, bijvoorbeeld inzake de havens en hun aanhorigheden, de zeewering,
de dijken, de loodsdiensten en de bebakeningsdiensten van en naar de havens en de
reddings- en sleepdiensten op zee en wordt bepaald dat deze bevoegdheden het recht
inhouden om in de territoriale wateren en op het continentaal plat de werken en
activiteiten uit te voeren, met inbegrip van het baggeren, die noodzakelijk zijn voor
de uitoefening van deze bevoegdheden. De federale Staat is bevoegd voor de overige
aspecten. Voor bepaalde gevallen wordt voorzien in een betrokkenheidsprocedure.
85. In wat volgt, wordt – zoals ook reeds in de in randnummer 71 opgelijste vragen
aangegeven werd – ingezoomd op de territoriale zee, de aansluitende zone en de
EEZ102.
AFDELING II – DE RECHTSHANDHAVINGSBEVOEGHEID OP ZEE/OP
DE NOORDZEE
86. Op de aan de verschillende respondenten (zie randnummer 69) overgemaakte
vragenlijsten (zie randnummers 71-75) werden in totaal tien reacties ontvangen.
87. Voor zowel het Maritiem Instituut van de UGent als de Commissie Maritiem
Zeerecht vond een contact plaats met prof. dr. Eric Van Hooydonk, tevens voorzitter
van de Commissie Maritiem Zeerecht. Hij ging niet over tot het in concreto
beantwoorden van enige vragen maar er werden wel twee boeken van zijn hand
ontvangen103. Er was eveneens een contact met de volgende beoogde respondenten
(zie randnummer 69): 1) de Milieu-Inspectie van het Vlaamse Gewest; 2) de DVZ;
3) Defensie. Deze contacten resulteerden niet in een schriftelijke beantwoording,
verstaand zijnde dat Defensie met betrekking tot de voorgelegde vragen verwees naar
de gezamenlijke nota, uitgaande van de toenmalige voorzitters van het beleidsorgaan
van de Kustwacht. Van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen werd
101
102

BS 15 augustus 1980.
Voor een verzameling van de voor de Belgische kustzone meest relevante internationale verdragen, wetten,
decreten, besluiten en gemeentelijke reglementen, zie: F. MAES en A. CLIQUET, Codex wetgeving kustzone,
Brugge, Vanden Broele, 4 dln., losbl.: de stof is – althans voor de versie die wij konden raadplegen – bijgehouden
tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2006.
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Met name: E. VAN HOOYDONK, Groenboek nieuwe Belgische Zeewet, Antwerpen, Maklu, 2007, 110p.; E. VAN
HOOYDONK, Schip van staat met slagzij. Sterkten en zwakten van maritiem recht en beleid in België, Antwerpen,
Maklu, 2006, 243p.
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niet direct een reactie ontvangen. Gelet op de globale en informatieve doelstelling
van dit juridisch georiënteerde hoofdstuk II (zie onder meer randnummer 61 van dit
cahier) was het niet direct noodzakelijk om bij de voormelde actoren aan te dringen
op een schriftelijke respons: met de bekomen antwoorden kon het voormelde doel
namelijk afdoende bereikt worden.
88. In de bekomen antwoorden kunnen drie soorten reacties onderscheiden worden.
Vooreerst werd een algemene studie ontvangen over rechtshandhaving (verder ook
handhaving genoemd) op zee: hierbij wordt losgekomen van de in randnummer 71
opgelijste vragen. Het gaat hier om het antwoord van de Hogere Zeevaartschool
houdende het eerste advies van prof. dr. Gwendoline Gonsaeles in haar hoedanigheid
van academicus. Vervolgens zijn er vier reacties die (minstens grotendeels) de
structuur van de vragenlijst (zie randnummer 71) volgen. Meer bepaald betreft het
hier de antwoorden van het MIK, de SPN, het beleidsorgaan van de Kustwacht en de
juridische dienst van de federale politie (DGR/Jur). Frappant maar niet onlogisch is
dat het MIK, de SPN en de Kustwacht op een vrijwel identieke wijze antwoordden.
Gesteld kan worden dat een en ander ook het antwoord is van Defensie (zie
randnummer 87). De overige antwoorden ten slotte zijn eerder dienstgebonden.
89. In deze afdeling II worden de bekomen antwoorden, in randnummer 88
gecategoriseerd, gebundeld in twee onderafdelingen. In punt II.1. wordt het
algemeen kader van de handhavingsbevoegdheid op zee gepresenteerd, zoals dit
naar voor komt uit de studie van prof. dr. Gonsaeles: deze studie104 is – zoals in
het begeleidend schrijven van kapitein Patrick Blondé, algemeen directeur van de
Hogere Zeevaartschool aangegeven – opgesteld vanuit een strikt academisch en
neutraal standpunt. De inhoud van punt II.1. kan als het ware beschouwd worden
als een groot citaat, met name van het advies van prof. dr. Gonsaeles waarvan – gelet
op haar bijzondere expertise ter zake – de correctheid buiten kijf staat. In punt II.2.
wordt dan de handhavingsbevoegdheid ter zee geschetst, toegespitst op de Belgische
situatie. Hiervoor wordt teruggegrepen naar het antwoord van het beleidsorgaan
van de Kustwacht. Het soortelijk gewicht van dit antwoord is manifest: 1) het
antwoord van de SPN en dat van het MIK (dat eerder schematisch een en ander
vertolkt) zijn omzeggens identiek; 2) Defensie verwees telefonisch – in reactie op de
communicatie inzake de vragenlijst – naar het standpunt van het beleidsorgaan van
de Kustwacht (zie randnummer 87); en 3) in zijn begeleidend schrijven bij de studie
van prof. dr. Gonsaeles stelde de algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool
dat voor de Belgische situatie verwezen kan worden naar de bevindingen van de
Kustwachtstructuur. Waar dit vanuit een oogpunt van volledigheid nodig dan wel
104

Die ook recht doet aan de kwestie vooropgesteld in randnummer 74.
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wenselijk is, wordt in punt II.2. in de antwoorden van het beleidsorgaan van de
Kustwacht ingehaakt op antwoorden van de overige respondenten, in het bijzonder
van de juridische dienst van de federale politie (DGR/Jur). Om consistentieredenen
wordt in de rubriekmatige opbouw van punt II.2.105 de structuur van de vragenlijst
gevolgd.
II.1. De handhavingsbevoegdheid op zee: het algemene kader
90. Zoals in randnummer 89 aangegeven, wordt het algemeen kader van de
handhavingsbevoegdheid op zee treffend geschetst in het eerste advies van prof. dr.
Gonsaeles106 dat zich situeert in de – globale107 – reactie van de Hogere Zeevaartschool
op de door het Vast Comité P voorgelegde vragenlijst. In dit punt II.1. presenteren
we dit advies108 dat zich focust op drie kwesties: 1) de handhavingsbevoegdheid in
functie van de jurisdictie van een Staat in de onderscheiden maritieme zones (zie voor
deze zones punt I.1. van hoofdstuk I en punt I.2. van hoofdstuk II van dit cahier)
(punt II.1.1.); 2) het achtervolgingsrecht (punt II.1.2.); en 3.) het aanhoudingsen vervolgingsrecht inzake mariene verontreiniging (punt II.1.3.). De keuze voor
deze triptiek, in het bijzonder wat het eerste punt ervan betreft wordt door prof. dr.
Gonsaeles – terugkoppelend naar het voorwerp van het thematische onderzoek, aan de
basis van het voorliggende cahier (zie de algemene inleiding) – als volgt gemotiveerd:
“De controle aan de maritieme buitengrenzen is onlosmakelijk verbonden met de rechten
die het internationaal recht toekent aan een Kuststaat. Daarom is het voor een goed
zicht op de mogelijkheden tot controle aan de maritieme buitengrenzen onontbeerlijk
een verdere differentiatie te maken overeenkomstig het maritiem gebied waarvan een
bepaalde lijn de buitengrens vormt. Deze zijn strikt genomen te onderscheiden in twee
grote gebieden: gebieden waarin een Kuststaat soeverein is (nl. de interne wateren en de
territoriale zee) en gebieden waarin de Kuststaat over welbepaalde soevereine rechten
beschikt (het continentaal plat, de aansluitende zone en de exclusief economische zone
105
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Waarvan de inhoud marginaal getoetst wordt op manifeste juridische onwaarheden. Zoals in randnummer 64
aangegeven, is dat de maximale check-up die wij kunnen leveren, gelet op de hoge mate van specialisatie die kleeft
aan het onderwerp van dit cahier, specialisatie waarvoor – zoals aangegeven – de Kustwachtstructuur ook in de
ogen van de andere op het terrein van de zeevaart/het zeerecht actieve actoren borg blijkt te staan.
Waarin – zo geeft zij zelf aan – niet ingegaan wordt op het juridisch statuut van de diepzeebodem, de
archipelagische wateren (gemeten vanaf de basislijnen rond een eiland) en de internationale zeestraten: deze
zijn – dixit Gonsaeles – voor de Belgische situatie minder relevant. Evenmin wordt er dieper ingegaan op de
havenstaatcontrole. Het advies gaat uit van de algemene situatie zoals die geldt voor koopvaardij- en andere private
schepen. Het heeft niet de betrachting – volgens de auteur – de bijzondere regels toe te lichten die gelden op het
vlak van oorlogsschepen en andere schepen die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door een Staat of door
die Staat uitsluitend voor niet-commerciële overheidsdoeleinden gebruikt worden. Zeker voor dit algemene deel
over de handhavingsbevoegdheid strookt deze afbakening met het doel van de voorliggende studie.
In de zin dat in dat advies geen vertaling gebeurt van een en ander naar de Belgische situatie.
Onderlijningen in de hierna volgende citaten wijzen op passages die prof. dr. Gonsaeles in het bijzonder in de verf
wilde zetten.

(EEZ))109. Het spreekt evenwel voor zich dat de Kuststaat enkel handhavingsbevoegdheid
heeft in die zaken waarvoor legiferende bevoegdheid ten aanzien van vreemde schepen
werd toegekend overeenkomstig het internationaal (zee)recht. In navolging van het reeds
in de 16e eeuw door H. GROTIUS geponeerde principe van ‘Mare Liberum’ wordt de
rechtsmacht aan boord van een schip op volle zee in principe steeds uitgeoefend door
de Vlaggenstaat110. Op de binnenwateren en in de wateren die onmiddellijk aansluiten
aan de kustzone worden deze principieel door de Kuststaat uitgeoefend. Deze historische
beginselen zijn – mede omwille van de evoluties inzake de breedte van de territoriale zee
en het instellen van ‘nieuwe’ maritieme zones, zoals het continentaal plat, de aansluitende
zone en de EEZ – evenwel niet langer absoluut”.
II.1.1.
II.1.1.1.

De handhavingsbevoegdheid in functie van de jurisdictie van een Staat
in de onderscheiden maritieme zones
De situatie in de volle zee

91. Over de handhavingsbevoegdheid op de volle zee stelt prof. dr. Gonsaeles in
haar advies het volgende: “Enkel op de volle zee is de exclusieve bevoegdheid van de
Vlaggenstaat onverkort van toepassing. Hierop zijn slechts een zeer beperkt aantal
uitzonderingen ingeschreven in het Zeerechtverdrag, met dien verstande dat enkel voor
wat betreft piraterij elke Staat bevoegdheid kan opnemen111. Immers, behalve in die
gevallen waarin zulks is toegestaan uit hoofde van aan verdragen ontleende bevoegdheden,
is een oorlogsschip112 dat in volle zee een vreemd schip aantreft niet gerechtigd het aan te
houden, tenzij er gegronde reden bestaat aan te nemen: 1) dat het schip zich bezighoudt
met piraterij; 2) dat het schip zich bezighoudt met slavenhandel; 3) dat het schip zich
bezighoudt met uitzendingen waarvoor geen machtiging is verleend en de Vlaggenstaat
van het oorlogsschip ingevolge artikel 109 van het Zeerechtverdrag rechtsmacht bezit; 4)
dat het schip geen nationaliteit heeft; of 5) dat het schip, hoewel het een vreemde vlag
voert of weigert zijn vlag te tonen, in werkelijkheid van dezelfde nationaliteit is als het
oorlogsschip”.
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In een voetnoot voegt prof. dr. Gonsaeles hieraan toe dat met betrekking tot zaken die niet beschouwd worden als
soevereine rechten in hoofde van de Kuststaat, het regime van de volle zee geldt.
Te definiëren als het land waar het schip geregistreerd is en waarvan het de vlag voert.
In een voetnoot voegt prof. dr. Gonsaeles hieraan toe dat er afzonderlijke verdragen bestaan inzake het opnemen van
rechtsmacht voor bijvoorbeeld het bestrijden van de sluikhandel in verdovende middelen en visserijcontrole. Het
UNTOC-Verdrag uit 2000 (UNTOC staat voor ‘United Nations Convention against Transnational Organized
Crime’) en zijn protocollen, zoals het ‘Smuggling Protocol’, voorzien bovendien in een snelle procedure om
toestemming voor controle te vragen van de Vlaggenstaat in gedefiniëerde gevallen van ‘transnational organized
crime’.
Prof. dr. Gonsaeles geeft in voetnoot hierbij aan dat de betrokken bepalingen mutatis mutandis van toepassing zijn
op militaire luchtvaartuigen en op andere naar behoren gemachtigde schepen of luchtvaartuigen met kentekens
waaruit duidelijk blijkt dat zij in gebruik zijn bij de Staat.
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92. Waar zij de voormelde gevallen verbindt met de ter zake geldende bevoegdheden
geeft prof. dr. Gonsaeles het volgende aan: “In deze gevallen kan het oorlogsschip
overgaan tot een onderzoek naar het recht van het schip tot het voeren van zijn vlag.
Te dien einde kan het een boot naar het verdachte schip zenden onder bevel van een
officier. Indien er na het onderzoek van de scheepspapieren verdenking blijft bestaan,
kan het overgaan tot een nader onderzoek aan boord van het schip, welk onderzoek dient
te geschieden zonder onnodige overlast te veroorzaken. Indien de verdenkingen evenwel
ongegrond blijken te zijn en indien het aangehouden schip niets heeft gedaan om die
verdenkingen te rechtvaardigen, wordt het schadeloos gesteld voor ieder verlies of iedere
schade daardoor eventueel geleden”.
93. Voorts stelt prof. dr. Gonsaeles met betrekking tot de handhavingsbevoegdheid
op de volle zee: “De handhaving van de overige bepalingen wordt exclusief toegekend aan
de Vlaggenstaat van een schip. De Vlaggenstaten dienen immers de naleving te verzekeren
door schepen die hun vlag voeren of bij hen geregistreerd zijn van de van toepassing zijnde
internationale regels en normen, vastgesteld via de bevoegde internationale organisatie of
een algemene diplomatieke conferentie, en van hun overeenkomstig het Zeerechtverdrag
aangenomen wetten en voorschriften ter voorkoming, vermindering en bestrijding van
verontreiniging van het mariene milieu door schepen en nemen dienovereenkomstig wetten
en voorschriften aan en nemen andere maatregelen die nodig zijn voor de toepassing
ervan. De in de wetten en voorschriften van Staten voorziene straffen voor schepen die
hun vlag voeren dienen zwaar genoeg te zijn om deze van overtredingen, waar deze zich
ook voordoen, te weerhouden. De Vlaggenstaten zien toe op de doeltreffende handhaving
van het bepaalde in zodanige regels, normen, wetten en voorschriften, ongeacht waar zich
een overtreding voordoet. De Staten dienen daartoe de passende maatregelen te nemen
teneinde te verzekeren dat aan schepen die hun vlag voeren of bij hen staan geregistreerd
wordt verboden uit te varen, totdat zij zee kunnen kiezen met inachtneming van de
vereisten van de bedoelde internationale regels en normen, met inbegrip van de vereisten
met betrekking tot het ontwerp, de constructie, uitrusting en bemanning van schepen.
Zij dienen voorts te verzekeren dat schepen die hun vlag voeren of bij hen zijn geregistreerd
de certificaten aan boord hebben die worden vereist door en afgegeven ingevolge de in
het eerste lid bedoelde internationale regels en normen en dat deze schepen periodiek
worden geïnspecteerd teneinde na te gaan of deze certificaten in overeenstemming zijn met
de feitelijke staat waarin de schepen verkeren. Deze certificaten moeten door de andere
Staten worden aanvaard als bewijs van de staat waarin de schepen verkeren en worden
door hen geacht dezelfde rechtskracht te bezitten als door hen afgegeven certificaten,
tenzij er duidelijke redenen bestaan om aan te nemen dat de staat waarin het schip
verkeert niet wezenlijk overeenkomt met de gegevens van de certificaten. Indien een schip
een overtreding begaat van via de bevoegde internationale organisatie of een algemene
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diplomatieke conferentie vastgestelde regels en normen, zorgt de Vlaggenstaat voor een
onmiddellijk onderzoek en stelt waar passend een rechtsvervolging in met betrekking
tot de beweerde overtreding, ongeacht waar de overtreding zich heeft voorgedaan of
waar de door deze overtreding veroorzaakte verontreiniging zich heeft voorgedaan of is
geconstateerd. Vlaggenstaten die een onderzoek naar de overtreding verrichten, kunnen
evenwel de bijstand verzoeken van andere Staten wier medewerking nuttig zou kunnen
zijn bij het ophelderen van de desbetreffende omstandigheden. De Staten trachten aan
passende verzoeken van Vlaggenstaten te voldoen. De Vlaggenstaten stellen, op schriftelijk
verzoek van een Staat, tevens een onderzoek in naar overtredingen, waarvan wordt
beweerd dat deze zijn begaan door schepen die hun vlag voeren. Indien te hunnen genoegen
is aangetoond dat voldoende bewijsmateriaal beschikbaar is om een rechtsvervolging
te kunnen instellen met betrekking tot de beweerde overtreding, stellen Vlaggenstaten
onverwijld een zodanige rechtsvervolging overeenkomstig hun wetten in. Vlaggenstaten
stellen de verzoekende Staat en de bevoegde internationale organisatie onverwijld in
kennis van de ondernomen stappen en de resultaten daarvan. Deze informatie is voor alle
Staten beschikbaar”.
94. Ten slotte schrijft prof. dr. Gonsaeles met betrekking tot de handhavingsbevoegdheid
op de volle zee in haar advies het volgende: “Een Staat die ernstige redenen heeft aan te
nemen dat de passende rechtsmacht en het passend toezicht ten aanzien van een schip niet
zijn uitgeoefend, kan de feiten rapporteren aan de Vlaggenstaat. Bij ontvangst van zulk
een rapport onderzoekt de Vlaggenstaat de aangelegenheid en neemt hij, wanneer dienstig,
alle nodige maatregelen om de situatie te corrigeren. Iedere Staat dient daarenboven
een onderzoek te laten instellen door of ten overstaan van een naar behoren bevoegd
persoon of bevoegde personen naar elk ongeval op zee of voorval verband houdend met de
navigatie in volle zee, waarbij een schip dat zijn vlag voert, is betrokken en dat verlies aan
mensenlevens of ernstig letsel aan onderdanen van een andere Staat of ernstige schade aan
schepen of installaties van een andere Staat of aan het mariene milieu heeft veroorzaakt.
De Vlaggenstaat en de andere Staat werken samen bij het leiden van een door die andere
Staat gehouden onderzoek naar zulk een ongeval op zee of voorval verband houdend met
de navigatie”.
II.1.1.2.

De situatie in de interne wateren

95. Over de handhavingsbevoegdheid in de interne wateren is prof. dr. Gonsaeles
kort: “In de interne wateren, gelegen aan de landzijde van de basislijn113, is de exclusieve
bevoegdheid van de Kuststaat onverkort van toepassing, met dien verstande dat volgens de
gangbare internationale praktijk een Kuststaat enkel rechtsmacht zal opnemen indien de
113

Cf. supra randnummer 79 en onder meer voetnoot 83.
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gevolgen van een strafbaar feit de openbare orde en rust in de haven verstoren114 dan wel
indien de hulp van de lokale autoriteiten wordt ingeroepen (‘externe orde’ van het schip)”.
II.1.1.3.

De situatie in de territoriale zee

96. Als grote regel voor de handhavingsbevoegdheid op de territoriale zee stelt prof.
dr. Gonsaeles voorop dat de volheid van bevoegdheid van de Kuststaat in principe ook
geldt in die mariene zone. Ze formuleert op dit uitgangspunt wel onmiddellijk een
uitzondering naar het recht van onschuldige doorvaart toe. We lezen in haar advies
ter zake het volgende: “Teneinde de scheepvaartbelangen afdoende te beschermen is in het
internationaal recht evenwel een belangrijke beperking opgenomen, namelijk het respect
voor het recht van onschuldige doorvaart. Teneinde het recht op onschuldige doorvaart voor
schepen varend onder vreemde vlag te verzekeren zijn in het Zeerechtverdrag een aantal
algemene en specifieke beperkingen opgenomen. Deze strekken ertoe dat de rechtsmacht
van een Kuststaat niet dermate mag worden ingevuld dat het recht van onschuldige
doorvaart wordt belemmerd. De Kuststaat is dienovereenkomstig gerechtigd wetten en
voorschriften overeenkomstig de bepalingen van het Zeerechtverdrag en andere regels
van het internationale recht aan te nemen betreffende de onschuldige doorvaart door de
territoriale zee, ten aanzien van de onderstaande aangelegenheden: 1) de veiligheid van
de scheepvaart en de regeling van het verkeer op zee; 2) de bescherming van hulpmiddelen
bij en voorzieningen voor de navigatie en van andere voorzieningen of installaties; 3) de
bescherming van kabels en pijpleidingen; 4) het behoud van de levende rijkdommen van
de zee; 5) het voorkomen van inbreuken op de wetten en voorschriften van de Kuststaat
inzake visserij; 6) de bescherming van het milieu van de Kuststaat en het voorkomen,
verminderen en bestrijden van de verontreiniging ervan; 7) wetenschappelijk zeeonderzoek
en hydrografische karteringswerkzaamheden; 8) het voorkomen van inbreuken op de
wetten en voorschriften van de Kuststaat inzake douane, belastingen, immigratie of de
volksgezondheid. Deze wetten en voorschriften kunnen evenwel niet van toepassing zijn
op het ontwerp, de constructie, het bemannen of de uitrusting van vreemde schepen, tenzij
deze uitvoering geven aan algemeen aanvaarde internationale regels of normen (zoals
het MARPOL 73/78 Verdrag115, de ‘Loadline en Tonnage Convention’116, COLREG117,
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Voor verdere criteria verwijst Gonsaeles te illustratieve titel naar de scheepvaartovereenkomsten van de BelgischLuxemburgse Economische Unie (BLEU).
Wat staat voor: Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (1973).
Wat verwijst naar de volgende twee verdragen: Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen,1966
(Uitwateringsverdrag); ‘International Convention on Tonnage Measurement of Ships’, 1969.
COLREG duidt op: ‘Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea’ (COLREGs)
(1972).

SOLAS118 en STCW119). Bovendien worden specifieke voorwaarden gesteld inzake de
aanwijzing van scheepvaartroutes en het voorschrijven van verkeersscheidingsstelsels”.
97. Over de handhavingsbevoegdheid van de Kuststaat op de territoriale zee wanneer
het recht op onschuldige doorvaart niet in beeld is, schrijft prof. dr. Gonsaeles in
haar advies: “De handhaving van de Kuststaatbevoegdheden is in elk geval toegestaan
indien een schip zich niet langer in onschuldige doorvaart bevindt. De doorvaart120 van
een vreemd schip wordt geacht gevaar op te leveren voor de vrede, de orde of de veiligheid
van de Kuststaat indien het zich in de territoriale zee bezighoudt met enigerlei van de
onderstaande activiteiten: 1) bedreiging met of gebruik van geweld tegen de soevereiniteit,
territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van de Kuststaat of enigerlei andere
handelwijze die in strijd is met de beginselen van het (sic) internationale rechten vervat
in het Handvest der Verenigde Naties; 2) oefeningen met wapens van enigerlei aard; 3)
handelwijzen gericht op het vergaren van informatie ten nadele van de verdediging of
de veiligheid van de Kuststaat; 4) propagandistische handelwijzen gericht op aantasting
van de verdediging of de veiligheid van de Kuststaat; 5) het doen opstijgen, doen landen
of het aan boord nemen van luchtvaartuigen; 6) het lanceren, doen landen of het aan
boord nemen van militair materieel; 7) het in- of ontschepen van goederen, valuta of
personen in strijd met de wetten en voorschriften van de Kuststaat inzake douane,
belastingen, immigratie of de volksgezondheid; 8) opzettelijke en ernstige verontreiniging
in strijd met het Zeerechtverdrag; 9) beoefening van de visserij; 10) het verrichten van
onderzoek of karteringswerkzaamheden; 11) handelwijzen gericht op de verstoring van
communicatiesystemen of van andere voorzieningen of installaties van de Kuststaat; 12)
andere activiteiten die niet rechtstreeks samenhangen met de doorvaart”.
98. Prof. dr. Gonsaeles concludeert met betrekking tot hetgeen in randnummer 96
naar voor gebracht wordt als volgt: “Op die manier wordt een concrete invulling gegeven
aan de voorwaarden waaronder de rechtsmacht in strafrechtelijke aangelegenheden van
de Kuststaat mag worden uitgeoefend aan boord van een door de territoriale wateren
varend vreemd schip met het oogmerk een persoon te arresteren of een onderzoek in
te stellen in verband met een aan boord van het schip tijdens de doorvaart bedreven
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Het SOLAS-Verdrag is het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (1914).
Wat staat voor: Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en
wachtdienst (1978 herzien in 1995).
Door prof. dr. Gonsaeles omschreven als “het stoppen en voor anker gaan, doch alleen voor zover zulks een onderdeel
vormt van de normale navigatie of noodzakelijk wordt als gevolg van overmacht of van het feit dat het schip in nood
verkeert of voor het verlenen van hulp aan in gevaar of nood verkerende personen, schepen of luchtvaartuigen”.
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strafbaar feit. Deze is immers enkel toegestaan121: 1) indien de gevolgen van het strafbare
feit zich uitstrekken tot de Kuststaat; 2) indien het strafbaar feit van dien aard is,
dat daardoor de orde in het land of de orde op de territoriale zee wordt verstoord; 3)
indien door de kapitein van het schip of door een diplomatieke of consulaire ambtenaar
van de Vlaggenstaat de hulp van de plaatselijke autoriteiten is ingeroepen; 4) indien
zulke maatregelen noodzakelijk zijn voor de bestrijding van de handel in verdovende
middelen of psychotrope stoffen. Indien de kapitein zulks verzoekt, dient de Kuststaat een
diplomatieke of consulaire ambtenaar van de Vlaggenstaat op de hoogte te stellen alvorens
tot het treffen van maatregelen over te gaan, en het contact tussen deze ambtenaar en
de bemanning van het schip te vergemakkelijken. In noodgevallen kan deze mededeling
worden gedaan terwijl de maatregelen reeds getroffen worden. Bij de overweging van
de vraag of, en zo ja, op welke wijze een arrestatie verricht dient te worden, moeten de
plaatselijke autoriteiten bovendien rekening houden met de belangen van de scheepvaart”.
II.1.1.4.

De situatie in de aansluitende zone en in de EEZ

99. Op het continentaal plat en in de aansluitende zone en de EEZ hangt de
handhavingsbevoegdheid van de Kuststaat – dixit prof. dr. Gonsaeles – af van de
soevereine rechten waarover de Kuststaat beschikt in deze zone.
100. In de aansluitende zone mag – zo geeft prof. dr. Gonsaeles aan – de Kuststaat
toezicht uitoefenen teneinde: 1) te voorkomen dat een inbreuk begaan wordt op de
wetten en voorschriften inzake douane, belastingen, immigratie of volksgezondheid,
die binnen zijn gebied of territoriale zee van kracht zijn; 2) een binnen zijn
grondgebied of territoriale zee begane inbreuk op de hiervoor bedoelde wetten en
voorschriften te bestraffen.
101. In de EEZ bezit de Kuststaat volgens prof. dr. Gonsaeles dan weer: 1) soevereine
rechten ten behoeve van de exploratie en exploitatie, het behoud en het beheer van de
natuurlijke rijkdommen, levend en niet-levend, van de wateren boven de zeebodem
en van de zeebodem en de ondergrond daarvan, en met betrekking tot andere
activiteiten voor de economische exploitatie en exploratie van de zone, zoals de
121
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Ter zake formuleert prof. dr. Gonsaeles in voetnoot het volgende: “Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het
recht van de Kuststaat de maatregelen waartoe hij krachtens zijn wetgeving gemachtigd is, te treffen voor een arrestatie
of een onderzoek aan boord van een vreemd schip dat door de territoriale zee vaart nadat het de binnenwateren heeft
verlaten. Behoudens met betrekking tot schendingen van wetten en voorschriften die zijn aangenomen overeenkomstig de
zeerechtelijke bepalingen inzake de bescherming van het mariene milieu of het statuut van de EEZ, mag de Kuststaat
aan boord van een door de territoriale zee varend schip evenwel geen maatregelen treffen met het oogmerk iemand te
arresteren of een onderzoek in te stellen in verband met een strafbaar feit dat aan boord werd bedreven vóór het schip de
territoriale zee binnenvoer, indien het schip, komende van een buitenlandse haven, slechts door de territoriale zee vaart
zonder de binnenwateren binnen te varen”.

opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden; 2) rechtsmacht zoals
bepaald in de desbetreffende bepalingen van het Zeerechtverdrag 1982 ten aanzien
van: a) de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen
(met inbegrip van de veiligheidszones); b) wetenschappelijk zeeonderzoek; en c)
de bescherming en het behoud van het mariene milieu; en 3) andere rechten en
plichten, bepaald in het Zeerechtverdrag 1982, zoals deze inzake het tracé van kabels
en pijpleidingen.
102. Op het continentaal plat ten slotte gelden – zo stelt prof. dr. Gonsaeles122 –
gelijkaardige soevereine economische rechten.
II.1.2.

Het achtervolgingsrecht

103. In het advies van prof. dr. Gonsaeles lezen we in verband met het
achtervolgingsrecht het volgende: “Een vreemd schip kan worden achtervolgd als de
bevoegde autoriteiten van de Kuststaat goede redenen hebben aan te nemen, dat het schip
de wetten en voorschriften van die Staat heeft overtreden. Een dergelijke achtervolging
dient aan te vangen wanneer het vreemde schip of een van zijn boten zich binnen de
binnenwateren, de archipelwateren123, de territoriale zee of de aansluitende zone van de
achtervolgende Staat bevindt en mag alleen buiten de territoriale zee of de aansluitende
zone worden voortgezet, indien de achtervolging niet is onderbroken. Het is niet
noodzakelijk dat, op het ogenblik waarop het vreemde schip binnen de territoriale zee
of de aansluitende zone bevel krijgt te stoppen, het schip dat het bevel geeft zich eveneens
binnen de territoriale zee of de aansluitende zone bevindt. Indien het vreemde schip zich
bevindt binnen een aansluitende zone, mag slechts tot achtervolging worden overgegaan,
indien er een inbreuk heeft plaats gehad op de rechten voor welker bescherming de
zone is ingesteld”. En verder: “Het recht van achtervolging is mutatis mutandis van
toepassing op overtredingen in de EEZ124 of op het continentale plat, met inbegrip van de
122
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Die voor een extensieve beschrijving ter zake verwijst naar: R. CHURCHILL en A. LOWE, The law of the
sea, MANCHESTER, Manchester University Press, 1999, 494p.; E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal
zeerecht, MECHELEN, Kluwer, 2010, 491p.
Zone rond archipels (eilanden) gemeten vanaf de basislijn van deze eilanden.
Naar de EEZ toe brengt prof. dr. Gonsaeles enige specificatie aan: “Teneinde de naleving van de wetten en
voorschriften van de Kuststaat inzake deze soevereine rechten inzake exploitatie, de exploratie, het behoud en beheer
van de levende rijkdommen in de EEZ af te dwingen, kan de Kuststaat de maatregelen nemen, met inbegrip van
het aan boord gaan, de inspectie, de aanhouding en het instellen van gerechtelijke procedures, die nodig kunnen zijn
ter waarborging van de naleving van deze door hem overeenkomstig het Zeerechtverdrag aangenomen wetten en
voorschriften. Aangehouden schepen en hun bemanning dienen evenwel onverwijld in vrijheid gesteld na het verschaffen
van een redelijke waarborgsom of het stellen van een andere zekerheid. Bovendien mogen de straffen van de Kuststaat
voor schendingen van de wetten en voorschriften inzake de visserij in de EEZ, tenzij de betrokken Staten anders
overeenkomen, geen vrijheidsbeneming of andere vormen van lichamelijke straf omvatten. In gevallen van aanhouding
of vasthouding van vreemde schepen dient de Kuststaat langs passende weg onverwijld de Vlaggenstaat in kennis te stellen
van de genomen maatregelen en van de daarna opgelegde eventuele straffen”’.
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veiligheidszones rond installaties op het continentale plat, van de wetten en voorschriften
van de kuststaat die overeenkomstig het Zeerechtverdrag van toepassing zijn op de EEZ of
het continentale plat, met inbegrip van zulke veiligheidszones”.
104. Prof. dr. Gonsaeles verduidelijkt vervolgens een en ander in de volgende
bewoordingen: “De achtervolging wordt niet geacht te zijn begonnen voordat het
achtervolgende schip zich er met behulp van de ter beschikking staande bruikbare
middelen van overtuigd heeft, dat het achtervolgde schip of een van zijn boten of andere
schepen die in één verband werken en het achtervolgde schip als moederschip gebruiken
zich bevinden binnen de territoriale zee, onderscheidenlijk de aansluitende zone of de
EEZ of boven het continentale plat. De achtervolging mag slechts worden begonnen nadat
een zichtbaar of hoorbaar signaal tot stoppen is gegeven op een afstand die het voor het
vreemde schip mogelijk maakt het signaal te zien of te horen. Het achtervolgingsrecht
mag alleen worden uitgeoefend door oorlogsschepen of militaire luchtvaartuigen of andere
schepen of luchtvaartuigen125 met kentekens waaruit duidelijk blijkt dat zij in dienst zijn
van de Staat en die daartoe gemachtigd zijn. Het achtervolgingsrecht houdt op zodra het
achtervolgde schip de territoriale zee van zijn eigen land of van een derde Staat bereikt
(behoudens indien deze Staat toestemming verleent de achtervolging verder te zetten). Het
vrijgeven van een schip dat binnen de rechtsmacht van een Staat is aangehouden en dat
naar een haven van die Staat is geëscorteerd met de bedoeling dat daar een onderzoek zal
worden ingesteld door de bevoegde autoriteiten, kan niet worden geëist alleen op grond
van het feit dat het schip, tijdens zijn reis, door een deel van de EEZ of over een deel van
de volle zee geëscorteerd werd, indien de omstandigheden zulks noodzakelijk maakten.
Indien een schip buiten de territoriale zee tot stoppen is gedwongen of aangehouden onder
omstandigheden die de uitoefening van het achtervolgingsrecht niet rechtvaardigen, dient
het schip voor ieder verlies of iedere schade vergoed”.
II.1.3.

Het aanhoudings- en vervolgingsrecht inzake mariene verontreiniging

105. Prof. dr. Gonsaeles wijst er in haar tekst op dat onder het moderne zeerecht
aan de Kuststaat extensieve bevoegdheden toegekend worden op het vlak van de
voorkoming, vermindering en bestrijding van mariene verontreiniging. Ze geeft
125
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Voor de achtervolging door luchtvaartuigen voegt prof. dr. Gonsaeles in voetnoot het volgende toe: “Indien de
achtervolging wordt verricht door een luchtvaartuig moet het luchtvaartuig dat het bevel tot stoppen geeft zelf het
schip daadwerkelijk achtervolgen tot het ogenblik waarop een schip of luchtvaartuig van de Kuststaat, dat door het
luchtvaartuig is opgeroepen, ter plaatse verschijnt om de achtervolging over te nemen, tenzij het luchtvaartuig zelf in
staat is het schip aan te houden. Het is geen voldoende rechtvaardiging voor een aanhouding buiten de territoriale zee dat
het schip slechts door het luchtvaartuig is ontdekt als overtreder of als verdacht van een overtreding, indien het niet bevel
heeft gekregen te stoppen, alsmede is achtervolgd door het luchtvaartuig zelf of door andere luchtvaartuigen of schepen
die de achtervolging ononderbroken voortzetten”.

hierbij126 evenwel onmiddellijk aan dat het aanhoudings- en vervolgingsrecht van
de Kuststaat aan voorwaarden gebonden is en verschilt naargelang: 1) de plaats waar
het verdachte schip zich op het ogenblik van de vaststelling van de feiten bevindt; 2)
de plaats waar de mariene verontreiniging zich voorgedaan heeft; en 3) de mate van
verontreiniging.
106. Concreter stelt prof. dr. Gonsaeles ter zake het volgende: “Wanneer een schip
zich vrijwillig in een haven of op een laad- of losplaats buitengaats127 van een Staat
bevindt, kan die Staat een rechtsvervolging instellen met betrekking tot overtredingen van
zijn overeenkomstig het Zeerechtverdrag of van toepassing zijnde internationale regels en
normen aangenomen wetten en voorschriften ter voorkoming, vermindering en bestrijding
van verontreiniging door schepen wanneer de overtreding zich heeft voorgedaan binnen
de territoriale zee of de EEZ van die Staat. Wanneer er duidelijke redenen zijn om aan
te nemen dat een in de territoriale zee van een Staat varend schip tijdens zijn doorvaart,
overeenkomstig het Zeerechtverdrag aangenomen wetten en voorschriften van die Staat of
van toepassing zijnde internationale regels en normen ter voorkoming, vermindering en
bestrijding van verontreiniging door schepen heeft overtreden, kan die Staat overgaan tot
de feitelijke inspectie van het schip met betrekking tot de overtreding en kan hij, wanneer
het bewijsmateriaal zulks vereist, een rechtsvervolging instellen, met inbegrip van de
vasthouding van het schip, overeenkomstig zijn wetten. Wanneer er duidelijke redenen
zijn om aan te nemen dat een schip varend in de EEZ of de territoriale zee van een Staat
in de EEZ een overtreding heeft begaan van van toepassing zijnde internationale regels
en normen voor de voorkoming, vermindering en bestrijding van verontreiniging door
schepen of van de wetten en voorschriften van die Staat, aangenomen overeenkomstig
en ter uitvoering van zodanige regels en normen, kan die Staat verlangen dat het schip
informatie verstrekt aangaande zijn identiteit en haven van registratie, zijn laatste en zijn
volgende aanloophaven en andere van belang zijnde informatie, vereist om vast te stellen
of zich een overtreding heeft voorgedaan. Wanneer er duidelijke redenen zijn om aan te
nemen, dat een schip varend in de EEZ of de territoriale zee van een Staat, in de EEZ een
dergelijke overtreding heeft begaan, leidend tot een aanzienlijke lozing die aanmerkelijke
verontreiniging van het mariene milieu veroorzaakt of dreigt te veroorzaken, kan die
Staat overgaan tot feitelijke inspectie van het schip voor aangelegenheden betreffende
de overtreding indien het schip geweigerd heeft informatie te verstrekken, of indien
de door het schip verstrekte informatie zeer duidelijk afwijkt van de feitelijke situatie
en indien de omstandigheden van het geval een zodanige inspectie rechtvaardigen.
Wanneer er duidelijke redenen zijn om aan te nemen, dat een schip, varend in de EEZ
126
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Voor meer uitgebreide toelichting verwijst zij naar: G. GONSAELES, EU competence in decision-making,
implementation and enforcement of international maritime regulations (proefschrift tot het behalen van de graad van
doctor in de rechten), Gent, UGent, 2009, 504p.
Op zee buiten de haven.
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of de territoriale zee van een Staat, in de EEZ een dergelijke overtreding heeft begaan,
leidend tot een lozing die grote schade of het risico van grote schade aan de kustlijn
of daarmede samenhangende belangen van de kuststaat veroorzaakt, dan wel aan de
rijkdommen van zijn territoriale zee of EEZ, kan die Staat, mits het bewijsmateriaal
zulks rechtvaardigt, een rechtsvervolging instellen, met inbegrip van de vasthouding van
het schip, overeenkomstig zijn wetten”.
107. Ten slotte wijst prof. dr. Gonsaeles erop dat in de uitoefening van zijn
handhavingsbevoegdheid met betrekking tot mariene verontreiniging de Kuststaat er
wel toe gehouden is de waarborgen zoals ingeschreven in de artikelen 223-233128 van
het Zeerechtverdrag 1982 te respecteren.
II.2. De handhavingsbevoegdheid op zee: de Belgische situatie
108. Na in punt II.1. de handhavingsbevoegdheid op zee op algemene wijze
geschetst te hebben (conform het advies van prof. dr. G. Gonsaeles) wordt thans in
punt II.2. een en ander toegespitst op de Belgische situatie. Hiervoor wordt – zoals in
randnummer 89 aangegeven – in essentie teruggegrepen naar het antwoord van het
beleidsorgaan van de Kustwacht. Indien volledigheidshalve nodig worden in dit punt
de antwoorden aangevuld met reacties van de overige respondenten, in het bijzonder
van de juridische dienst van de federale politie (DGR/Jur). Bij een en ander wordt
de structuur van de vragenlijst (zie randnummer 71) gevolgd: dit wordt gereflecteerd
in de titels in punt II.2.
II.2.1.

De diensten met officieren of agenten van gerechtelijke/bestuurlijke
politie die controleactiviteiten uitoefenen in de verschillende
verantwoordelijkheidszones van België op de Noordzee

109. Op de vraag welke diensten waarvan de leden de hoedanigheid van officier
of agent van gerechtelijke of bestuurlijke politie bezitten, in die hoedanigheid
controleactiviteiten uitoefenen in de verschillende verantwoordelijkheidszones van
128
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Deze artikelen betreffen respectievelijk: 1) de maatregelen te nemen ter vergemakkelijking van rechtsvervolging
(art. 223); 2) de uitoefening van bevoegdheden tot handhaving van betrokken bepalingen (art. 224); 3) de
plicht tot het vermijden van nadelige gevolgen bij de uitoefening van de bevoegdheden tot handhaving van de
betrokken bepalingen (art. 225); 4) het onderzoek van vreemde schepen (art. 226); 5) de verplichting tot nondiscriminatie met betrekking tot vreemde schepen (art. 227); 6) de schorsing van en beperkingen op de instelling
van rechtsvervolging (art. 228); 7) het instellen van civiele procedures (art. 229); 8) de boetes en de inachtneming
van de erkende rechten van de beschuldigde (art. 230); 9) de kennisgeving aan de Vlaggenstaat en de andere
betrokken Staten (art. 231); 10) de aansprakelijkheid van Staten voortvloeiend uit maatregelen tot handhaving
van de betrokken bepalingen (art. 232); 11) de waarborgen met betrekking tot voor de internationale scheepvaart
gebruikte zeestraten (art. 233).

België op de Noordzee vernoemt het beleidsorgaan van de Kustwacht enkel de federale
politie die over het hele Belgische grondgebied, met inachtname van de principes
van specialiteit en subsidiariteit, de gespecialiseerde en de supralokale opdrachten
van bestuurlijke en gerechtelijke politie, evenals ondersteunende opdrachten voor
de lokale politiediensten en voor de politieoverheden verzekert. Het Departement
Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid geeft aan dat de mensen van de
Inspectiecel van zijn Dienst Zeevisserij bijzondere opsporingsambtenaren zijn die
evenwel niet over de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie beschikken.
Waterwegen en Zeekanaal NV stelt in haar reactie dat haar havenkapitein officier van
gerechtelijke politie is: deze zou evenwel geen bevoegdheid hebben in de verschillende
verantwoordelijkheidszones van België op de Noordzee129. Het FANC ten slotte wijst
erop dat zijn nucleaire inspecteurs onder meer een proces-verbaal kunnen opstellen.
Aan te stippen valt dat – zoals in randnummer 87 aangegeven – een aantal van de
in het onderzoek, aan de basis van het voorliggende cahier, gecontacteerde actoren/
gesprekspartners (zie randnummer 69) die inzake de voormelde vraag een nuttige
inbreng hadden kunnen hebben, niet direct reageerden: hun stelling ter zake kan
derhalve onmogelijk verwerkt worden in de voorliggende studie.
II.2.2.

Het toezicht over de diensten met officieren of agenten van
gerechtelijke/bestuurlijke politie die controleactiviteiten uitoefenen in
de verschillende verantwoordelijkheidszones van België op de Noordzee

110. Zoals in randnummer 109 aangegeven, noemde het beleidsorgaan van de
Kustwacht in antwoord op de daar vermelde vraag enkel de federale politie, waarmee
dan concreet vanzelfsprekend op de scheepvaartpolitie (SPN) geduid wordt. De
Kustwacht geeft aan dat deze onder de toezichtsbevoegdheid van het Vast Comité P
valt. Daarnaast stelt de beheersstructuur van de Kustwacht dat de minister van
Binnenlandse Zaken toezichtsbevoegd is130. DGT/Jur van zijn kant verwijst wat
betreft de toezichtsbevoegdheid van het Vast Comité P naar artikel 3 van diens
organieke wet van 18 juli 1991. Dat artikel maakt dat het Vast Comité P niet
alleen bevoegd is voor de lokale en de federale politie maar ook voor de diensten
die ressorteren onder de overheden en instellingen van openbaar nut waarvan de
leden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie of van agent van
gerechtelijke politie bekleed zijn; DGR/Jur geeft hierbij aan dat men geval per
129
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Verwezen wordt naar de wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins (BS 8 juni 1936)
en naar het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende de omschrijving van de territoriale
bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal (BS 14 juli 2004).
Aan te stippen valt dat in zoverre met ‘toezicht’ gedoeld zou worden op zeggenschap dit antwoord nadere
nuancering behoeft in die zin dat dan ook in het bijzonder de minister van Justitie een beheersrol en (in geval van
gerechtelijk optreden) een gezagsrol vervult (art. 97-98 Wet Geïntegreerde Politie).
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geval en dus in concreto zal moeten bepalen welke diensten met die laatste passus
bedoeld worden nu een en ander in de wet niet als dusdanig gedefinieerd wordt. Het
Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid stelt dat de mensen
van de Inspectiecel van zijn Dienst Zeevisserij wel aan het intern toezicht van hun
hiërarchie onderworpen zijn maar dat er geen ‘regulier extern toezicht’ geïnstalleerd
is op de werking van die cel: dit lijkt ons in tegenspraak met de melding dat de
bedoelde personen bijzondere opsporingsambtenaren zijn (zie randnummer 109),
wat maakt dat alvast het Vast Comité P toezichtsbevoegd is. Vergeleken met de
stelling van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid is het
toezichtsstandpunt van het FANC veel logischer: “De minister van Binnenlandse
Zaken is de voogdijminister van het FANC. De nucleaire inspecteurs vallen in het
kader van hun gerechtelijke politionele bevoegdheid rechtstreeks onder het gezag van het
openbaar ministerie en onder het toezicht van het Comité P”.
II.2.3.

De juridische draagwijdte en het toepassingsgebied van de Wet
Politieambt in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België
op de Noordzee

111. Ter zake verwijst het beleidsorgaan van de Kustwacht naar artikel 16bis Wet
Politieambt dat bepaalt dat de federale politie belast is met de uitoefening van de
opdrachten inzake politie der zeevaart en politie der scheepvaart, zonder afbreuk te
doen aan de door de wet aan bepaalde agenten van de bevoegde openbare besturen
toegekende politiebevoegdheden. Aangestipt wordt dat het vermelde artikel in
zijn toepassing bepaalde beperkingen kent die hetzij aan de nationaliteit van het
betrokken vaartuig ophangen, hetzij gelieerd kunnen worden aan het deel van de
maritieme bevoegdheidszone waar opgetreden wordt (zie randnummer 76 en
voetnoot 81). DGR/Jur stelt: “De Wet op het Politieambt is van toepassing op de federale
en de lokale politie waar zij ook optreden dus het maakt geen verschil of dit op zee dan
wel op land, in België dan wel in het buitenland gebeurt”. Het komt ons voor dat
deze formulering in haar algemeenheid niet volledig opgaat: bij grensoverschrijdend
optreden kan het namelijk voorkomen dat vreemd recht toegepast moet worden131.
Desalniettemin komt het ons voor dat – in het bijzonder gelet op hetgeen gesteld
werd in randnummer 109 – de Wet Politieambt geldt wanneer de Belgische lokale
of federale politie optreedt in de interne wateren, de territoriale zee, de aansluitende
zone en de EEZ, uiteraard wanneer dit optreden op te hangen is aan het juridisch
131
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Zie bijvoorbeeld: F. GOOSSENS, “De Europese Unie als harmonisator voor het politierecht van haar Lidstaten:
enkele reflecties gecentreerd (onder meer) rond de Routekaart” in F. DERUYCK, L. HUYBRECHTS, J. ROZIE,
M. ROZIE, P. TRAEST, F. VAN VOLSEM en R. VERSTRAETEN (ed.), Liber amicorum Marc De Swaef,
Antwerpen, Intersentia, 2013, 175-195.

kader inzake de voormelde zones132. In de volle zee kan in beginsel niet opgetreden
worden jegens vreemde schepen (de Vlaggenstaat is aldaar in beginsel bevoegd)
behoudens indien het in de punten II.1.2. en II.1.3. geschetste achtervolgingsrecht
respectievelijk aanhoudings- en vervolgingsrecht inzake mariene verontreiniging
toegepast kan worden (zie ook randnummer 91 en voetnoot 111). Hier stelt zich
mogelijk een probleem naar de toepassing van de Wet Politieambt toe. Dit probleem
heeft te maken met het feit dat een schip dat in de volle zee een bepaalde vlag voert
virtueel grondgebied is van het land met die vlag, ongeacht de plaats waar het vaartuig
zich bevindt (cf. ook infra randnummer 134)133. De vraag rijst of bij het aanhouden
van een in de volle zee achtervolgd vreemd schip men bijvoorbeeld niet dient te
fouilleren conform het recht van het land van dat schip in plaats van conform de
Wet Politieambt. Het komt ons voor dat deze kwestie niet beantwoord werd in de
reacties die ontvangen werden van de in randnummer 69 genoemde gecontacteerde
respondenten. Vandaar dat – met het oog op een onderbouwde stellingname ter zake
– beslist werd het voormelde vraagpunt nogmaals expliciet voor te leggen aan prof.
dr. Gonsaeles.
112. Op 2 december 2013 werd prof. dr. G. Gonsaeles in die zin per brief
gecontacteerd. De volgende stelling werd haar voorgelegd: “Op basis van enerzijds
de op onze rondvraag bekomen antwoorden en anderzijds de omschrijving van de hierna
vermelde zones kan ons inziens verdedigd worden dat de Wet Politieambt geldt wanneer
de Belgische lokale of federale politie optreedt in de interne wateren, de territoriale zee,
de aansluitende zone en de EEZ, uiteraard wanneer dit optreden op te hangen is aan
het juridisch kader inzake de voormelde zones; tegelijkertijd kan volgens ons in de volle
zee in beginsel niet opgetreden worden door de Belgische lokale en federale politie jegens
vreemde schepen (de Vlaggenstaat is aldaar in beginsel bevoegd) behoudens indien het
achtervolgingsrecht respectievelijk aanhoudings- en vervolgingsrecht inzake mariene
verontreiniging (toegelicht in uw studie d.d. 25 mei 2011) toegepast kan worden. Hier
stelt zich volgens ons mogelijk een probleem naar de toepassing van de Wet Politieambt toe.
Dit probleem heeft te maken met het feit dat een schip dat in de volle zee een bepaalde
vlag voert, virtueel grondgebied is van het land met die vlag, ongeacht de plaats waar het
132
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Zie in die zin maar meer algemeen Bossuyt en Wouters die inzake de territoriale zee aangeven dat de wetten en de
regelgeving van de Kuststaat in de voormelde zone principieel toepasselijk zijn (M. BOSSUYT en J. WOUTERS,
Grondlijnen van internationaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 345).
Zie Bossuyt en Wouters: “Bij de toepassing van het territorialiteitsbeginsel is het territorium van een Staat het
aanknopingspunt met het misdrijf. Voor de toepassing van de strafwet is het territorium samengesteld uit het reële
en het fictieve grondgebied. Onder het reële grondgebied valt het nationale territorium (zijnde datgene wat binnen
de landsgrenzen ligt), de territoriale zee, het nationale luchtruim en het continentaal plat. Het fictieve grondgebied
omvat de Belgische koopvaardij- en oorlogsschepen evenals de in België geregistreerde luchtvaartuigen in vlucht” (M.
BOSSUYT en J. WOUTERS, Grondlijnen van internationaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 313). Cf. ook
EHRM 29 maart 2010, Medvedyev et al. versus Frankrijk, zoals besproken in: A. D’ESPALLIER, commentaar bij
EHRM 29 maart 2010, RW 2012-13, 273-275.
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vaartuig zich bevindt. De vraag rijst of bij het aanhouden van een in de volle zee achtervolgd
vreemd schip men bijvoorbeeld niet dient te fouilleren conform het recht van het land van
dat schip in plaats van conform de Wet Politieambt. We zouden u zeer erkentelijk zijn
mocht u ons uw visie op het voormelde punt willen meedelen”. In een eerste antwoord per
mail stelde prof. dr. Gonsaeles – in haar hoedanigheid van academicus en derhalve
niet vanuit haar toenmalige functie van juridisch adviseur bij het Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid – met betrekking tot
de aangehaalde vragen het volgende: “Ik kan u in elk geval reeds bevestigen dat ik geen
bezwaren zie in de toepassing van de Wet op het politieambt, voor zover er wordt opgetreden
op zee in gevallen waarvoor de Belgische Staat rechtsmacht kan opnemen overeenkomstig
het internationaal zeerecht (ongeacht of het om schepen onder Belgische, dan wel vreemde
vlag gaat)”. Dit zou, terugkoppelend naar de hiervoor aangehaalde vraagstelling en
uiteraard onder de voormelde voorwaarde van rechtsmacht, betekenen dat indien
door de Belgische politie, na rechtmatige achtervolging, opgetreden wordt op een
vreemd schip in volle zee, de Belgische politie bijvoorbeeld kan fouilleren conform
artikel 28 Wet Politieambt en gerechtelijk kan aanhouden conform de Wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis134. De samenvattende conclusies
van het aanvullend briefadvies van prof. dr. Gonsaeles, net als de voormelde mail
geformuleerd in haar academische hoedanigheid, luiden als volgt: “Samenvattend kan
worden gesteld dat in de gevallen waarbij de Belgische Staat rechtsmacht kan opnemen,
de hiermee samenhangende acties van politionele aard kunnen geschieden overeenkomstig
de Belgische Wet op het Politieambt. Een hieraan tegengestelde interpretatie zou immers
de uitoefening van rechtsbevoegdheid door de Kuststaat overeenkomstig het internationaal
zeerecht aan sterke beperkingen onderwerpen en ingaan tegen de geest van het Verdrag.
Voor de goede orde kan hieraan nog worden toegevoegd dat voorgaande vanzelfsprekend
geldt ten aanzien van schepen onder vreemde, dan wel Belgische vlag die niet genieten van
de immuniteit voor oorlogsschepen, dan wel voor niet-commerciële overheidsdoeleinden
gebruikte schepen (i.e. schepen die het eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door
een Staat en door die Staat slechts voor niet-commerciële overheidsdoeleinden worden
gebruikt) van een andere Staat’. Dit laatste lijkt te impliceren dat een Kuststaat (in
casu: België) sowieso geen rechtsmacht heeft jegens oorlogsschepen noch jegens
buitenlandse schepen, gebruikt voor niet-commerciële overheidsdoelen, ongeacht in
welk deel van de zee (in casu: de Noordzee) ze zich bevinden135.
134
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BS 14 augustus 1990.
Artikel 30 van het Zeerechtverdrag 1982 lijkt de Kuststaat in het geval van oorlogsschepen (gedefinieerd in artikel
29 van het voormelde verdrag) die de wetgeving en de voorschriften van de Kuststaat niet naleven, enkel een
recht te verlenen om de betrokken schepen te sommeren de territoriale zee te verlaten. Voor de immuniteit
van oorlogsschepen en andere Staatsschepen die gebruikt worden voor andere dan commerciële doeleinden
(bijvoorbeeld: douanevaartuigen, politieboten, ‘Search and Rescue’-units en bebakingsschepen), kan verwezen
worden naar artikel 33 van het Zeerechtverdrag 1982. Aan te stippen valt dat in artikel 31 van het voormelde
verdrag in hoofde van de Vlaggenstaat voorzien wordt in een vergoedingsplicht met betrekking tot een oorlogsschip
of een ander Staatsschip, gebruikt voor andere dan commerciële doeleinden.

II.2.4.

De juridische basis voor het optreden van de scheepvaartpolitie (SPN)
in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België op de
Noordzee

113. Als internationaalrechtelijke juridische basis voor het optreden van de SPN in
de verschillende verantwoordelijkheidszones van België op de Noordzee noemt het
beleidsorgaan van de Kustwacht het reeds meermaals aangehaalde Zeerechtverdrag
1982 of het UNCLOS-Verdrag (zie ook randnummer 79 en voetnoot 11) dat de
basisprincipes ter zake vastlegt onder meer door een opsplitsing te maken tussen
enerzijds de interne wateren en anderzijds de territoriale zee, de aansluitende zone,
de EEZ, het continentaal plat en de volle zee. Voor een beknopte duiding van deze
begrippen verwijzen we naar punt I.2. van hoofdstuk II van het voorliggende cahier.
Voor een dwarsdoorsnede van het bereik van de handhavingsbevoegdheid van
enerzijds Kuststaten en anderzijds Vlaggenstaten in de verschillende voormelde zones
refereren we aan punt II.1. van de voorliggende studie en aan het aldaar verwerkte
advies van prof. dr. G. Gonsaeles.
114. Als nationaalrechtelijke juridische basis voor een en ander verwijst de Kustwacht –
naast naar niet verder genoemde “specifieke wetgeving” – naar het in randnummer 111
vermelde artikel 16bis Wet Politieambt en naar de artikelen 17-19 van de in voetnoot 39
aangehaalde wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge
de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in
de federale politie. De SPN geeft aan dat de bevoegdheidsomschrijvingen die uit
de voormelde artikelen naar voor komen bepaalde beperkingen kennen die hetzij
aan de nationaliteit van het betrokken vaartuig ophangen, hetzij gelieerd kunnen
worden aan het deel van de maritieme bevoegdheidszone waar opgetreden wordt (zie
randnummer 76 en voetnoot 81).
II.2.5.

De juridische basis voor het optreden van de Algemene Administratie der
Douane en Accijnzen in de verschillende verantwoordelijkheidszones
van België op de Noordzee

115. Zoals in randnummer 87 aangegeven, werd van de Algemene Administratie der
Douane en Accijnzen in de context van het gevoerde onderzoek niet direct een reactie
ontvangen op de in randnummer 71 opgelijste vragen.
116. Het beleidsorgaan van de Kustwacht antwoordde van zijn kant wel op de vraag
wat de juridische basis is voor het optreden van de Algemene Administratie der
Douane en Accijnzen in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België op
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de Noordzee. Zij noemde ter zake vooreerst – dit vanuit een nationale context – de
artikelen 167, 168, 169, 182 en 210, § 1 van de algemene wet inzake de douane
en accijnzen van 18 juli 1977 (AWDA)136 die de bevoegdheden van de maritieme
brigade van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen op zee en aan de
kust regelen. Artikel 167 AWDA bepaalt: “De tolkring beslaat: 1° langs de zeekust,
een strook die zich vanaf de laagwaterlijn uitstrekt over een afstand van 5 kilometer in
de richting van het binnenland; 2° het grondgebied van de douanezee- en luchthavens
evenals een zone buiten dat grondgebied over een breedte van 250 m vanaf de grens van
dat grondgebied”. Artikel 168 AWDA luidt dan weer: “De ambtenaren oefenen, binnen
de in artikel 47 van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone
van België in de Noordzee bepaalde ruimte alle toezicht uit teneinde: 1° de inbreuken
te voorkomen op de wetten en verordeningen waarvoor de douane belast is met de
controle op de naleving ervan op het Belgisch grondgebied of in zijn territoriale zee; 2°
de op het Belgisch grondgebied of zijn territoriale zee gemaakte inbreuken op diezelfde
wetten en verordeningen te bestraffen” terwijl artikel 169 AWDA het volgende stelt:
“§ 1 Onverminderd de bepalingen inzake het recht van onschuldige doorvaart, mogen
de ambtenaren, binnen de Belgische territoriale zee, zich aan boord van de vaartuigen
begeven en zich de cognossementen137 en andere boordpapieren betreffende de lading
doen voorleggen om na te gaan of de goederen die zich aan boord bevinden er regelmatig
aanwezig zijn met betrekking tot de reglementering inzake douane en accijnzen of
inzake verbods-, beperkings- of controlemaatregelen bij invoer, uitvoer of doorvoer, en om
inbreuken op voormelde reglementering vast te stellen.
§ 2 Voor de toepassing van dit artikel verstaat men onder vaartuig: elk drijvend tuig,
met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of
geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water, alsmede vaste en
drijvende platforms”. Artikel 182 AWDA stelt vervolgens: “§ 1. De ambtenaren zijn
bevoegd, mits voorzien van hun aanstellingsbewijs, op elk tijdstip en op elke plaats, zowel
binnen hun standplaats als erbuiten, en zowel ‘s nachts als overdag, elk vervoermiddel,
welke zij zien of vermoeden met goederen beladen te wezen, alsook alle goederen vervoerd
door individuen, en tevens alle personen, welke men verdenkt goederen met zich te voeren,
te visiteren, en te onderzoeken of ook enige invoer, uitvoer, douanevervoer of vervoer
plaatsvindt, strijdig met de wetten.
§ 2. Stilliggende gesloten vaartuigen zijn aan de visitatie bij nacht niet onderworpen.
§ 3. Wanneer de visitatie van de schepen niet tijdens de vaart kan gebeuren, zal deze
uitgevoerd worden op de plaats van bestemming of, in het geval van vermoeden van
136
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BS 21 september 1977.
Het gaat hier over een vrachtbrief, een vervoersovereenkomst voor het vervoer van lading over zee.

fraude, op de eerste losplaats, op kosten van ongelijken en onder de verantwoordelijkheid
van de ambtenaren”.
In artikel 210, § 1 AWDA ten slotte lezen we: “§ 1. De bestuursdiensten van de Staat,
met inbegrip van de parketten en de griffies der hoven en rechtbanken, de besturen van
de provinciën en van de gemeenten, zomede de openbare organismen en instellingen,
zijn gehouden wanneer zij daartoe aangezocht zijn door een ambtenaar van een der
Rijksbesturen belast met de aanslag in, of de invordering van de belastingen, hem alle in
hun bezit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem zonder verplaatsing, van alle in hun
bezit zijnde akten, stukken, registers en om ‘t even welke bescheiden inzage te verlenen en
hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen, welke bedoelde ambtenaar
ter verzekering van de aanslag in, of de heffing van de door de Staat geheven belastingen
nodig acht.
Onder openbare organismen dienen verstaan, naar de geest van deze wet, de instellingen,
maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en diensten welke de Staat mede beheert,
waaraan de Staat een waarborg verstrekt, op wier bedrijvigheid de Staat toezicht uitoefent
of waarvan het bestuurspersoneel aangewezen wordt door de Regering, op haar voordracht
of mits haar goedkeuring.
Van de akten, stukken, registers en documenten of inlichtingen in verband met gerechtelijke
procedures mag evenwel geen inzage of afschrift worden verleend zonder uitdrukkelijke
toelating van het openbaar ministerie.
Alinea 1 is niet van toepassing op het Bestuur der Postchecks, het Nationaal Instituut
voor de Statistiek, noch op de kredietinstellingen. Andere afwijkingen van deze bepaling
kunnen worden ingevoerd bij door de Minister van Financiën mede ondertekende
koninklijke besluiten”.
117. Daarnaast wijst het beleidsorgaan van de Kustwacht als juridische basis voor
het hier bedoelde douaneoptreden nog op artikel 3.3. van het Communautair
Douanewetboek, vastgesteld bij verordening (EEG) nr. 2913/92 van 12 oktober 1992
dat als volgt luidt: “Het douanegebied van de Gemeenschap omvat: (...) 3. In het
douanegebied van de Gemeenschap zijn begrepen de territoriale zee, de maritieme
binnenwateren en het luchtruim van de Lidstaten en van de in lid 2 bedoelde gebieden,
met uitzondering van de territoriale zee, de maritieme binnenwateren en het luchtruim
van de gebieden die overeenkomstig lid 1 niet onder het douanegebied van de Gemeenschap
vallen”.
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II.2.6.

De juridische basis voor het optreden van de Marinecomponent van
Defensie in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België op
de Noordzee

118. Op de vraag wat de juridische basis is voor het optreden van de Marinecomponent
van Defensie in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België op de
Noordzee wijst het beleidsorgaan van de Kustwacht – in chronologische volgorde –
op zes akten: 1) het besluit van de Regent van 30 maart 1946 houdende oprichting
van de Zeemacht (BS 12 april 1946); 2) de wet van 20 januari 1999 ter bescherming
van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (BS
12 maart 1999); 3) de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische
zone van België in de Noordzee (BS 10 juli 1999); 4) het ministerieel besluit van
19 april 2005 tot vaststelling van het ‘Rampenplan Noordzee’ (BS 25 mei 2005); 5)
het samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de federale Staat en het Vlaamse
Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht;
en 6) de wet van 4 april 2006 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord
van 8 juli 2005 tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de
oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht (BS 19 mei 2006).
119. Het beleidsorgaan van de Kustwacht licht hierbij toe dat er tot op heden geen
limieten gesteld worden aan de in die wetgeving bedoelde bevoegdheden, verstaand
zijnde dat wel overeengekomen werd dat het opstellen van processen-verbaal zoveel
als mogelijk overgelaten wordt aan de SPN (enkel inzake visserijcontroles stelt
Defensie nog autonoom processen-verbaal op).
II.2.7.

De juridische basis voor het optreden van de federale bijzondere
inspectiediensten (BID’s) in de verschillende verantwoordelijkheidszones
van België op de Noordzee

120. Het FANC vemeldt expressis verbis138 als juridische basis voor het optreden van
zijn nucleaire inspecteurs: “de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van
de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende
gevaren en diens uitvoeringsbesluiten, de wet van 1 juni 2005 betreffende de toepassing
van het aanvullend protocol van 22 september 1998 bij de internationale overeenkomst
van 5 april 1973 ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het verdrag van 1 juli
1968 inzake de niet-verspreiding van kernwapens en de Wet op het Politieambt”. Te
vermelden valt nog dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
138
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Daarnaast verwijst het voor relevante wetgeving nog naar: www.jurion.fanc.fgov.be.

en Leefmilieu aangeeft dat geen van de hem voorgelegde vragen (zie randnummer
71) betrekking heeft op de door die dienst uitgevoerde activiteiten. Aan te stippen
valt dat de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen ook te situeren valt bij
de BID’s zodat ook hetgeen in punt II.2.5. naar voor gebracht werd relevant is voor
punt II.2.7.
II.2.8.

De juridische basis voor het optreden van de gewestelijke bijzondere
inspectiediensten (BID’s) in de verschillende verantwoordelijkheidszones
van België op de Noordzee

121. Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid stelt dat de
ambtenaren van de Inspectiecel van de Dienst Visserij bevoegd zijn krachtens het
Landbouwdecreet139 en de visserijwetten140. Voorts geeft de voormelde respondent
aan dat vijf van de betrokken ambtenaren (de ambtenaren die ook deelnemen
aan zeegaande zendingen) aangeduid zijn als EU-inspecteurs krachtens het
uitvoeringsbesluit van de Commissie van 3 mei 2016 tot vaststelling van de lijst van
EU-inspecteurs die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad141
inspecties mogen uitvoeren. Het Departement verduidelijkt hierbij dat de betrokken
personen in hun hoedanigheid van EU-inspecteur ook bevoegdheid – evenwel geen
politiebevoegdheid – hebben buiten de nationale zeegebieden (territoriale zee en
EEZ): het verwijst hierbij naar artikel 79 van de voormelde Raadsverordening nr.
1224/2009.
II.2.9.

De wettelijke basis voor de gegevensuitwisseling op het MIK

122. Het antwoord op de vraag welke de wettelijke basis is voor de gegevensuitwisseling
op het MIK verschilt naargelang de actieve partner in die organisatie waarop men
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Voluit: Decr.Vl. 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, BS 12 september 2013. Het
Departement wijst erop dat dit Landbouwdecreet van toepassing verklaard is op de activiteiten die verricht
worden in onder andere de sectoren van de aquacultuur en de zeevisserij, voor zover de zeevisserij beoefend wordt
door de Belgische vissersvaartuigen in de communautaire wateren en in de volle zee; andere vissersvaartuigen in
de territoriale zee en de EEZ.
Zie meer bepaald: artt. 64-68 Landbouwdecreet; art. 3 Wet 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de
territoriale zee, BS 19 augustus 1891; art. 4 Wet 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische
visserijzone, BS 28 december 1978.
Voluit: Verordening (EG) nr. 1224/2009 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire
controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, Pb.L. 22
december 2009, nr. L343/1.
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in de vraagstelling de focus ligt142. De federale politie (SPN) en de Algemene
Administratie der Douane en Accijnzen zijn de twee partners die aan de maritieme
buitengrenzen het meest actief zijn en er complementair aan elkaar – binnen het
kader van hun wettelijke opdrachten en bevoegdheden – bijdragen tot de realisatie
van de politiefunctie. In dit punt II.2.9. wordt dan ook vooral de uitwisseling van
informatie tussen deze twee partners onder de loep genomen.
123. DGR/Jur verwijst naar artikel 44/11/9 Wet Politieambt als wettelijke basis
voor de gegevensuitwisseling naar het MIK. Dit artikel legt een aantal voorwaarden
op. Enerzijds is een voorafgaandelijk advies van het Controleorgaan voor de
politionele informatie nodig (art. 44/11/9, § 2 Wet Politieambt) en anderzijds
dienen de modaliteiten voor de gegevensuitwisseling vastgelegd te worden in
een specifiek protocolakkoord, getekend door alle bevoegde ministers, in casu de
ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie (Marinecomponent) en
Financiën (Douane) (art. 44/11/9, § 3 Wet Politieambt). Een dergelijk protocol is
momenteel in opmaak tussen de verschillende partners van het MIK. Het hoger
aangehaalde koninklijk besluit van 6 februari 2009 tot oprichting en organisatie van
het Maritiem Informatiekruispunt is op het vlak van de in dit randnummer bedoelde
gegevensuitwisseling niet dienstig143. Dit neemt niet weg – dixit de Kustwacht – dat
elke MIK-operator in principe over een veiligheidsmachtiging beschikt waardoor
bijkomende garanties ingebouwd werden inzake gegevensbescherming.
124. In een onderhoud met de Heer James Bastiaense, adviseur-generaal ad interim
in de schoot van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen van de FOD
Financiën (Onderzoek en Opsporing – Centrale Component), kwam naar voor
dat er met artikel 320 AWDA een wettelijke bepaling voorligt die de Algemene
Administratie der Douane en Accijnzen een rechtsgrond geeft om informatie mee
te delen aan de politie en aan andere overheidsinstanties. De AWDA voorziet
tegelijkertijd ook een rechtsgrond, met name artikel 210 AWDA, die de Algemene
Administratie der Douane en Accijnzen in de mogelijkheid stelt informatie te
ontvangen van – samenvattend gesteld – de in dat artikel genoemde overheidsdiensten
142
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Het MIK noemt de volgende diensten actief op het MIK: de SPN, de Marinecomponent van Defensie en
de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen. Daarnaast zijn er ook bindingen tussen het MIK en
bijvoorbeeld het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid: dit departement geeft aan dat
de gegevensuitwisseling tussen zijn Dienst Zeevisserij en het MIK geregeld is in de hoofdstukken 6 en 7 van de
overeenkomst van 1 december 2007 tussen het Departement Landbouw en Visserij en de Marinecomponent
betreffende het toezicht op de zeevisserij in de Belgische zeegebieden.
Cf. DGR/Jur die stelt: “Het KB in ref. 3 (bedoeld wordt het in randnummer 123 vermelde koninklijk besluit)
voorziet de mogelijkheid voor het MIK om zijn gegevens ter beschikking te stellen van de Kustwachtpartners, waarin ook
de politie is inbegrepen. Een gelijkaardige expliciete bepaling voor de politie om haar gegevens naar de Kustwacht door
te geven bestaat er echter niet. De MFO-3 biedt geen soelaas in dit raam gezien ze, als (sic) niet gepubliceerde maar ook
als onvoldoende rechtsgrond, geen afwijking op de WPA kan toelaten”.

en financiële instellingen, alsmede van bescheiden of inlichtingen in verband met
gerechtelijke procedures. Aan te stippen valt dat artikel 210 AWDA het vervullen
van bepaalde formaliteiten vereist opdat de betrokken financiële (machtiging
door de administrateur-generaal) en gerechtelijke (uitdrukkelijke toelating door
het openbaar ministerie) informatie ontvangen zou mogen worden. Van 1977,
jaartal van de AWDA, tot de inwerkingtreding van de Wet Politieambt boden de
voormelde artikelen de geïntegreerde politiediensten en de Algemene Administratie
der Douane en Accijnzen de wettelijke mogelijkheid om wederzijds informatie uit te
wisselen. Met de inwerkingtreding op 1 januari 1993 van de Wet Politieambt werd
evenwel het politioneel informatiebeheer aan een uitdrukkelijke wettelijke regeling
onderworpen, eerst in een vrij beknopt artikel 39 Wet Politieambt, maar sedert de
– gefaseerde – inwerkingtreding van de nieuwe geïntegreerde politiestructuur144 aan
een geheel van meer gedetailleerde regels. Kwestie is dat in die nieuwe regeling de
Algemene Administratie der Douane en Accijnzen niet vernoemd werd als mogelijke
bestemmeling van politionele informatie/inlichtingen. Uit het hoger vermelde
onderhoud met de Heer Bastiaense – en een en ander wordt niet tegengesproken
door de overige onderzoeksgegevens die leidden tot het voorliggende cahier – kan
afgeleid worden dat sedert 1 januari 1993 met name artikel 210 AWDA niet aangezien
kan worden als een lex specialis die de regeling van het politionele informatiebeheer
aanvult in de zin dat de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen op basis
van dat artikel alsnog politionele informatie/inlichtingen zou kunnen ontvangen
ter uitvoering van hun (taxatie)opdrachten. Een en ander maakt – dixit de Heer
Bastiaense – dat door de totstandkoming van de regeling van het politioneel
informatiebeheer in de Wet Politieambt voor de Belgische Douanediensten het
verkrijgen van informatie van buitenlandse politiediensten een eenvoudigere zaak
werd dan het verkrijgen van informatie van hun Belgische pendanten; verscheidene
verdragen (bijvoorbeeld: Napels II, Schengen, Prüm) bieden namelijk de Belgische
Algemene Administratie der Douane en Accijnzen de mogelijkheid om in een
Europese context gegevens uit te wisselen met andere Staten.
125. De wetgever had oog voor deze bijzondere situatie, waaraan hij in 2014 een eerste
maal trachtte te remediëren met de Wet van 18 maart 2014145. Deze wet schreef in de
Wet Politieambt de mogelijkheid in voor de Algemene Administratie der Douane en
Accijnzen om de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) rechtstreeks te bevragen
(art. 44/11/12 j° art. 44/11/9, § 1 Wet Politieambt); ook voorziet artikel 44/11/9,
144
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Zie ter zake de reeds hoger aangehaalde Wet Geïntegreerde Politiedienst en de regelgeving die een en ander verder
concretiseerde.
Voluit: Wet 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van
5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van Strafvordering, BS 28 maart 2014.
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§ 1 Wet Politieambt in een – geclausuleerde – mogelijkheid voor de geïntegreerde
politie om aan de bedoelde administratie persoonsgegevens en politionele informatie
mee te delen (mits samenlezing met het hoger geschetste artikel 320 AWDA kunnen
we hier spreken van informatieuitwisseling). Van belang is evenwel dat de regeling
die derwijze in 2014 tot stand kwam, een en ander beperkte tot de onderzoeks- en
opsporingsdiensten (de Administratie Onderzoek en Opsporing) van de Algemene
Administratie der Douane en Accijnzen. Dit maakt dat de bedoelde regeling niet
dienstig was voor de personeelsleden van de Algemene Administratie der Douane en
Accijnzen die op het MIK werken, nu zij tot de Administratie Toezicht, Controle en
Vaststellingen behoren: dus ook met de bedoelde regeling kregen ze geen toegang tot
de informatie, bedoeld in artikel 44/1, § 1 Wet Politieambt. De betrokken wetgeving
was ook vanuit een andere invalshoek tot op heden weinig dienstig als oplossing
voor de problematiek waarmee de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen
geconfronteerd werd (zie randnummer 124). Zoals hoger aangegeven (zie randnummer
123), is een protocol vereist opdat de hiervoor vermelde informatieuitwisseling
tot stand zou kunnen komen. Daarnaast vereist artikel 44/11/12 Wet Politieambt
koninklijke uitvoeringsbesluiten om de rechtstreekse bevraging van de ANG door de
Algemene Administratie der Douane en Accijnzen maar ook door andere diensten
zoals de DVZ mogelijk te maken. Deze akten laten echter op zich wachten, en dit
omwille van diverse redenen die de complexiteit van de materie illustreren. Hierbij
kan in het bijzonder gedacht worden aan: het ontbreken van een algemene databank,
vergelijkbaar met de ANG, binnen de Algemene Administratie der Douane en
Accijnzen; de verschillende finaliteit waarvoor gegevens geregistreerd worden (taxatie
(douane) versus criminaliteitsbestrijding (politie)); de verschillende overheden die
over een en ander de voogdij hebben (Justitie, Binnenlandse Zaken, Financiën,
Defensie); en verschillen in het wettelijk kader waarbinnen de betrokken diensten
werken. Aan te stippen valt dat doordat een protocolakkoord, zoals hiervoor bedoeld,
thans ontbreekt, de SPN – zo geeft de Kustwacht aan – op het MIK geen politionele/
gerechtelijke informatie doorgeeft aan partners die niet tot de geïntegreerde politie
behoren zoals de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen146: hetzelfde
blijkt volgens diezelfde respondent (niettegenstaande hetgeen hoger gesteld werd
met betrekking tot artikel 320 AWDA) ook andersom te gelden nu bijvoorbeeld
(zachte dan wel harde) informatie die voorhanden is bij onder meer de voormelde
administratie niet in de ANG terecht komt. De Kustwacht stelt ter zake – en we
citeren –: “Dit heeft als nadeel dat in sommige criminaliteitsdomeinen (bijvoorbeeld
146
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Volledigheidshalve geeft de Kustwacht aan dat de informatie waarover de scheepvaartpolitie op het MIK beschikt,
systematisch overgemaakt wordt aan het SICAD. SICAD staat voor de per arrondissement onder de bestuurlijke
directeur-coördinator georganiseerde informatie- en communicatiedienst. In deze diensten worden sedert de
recente optimalisatie van de federale politie het AIK en het CIC ondergebracht: deze laatsten blijven wel als aparte
entiteiten bestaan.

drugsmokkel) een totaalbeeld ontbreekt en de efficiëntie zowel naar informatiebeheer als
naar optreden op het terrein versnipperd is. Het ontbreken van een juridisch kader maakt
de dagelijkse werking precair, het concurrentiegevoel groter en het onderling vertrouwen
kwetsbaar”.
126. Met de inwerkingtreding van de Wet van 21 april 2016147 werd geremedieerd
aan de toestand dat artikel 44/11/9, § 1 Wet Politieambt de mogelijkheid om
persoonsgegevens en politionele informatie van de geïntegreerde politie te ontvangen
en om de ANG te bevragen beperkte tot het onderzoeks- en opsporingspersoneel
van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen. Thans stelt die bepaling:
“§ 1. Om hen toe te laten hun wettelijke opdrachten uit te oefenen, kunnen de
persoonsgegevens en de informatie, volgens de bij richtlijnen van de ministers van
Binnenlandse zaken en van Justitie, elk binnen het kader van zijn bevoegdheden,
bepaalde nadere regels ook meegedeeld worden aan de volgende organen en diensten:
(…) 4° de onderzoeks- en opsporingsdiensten en de administratie toezicht, controle
en vaststellingen van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen”. Hiermee
is er strikt genomen een juridische basis voorhanden die de geïntegreerde politie
toelaat om informatie te delen met de leden van de Administratie Toezicht, Controle
en Vaststellingen die momenteel op het MIK aanwezig zijn. Blijft natuurlijk nog
wel de kwestie dat de informatiestroom van de geïntegreerde politie naar deze leden
en de rechtstreekse bevraging van de ANG door deze laatsten nog steeds het hoger
vermelde protocol en de hoger bedoelde koninklijke besluiten (art. 44/11/9, § 3 resp.
art. 44/11/12 Wet Politieambt) behoeft opdat een en ander in de praktijk omgezet
zou kunnen worden148.
127. Volledigheidshalve weze opgemerkt – en hierbij verlaten we even de strikt
juridische contouren – dat – dixit de Heer Bastiaense – bij de verschillende betrokken
actoren de wil bestaat om de problematische aspecten op het vlak van de wederzijdse
informatiestroom tussen de geïntegreerde politie en de Algemene Administratie der
Douane en Accijnzen uit te klaren. Zo wordt op beleidsniveau gepoogd de Algemene
Administratie der Douane en Accijnzen meer te betrekken in de beleidsdomeinen die
147
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Wet 21 april 2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken – Geïntegreerde politie, BS 29 april 2016.
De toekomst zal uitwijzen of de betrokken informatiedoorstroming ook zal mogen dienen ter uitvoering
van de taxatieopdracht van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen. In een advies nr. 13/2015
van 13 mei 2015 over het voorontwerp van wet dat leidde tot de hiervoor bedoelde Wet van 21 van 21 april
2016 was de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ter zake zeer kritisch (zie: www.
privacycommission.be). Dit standpunt werd door de Commissie herhaald in een later advies ter zake (Advies nr.
25/2015 van 1 juli 2015, www.privacycommission.be) waarin overigens ook gewezen werd op het belang van de
te nemen uitvoeringswetgeving, hoger geduid. Naar deze adviezen lijkt prima facie niet direct verwezen te zijn in
de voorbereidende werken op de betrokken wet (zie: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen – Binnenlandse
Zaken – Geïntegreerde politie, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54/1644) en ook de letter van artikel 44/11/9, § 1
Wet Politieambt formuleert ter zake geen voorbehoud (het spreekt op globale wijze van “Om hen toe te laten hun
wettelijke opdrachten uit te oefenen”). Een stellingname ter zake valt buiten het bestek van de voorliggende studie.
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strikt genomen onder de voogdij van de minister van Binnenlandse zaken dan wel
van de minister van Justitie vallen maar die tegelijkertijd raken aan het werkgebied
van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen. Verder werkt de Algemene
Administratie der Douane en Accijnzen aan een databank waarin alle overtreders van
de regelgeving die zij bewaken, gevat worden. Hiervoor werd budget uitgetrokken
door het directiecomité van de FOD Financiën. Met deze databank kan dan voldaan
worden aan de vraag van de geïntegreerde politie om te komen tot een ‘databank
douane’ die vergelijkbaar is met de ANG: een en ander is van belang vanuit een
insteek van wederkerigheid van het nut van rechtstreekse bevraging van de respectieve
databanken.
II.2.10. De onderlinge verhouding tussen het MIK en het communicatie- en
informatiecentrum (CIC) van West-Vlaanderen
128. Luidens het beleidsorgaan van de Kustwacht verzorgt het CIC West-Vlaanderen
de dispatching van de ploegen. De opdrachten van het MIK zijn dan weer
omschreven in het het reeds hoger aangehaalde (zie onder meer randnummer 123)
koninklijk besluit van 6 februari 2009 tot oprichting en organisatie van het Maritiem
Informatiekruispunt149.
129. Het beleidsorgaan van de Kustwacht maakt melding van twee projecten die
op het vlak van de onderlinge verhouding MIK-CIC West-Vlaanderen van belang
zijn: 1) de verwittigingsmatrix Kustwacht; en 2) de ‘full dispatching’ van alle SPNentiteiten Kust inclusief PTW (dit wil zeggen: politie te water Noordzee). Gelet op
het technische karakter van een en ander citeren we voor verdere duiding ter zake uit
het antwoord van het beleidsorgaan van de Kustwacht150:
“1. De verwittigingsmatrix:
Het algemeen principe is het volgende. Een binnenkomende melding door een burger, dienst
of instantie dient snel en professioneel te worden behandeld. Een melding kan gebeuren
bij het MRCC151, het MIK, CIC West-Vlaanderen of de dienst 100. Onafhankelijk van
waar de melding binnenkomt, zal de ontvangende dienst onmiddellijk de drie andere
betrokken partners indien relevant op de hoogte stellen opdat op het werkterrein passend
zou kunnen worden gerealiseerd. Na de binnenkomende melding zal elke partner (MRCC,
MIK, CIC en dienst 100) een aantal overheden, diensten en instanties verwittigen, die
149
150
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Zie voetnoot 63 voor die taken.
Op dat punt duidelijk geïnspireerd door het antwoord van het MIK.
MRCC staat voor Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum/‘Maritime Rescue and Coordination Centre’.

operationeel een passend gevolg kunnen geven. De Kustwachtcentrale, zoals voorzien in
het samenwerkingsakkoord d.d. 8 juli 2005, bestaat uit enerzijds het MRCC (‘Maritime
rescue and coordination centre’) in Oostende en het MIK (Maritiem Informatiekruispunt)
te Zeebrugge. Het MRCC is voornamelijk verantwoordelijk voor ‘safety issues’ op het
Belgische gedeelte van de Noordzee (SAR152, hulp aan schepen en personen in nood,
pollutiebestrijding, etc.). Het MIK staat voornamelijk in voor informatiebeheer m.b.t.
‘security issues’ op de Noordzee (maritieme en scheepvaartgerelateerde informatie m.b.t. een
aantal criminaliteitsfenomenen). Om de onderlinge communicatie tussen het MRCC en
het MIK op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen, wordt er op vraag van het Secretariaat
Kustwacht, gewerkt aan een samenvloeiing van het Opsplan153 MRCC en het Opsplan
MIK. Een eerste stap in dit proces is de inventarisatie van een niet-limitatief aantal
voorvallen/gebeurtenissen/incidenten die zich op het Belgische gedeelte van de Noordzee
kunnen voordoen. Bij deze inventarisatie moeten we ons de vraag stellen of het hier om
een zuiver safety-voorval of om een zuiver security-voorval handelt. Vanzelfsprekend is
een scherpe afbakening tussen safety- en security-items niet steeds mogelijk. Vaak ontstaat
er bij bepaalde voorvallen een grijze zone tussen beide. Het MRCC is historisch gezien
meestal het eerste meldpunt aan de wal inzake voorvallen die zich voordoen op zee en op
schepen. Het kan hier zowel om safety- als om security-voorvallen gaan. Bovendien liggen
een groot aantal safety-(MRCC)-items operationeel ook binnen de bevoegdheid van de
federale politie. SPN staat immers in voor de handhaving van de openbare orde, rust,
veiligheid en gezondheid (HHOO) op de wateren die onder Belgische rechtsbevoegdheid
vallen. Het Opsplan MRCC/MIK is dus eerder te beschouwen als een verwittingsschema,
waaraan in een latere fase, indien noodzakelijk en opportuun, door elke dienst SOP’s
(‘Standard Operating Procedures’) kunnen worden gekoppeld. Na de inventarisatie werd
nagegaan welke andere diensten en instanties dienen verwittigd te worden. Hierbij werd
bepaald wie zal instaan voor welke verwittigingen om hiaten en dubbele verwittigingen
te vermijden.
2. Full dispatching SPN-entiteiten door CIWES154:
CIWES dringt erop aan alle SPN-entiteiten aan de kust te dispatchen, inclusief de varende
eenheden van SPN (PTW155 Noordzee). M.b.t. dit laatste stellen er zich enkele praktische
problemen vanwege de Astrid-dekking op het Belgische gedeelte van de Noordzee. CIWES
zal eveneens instaan voor de dispatching op zee in het kader van de rampenplanning
(bijv. rampenplan Noordzee). Het MIK, in het bijzonder SPN op het MIK, speelt hierbij
geen rol: SPN/MIK stuurt geen SPN-ploegen aan maar doet enkel aan informatiebeheer
152
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SAR is de afkorting van ‘Search and Rescue’.
Afkorting voor ‘Operationeel plan’, een plan van aanpak bij incidenten.
Wat staat voor CIC West-Vlaanderen.
Afkorting voor Politie te water.
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en informatieverspreiding. Het is momenteel de bedoeling dat SPN full gedispatcht wordt
vanaf 01.03.2011”.
130. Ondertussen zijn de nodige stappen ondernomen en worden thans alle
landploegen van SPN en de ploegen van de PTW door CIWES gedispatcht.
Hoewel alle vaartuigen beschikken over de nodige Astrid-radioapparatuur, is er
geen Astrid-dekking verder dan enkele kilometers van de kustlijn en dient men
noodgedwongen terug te vallen op VHF (‘Very High Frequency’)-marifonie. Samen
met de marinecomponent van Defensie werd een technische oplossing uitgewerkt
om de VHF-signalen te versleutelen en te koppelen aan Astrid. Momenteel is deze
technische oplossing operationeel.
II.2.11. De protocollen, akkoorden, verdragen en dergelijke inzake de
samenwerking tussen de verschillende actoren betrokken in de controle
in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België op de
Noordzee156
131. De voornaamste wettelijke basis van samenwerking tussen de Belgische
Kustwachtpartners wordt luidens het beleidsorgaan van de Kustwacht gevormd
door het Samenwerkingsakkoord Kustwacht. Daarnaast bestaan er ook nog
gestructureerde en minder gestructureerde samenwerkingsverbanden tussen
Belgische kustwachtpartners onderling of tussen Belgische kustwachtpartners met
buitenlandse instanties: de SPN wijst er hierbij op dat het Secretariaat Kustwacht een
bevraging organiseerde van alle Kustwachtpartners om tot een inventaris te komen
van alle bestaande protocollen tussen Kustwachtpartners157.
156
157
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Hetgeen in de randnummers 131-133 vermeld wordt betreft vooral de SPN. In het antwoord van het beleidsorgaan
van de Kustwacht wordt ook een oplijsting gemaakt van relevante teksten, opgesteld vanuit de focus van Defensie.
De SPN beschikte evenwel niet over deze inventaris en kon deze dus ook niet meedelen. Ze gaf wel aan dat een
en ander wellicht verkrijgbaar is. Aan te stippen valt dat het MIK in zijn antwoord wijst op het bestaan van een
protocol tussen de FOD Binnenlandse Zaken/de federale politie en de FOD Mobiliteit en van enkele meer
specifieke protocols, zoals een protocol tussen de FOD Defensie en het Directoraat-generaal Leefmilieu op het
vlak van de inzet van ‘Unmanned Aerial Vehicles’ in de strijd tegen de pollutie van het mariene milieu. In het
antwoord van het Departement Landbouw en Visserij nemen we dan weer kennis van een overeenkomst van
1 december 2007 tussen het Departement Landbouw en Visserij en de Marinecomponent betreffende het toezicht
op de zeevisserij in de Belgische zeegebieden (zie ook randnummer 159). Het FANC maakt dan weer melding
van samenwerkingsovereenkomsten met diverse bijzondere inspectiediensten (“de Douane, FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal overleg, FAGG, FAVV, FOD Volksgezondheid” en van een overeenkomst tussen de federale politie
en het FANC, tot stand gekomen op 5 mei 2011). Deze overeenkomsten bevatten geen specifieke bepalingen
met betrekking tot de verschillende verantwoordelijkheidszones van België in de Noordzee. Waterwegen en
Zeekanaal NV stelt geen weet te hebben van protocollen of akkoorden zoals hier bedoeld. Ze wijst er wel op
dat de samenwerking in het kader van de lokale veiligheidscomités gebeurt volgens artikel 9, § 1 van de wet van
5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging en volgens artikel 7, § 1 van het koninklijk besluit van
21 april 2007 betreffende de maritieme beveiliging (beide akten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27
april 2007).

132. Wat de bevoegdheden van de Nederlandse politiediensten in Belgische wateren
betreft, zijn luidens het beleidsorgaan van de Kustwacht de artikelen 18, c) en 19,
c) van het Beneluxverdrag inzake grensoverschrijdend politieoptreden158 relevant:
deze artikelen laten toe dat Nederlandse politiediensten, met inachtneming van het
Belgisch recht, achtervolgingen of grensoverschrijdende observaties op zee uitvoeren.
In de voorbereidende werken met betrekking tot dit verdrag wordt volgens de
voormelde respondent niet gepreciseerd of deze bepalingen enkel van toepassing zijn
in de territoriale zee dan wel of ze ook gelden in de aansluitende zee of de EEZ: het
beleidsorgaan van de Kustwacht stelt ter zake dat vermoed kan worden dat een en
ander uitsluitend de territoriale zee betreft159.
133. Het verdrag van Prüm inzake grensoverschrijdende samenwerking160 bevat – zo
stelt het beleidsorgaan van de Kustwacht terecht – geen specifieke bepalingen inzake
politieoptreden in mariene gebieden.
II.2.12. De mogelijkheid voor de verschillende actoren betrokken in de
controle in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België op
de Noordzee om buiten die zones op te treden
134. In punt II.1. van hoofdstuk II werden al in extenso enerzijds het achtervolgingsrecht
(zie punt II.1.2.) en anderzijds het aanhoudings- en vervolgingsrecht inzake
mariene verontreiniging (zie punt II.1.3.) belicht aan de hand van hetgeen prof.
dr. Gonsaeles ter zake in haar hoger toegelichte advies schreef. Een en ander betreft
de internationaalrechtelijk geldende regels waarbij niet alsdusdanig gefocust wordt
op Belgische diensten. Thans worden de antwoorden geschetst van de respondenten
(zie randnummer 69) op de vraag welke mogelijkheden de verschillende actoren,
betrokken in de controle in de verschillende verantwoordelijkheidszones van België
op de Noordzee, hebben om buiten die zones op te treden. Men kan dit punt II.2.12.
dan ook beschouwen als een concretisering van hetgeen in de voormelde punten
naar voor gebracht wordt in de zin dat een en ander concreet toegespitst wordt op
Belgische diensten.
158
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Zie: Wet 13 februari 2005 houdende instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het
Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met
de bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004, BS 15 maart 2005, add., BS 6 december 2005 en add., BS
31 mei 2006.
Deze inschatting wordt niet tegengesproken en derhalve impliciet bevestigd in de voorbereidende werken op de
Belgische wet, waardoor met het voormelde verdrag ingestemd werd (zie voetnoot 158).
Voluit: Verdrag 27 mei 2005 tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje,
de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek
Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding
van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, gedaan te Prüm op 27 mei 2005,
BS 30 maart 2007.
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135. Het beleidsorgaan van de Kustwacht geeft aan dat de SPN in twee gevallen
buiten de territoriale zee, de aansluitende zone en de EEZ kan optreden161. Enerzijds
is dat – dixit de voormelde respondent die bijgetreden kan worden – het geval wanneer
een inbreuk gepleegd werd op de Belgische wetten en reglementen aan boord van een
schip dat de Belgische vlag voert: een dergelijk vaartuig is namelijk virtueel Belgisch
grondgebied, ongeacht de plaats waar het voertuig zich bevindt162. Anderzijds kan
volgens de Kustwacht de SPN buiten de voormelde zones optreden wanneer de
Kuststaat België een achtervolgingsrecht heeft (zie punt II.1.2.). De SPN voegt aan
deze tweede hypothese toe dat wanneer er goede redenen zijn om aan te nemen
dat een vreemd schip de wetten en reglementen van België overtreden heeft terwijl
het zich bevond binnen de interne wateren, de territoriale zee of de aansluitende
zone en deze achtervolging onmiddellijk en ononderbroken is, de gerechtelijk
overheid jegens dit schip kan optreden op grond van artikel 111 Zeerechtverdrag
1982163. Voor een synopsis van deze bepaling verwijzen we naar punt II.1.2. van
hoofdstuk II van de voorliggende studie. DGR/Jur wijst in zijn advies niet alleen
op artikel 111 Zeerechtverdrag 1982 maar ook op artikel 110 van dat verdrag dat
een recht bevat om aan boord te gaan van een schip van een andere Staat in volle
zee en verdere actie te ondernemen: een en ander wordt wel beperkt tot vijf gevallen
(piraterij, slavenhandel, onvergunde uitzendingen, het ontbreken van nationaliteit
en het ontbreken of frauduleus gebruik van de vlag). Voorts trekt de voormelde
dienst in zijn advies de aandacht op twee internrechtelijke wetgevingen die een en
ander verder concretiseren: 1) de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd
tegen de piraterij164; en 2) artikel 48 van de reeds (onder meer) in randnummer 118
aangehaalde wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.
136. Tot slot dient nog melding gemaakt te worden van een specificiteit voor de
zeevisserij zoals naar voor gebracht door het departement Landbouw en Visserij
van de Vlaamse overheid: “De wettelijke basis om op te treden buiten de Belgische
zeegebieden wordt gegeven door raadsverordening (EG) nr. 1224/2009, meer bepaald in
161
162

163

164
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Het FANC geeft aan niet te kunnen optreden buiten die zones.
Zie ook de nota van DGR/Jur waar we ter zake het volgende lezen: “In principe vallen personen die zich op volle
zee bevinden, alsmede gebeurtenissen die er zich voordoen onder de rechtsbevoegdheid van de Vlaggenstaat (artikel 6,
§ 1 VVZ en 92, § 1 Zeerechtverdrag). De rechtsbevoegdheid van de Vlaggenstaat wordt grotendeels gedelegeerd aan de
kapitein (Wet 5 juni 1928 houdende herziening van het tucht- en strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisscherij,
BS 26 juli 1928). Doch als de kapitein op volle zee de hulp inroept van de politie van de Vlaggenstaat, zou deze
rechtsgeldig kunnen optreden op het vaartuig”.
Aan te stippen valt dat het beheersorgaan van de Kustwacht wat betreft het achtervolgingsrecht van Defensie nog
wijst op het volgende: “Defensie kan dit in het kader van het UNCLOS III-Verdrag met name ‘hot pursuit’ in de EEZ
van een ander land. Voor de territoriale zee hebben we wel de toestemming van de Kuststaat nodig. Wat betreft piraterij
heeft de Marine bevoegdheid op de volle zee. Ref. hiervoor is het UNCLOSS III-Verdrag en de wet van 30 september
2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee (BS 14 januari 2010)”.
BS 14 januari 2010.

titel VII, hoofdstuk II, art. 80 en 81. Deze verordening is onmiddellijk van toepassing
in de Lidstaten. (...) Voor de uitvoering van zeegaande controles wordt het optreden in
internationaal verband gepromoot door de Europese Commissie. Het communautair
Controleagentschap (CFCA) vervult hierbij een coördinerende rol. Betrachting hierbij
is het bekomen van een zogenaamd ‘level playing field’ (gelijk speelveld) teneinde de
bescherming van de levende hulpbronnen165 op een adequate en uniforme manier af te
dwingen in de communautaire wateren”.

165

Term gebruikt inzake het beheer en behoud van natuurlijke rijkdommen, meer bepaald het beheer en behoud van
visbestanden.
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ALGEMEEN BESLUIT EN AANBEVELINGEN
137. Uit de omgevingsanalyse, uitgevoerd in de context van het onderzoek ‘Controle
aan de maritieme buitengrenzen’ dat aan de basis lag van het voorliggende cahier,
kwam naar voor dat de maritieme ruimte waarbinnen België bevoegdheid of
verantwoordelijkheid uitoefent, een gebied betreft dat enerzijds in oppervlakte de
grootte heeft van een provincie maar anderzijds niet onder één noemer te duiden is.
De verschillende zones – territoriale zee, aansluitende zone, EEZ, continentaal plat –
hebben elk hun specifieke nationale en internationale regelgeving, wat maakt dat de
controle aan de maritieme buitengrenzen een complex gegeven is en een specialisatie
vraagt van de diensten die op dit terrein actief zijn.
138. De Kustwachtstructuur brengt 17 diensten samen die verantwoordelijkheid
dragen in de maritieme zone van België, met een operationele opdeling in
enerzijds diensten die gericht zijn op ‘safety’ met het MRCC als aanspreekpunt
en anderzijds diensten die gericht zijn op ‘security’ met het MIK als contactpunt.
De Kustwachtstructuur brengt zowel diensten samen van het Vlaamse Gewest als
diensten van de federale overheid, zowel diensten gericht op toezicht op verkeer van
goederen als diensten gericht op toezicht op verkeer van personen. In het licht van de
verscheidenheid in overheden, bevoegdheden en reglementering is het bestaan van
een dergelijke structuur noodzakelijk. Een voorbeeld van het nut van een en ander,
alsmede van samenwerking tussen de betrokken diensten is de loutere vaststelling dat
een aantal diensten samen onder de koepel van de Kustwacht geantwoord hebben
op de vragen die het Vast Comité P hen overmaakte in het kader van het bedoelde
onderzoek.
139. Uit de bedoelde omgevingsanalyse kwam tevens naar voor dat er zich in de
sfeer van het grenstoezicht enkele onduidelijkheden stellen, in essentie juridisch van
aard. In dit kader rees onder meer de vraag in welke mate de Wet Politieambt door
de geïntegreerde politie (in casu: de SPN) toegepast kan worden in de voormelde
maritieme zones. Beslist werd om een en ander in de mate van het mogelijke uit te
klaren, dit vanuit de insteek dat de mate van gedegenheid van de controles aan de
maritieme buitengrenzen alleen maar gebaat kan zijn bij de uitklaring van een aantal
juridisch blijkbaar heikele punten. Wegens de bijzondere graad van specialisatie van
het thema (waarin internationaal (zee)recht een fundamentele rol speelt) werd ervoor
geopteerd het beeld ter zake scherp te stellen aan de hand van een gerichte bevraging
van een aantal (op het vlak van praktijk en/of theoretische bagage) relevante actoren,
waarbij de bekomen antwoorden – gelet op hun specialisatiegraad – enkel marginaal
getoetst zouden worden op manifest juridische incorrecties. Het voorliggende cahier
is de neerslag van die bevraging.
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140. Wanneer het Vast Comité P Belgisch politioneel optreden op de Noordzee
beoordeelt, kunnen onder meer de twee volgende vragen van belang zijn: 1)
mocht de politie optreden op de plaats waar ze handelde?; 2) mocht de politie de
bevoegdheden aanwenden die ze ontplooide en werden die juist gehanteerd? Het
komt ons voor dat voor de eerste vraag in de voorliggende studie enige duidelijkheid
gebracht werd doordat regelmatig ingezoomd werd op de situatie in de verschillende
verantwoordelijkheidszones (die ook nader geduid werden) van België op de
Noordzee. Wat de tweede vraag betreft, stelt zich in het bijzonder de kwestie van
de toepasselijkheid van de Wet Politieambt. Ter zake kwamen we op basis van de
bekomen antwoorden tot de volgende te verdedigen bevindingen/zienswijze: 1) de
Wet Politieambt geldt wanneer de Belgische lokale of federale politie optreedt in
de interne wateren, de territoriale zee, de aansluitende zone en de EEZ, uiteraard
wanneer dit optreden op te hangen is aan het juridisch kader inzake de voormelde
zones; 2) in de volle zee kan in beginsel niet opgetreden worden door de Belgische
lokale en federale politie jegens vreemde schepen (de Vlaggenstaat is aldaar in
beginsel bevoegd) behoudens indien het in de punten II.1.2. en II.1.3. van hoofdstuk
II geschetste achtervolgingsrecht respectievelijk aanhoudings- en vervolgingsrecht
inzake mariene verontreiniging toegepast kan worden; 3) bij politioneel optreden in
de volle zee – onder de voormelde voorwaarden – stelt zich naar de toepassing van de
Wet Politieambt toe mogelijk een probleem dat met name te maken heeft met het feit
dat een schip dat in de volle zee een bepaalde vlag voert virtueel grondgebied is van het
land met die vlag, ongeacht de plaats waar het vaartuig zich bevindt: de vraag rijst of
bij het aanhouden van een in de volle zee achtervolgd vreemd schip men bijvoorbeeld
niet dient te fouilleren conform het recht van het land van dat schip in plaats van
conform de Wet Politieambt. Prof. dr. Gonsaeles, expert inzake zeerecht, treedt deze
zienswijze die haar voorgelegd werd, bij en stelt in haar hoedanigheid van academicus
– samengevat – dat in de gevallen waarbij de Belgische Staat overeenkomstig het
internationale zeerecht rechtsmacht kan opnemen, de hiermee samenhangende acties
van politionele aard kunnen geschieden overeenkomstig (onder meer) de Belgische
Wet Politieambt (zie randnummer 112, ook voor verdere specificaties).
141. De informatiestroom van de geïntegreerde politie naar het MIK vindt momenteel
een wettelijke grondslag in artikel 44/11/9 Wet Politieambt, verstaand zijnde dat dit
artikel nog noopt tot redactie van een protocol, zoals bedoeld in randnummer 123,
opdat een en ander in de praktijk rechtsgeldig geoperationaliseerd zou kunnen worden.
Momenteel zou een dergelijk protocolakkoord in opmaak zijn. Vanuit de wetenschap
dat het gaat om een complexe materie qua terrein, regelgeving, bevoegdheden,
fenomenen en betrokken diensten is het van belang dat van dit protocol en bij
doortrekking van een sluitend juridisch kader spoedig werk gemaakt wordt. Naast
aan de redactie van een dergelijk protocol is er nood aan de uitvaardiging van de in
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artikel 44/11/12 Wet Politieambt bedoelde uitvoeringsregelgeving om de informatieuitwisseling tussen de verschillende betrokken diensten een sluitende juridische basis
te geven. Het principe van wederkerigheid in de informatie-uitwisseling is wenselijk
om iedere partner toe te laten te beschikken over alle informatie, dienstig voor de
uitoefening van zijn kerntaken. In de voorliggende studie werd deze wenselijkheid
geïllustreerd op het vlak van de samenwerking tussen de geïntegreerde politie (SPN)
en de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen in de context van het MIK.
142. De bedoeling van het voorliggende cahier is enerzijds het in kaart brengen
van de relevante diensten inzake de controle aan de maritieme buitengrenzen en
anderzijds – we herhalen – het uitklaren van een aantal juridische vraagstukken. Het
beschrijvende karakter van deze studie leent zich minder tot het formuleren van een
groot aantal aanbevelingen. We formuleren er toch een tweetal.
143. Vooreerst komt het ons voor dat, waar de voorliggende studie enige duidelijkheid
gebracht lijkt te hebben over de reikwijdte van de Wet Politieambt in het zeegebeuren,
een zelfde oefening inzake de wettelijke grondslagen voor het optreden van de andere
diensten dan de geïntegreerde politie (lees: de SPN) wenselijk is. Momenteel is
namelijk de wijze waarop diensten die niet vallen onder de Wet Politieambt, hun
toezichtbevoegdheden in de maritieme zones uitoefenen, geenszins helder.
144. Ten tweede komt het ons voor dat het afsluiten van een protocol (zie artikel
44/11/9, § 3 Wet Politieambt) tussen de partners op het MIK – in het bijzonder
de SPN (federale politie), de Marinecomponent van Defensie en de Algemene
Administratie der Douane en Accijnzen – alsmede de uitvaardiging van de in artikel
44/11/12 Wet Politieambt bedoelde uitvoeringsregelgeving zich opdringen teneinde
de informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken diensten een sluitende
juridische basis te geven. Dit proces is in de zomer van 2017 nog steeds lopende, niet
afgerond.
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