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mr. dr. drs. Peter van der KruitJURIDISCHE ZAKEN

Washington heeft zijn Vijfde Vloot dichter 
naar deze regio gedirigeerd. Ook heeft de 
Amerikaanse regering aan Nederland gevraagd 

om een bijdrage te leveren aan het waarborgen van een 
vrije en veilige doorvaart in de Straat van Hormuz.2 
Een vraag die dan moet worden beantwoord is: indien 
een Nederlands oorlogsschip maritieme steun verleent in 
de Straat van Hormuz, in hoeverre wordt die steun dan 
door het internationaal (zee)recht beperkt?

Dit artikel beperkt zich tot de Straat van Hormuz waar een 
Nederlands marineschip eventueel maritieme steun zal 
verlenen op verzoek van de Verenigde Staten. Deze steun 
is dan het waarborgen van een vrije doorvaart voor koop-
vaardijschepen, in casu het beschermen van deze schepen 
tijdens hun doorvaart in de Straat van Hormuz.
Eerst wordt in dit artikel het leerstuk internationale 
zeestraten in zijn algemeenheid bestudeerd, inclusief het 
heersende rechtsregiem. Daarna wordt er ingezoomd op 
de juridische praktijk in en rond de Straat van Hormuz 
tijdens vredestijd en tijdens een internationaal gewapend 
conflict. Dit beschouwende artikel eindigt met een conclu-
derende samenvatting.

Internationale zeestraten

Inleiding 
De officiële term is: ‘zeestraten gebruikt voor de inter-
nationale scheepvaart’. Omdat deze term wat lang is, 
wordt vaak de term ‘internationale zeestraten’ gebruikt, 
zoals ook in dit artikel. De definitie van ‘internationale 
zeestraat’ is niet omstreden, maar de complexiteit bij dit 
leerstuk is dat er meerdere soorten zeestraten bestaan 
met verschillende juridische regimes. 

In dit artikel zal worden geconcentreerd op de internati-
onale zeestraat met een eigen juridisch regiem, te weten 
een zee-engte die twee zeeën verbindt, gebruikt wordt 
voor internationale scheepvaart en niet breder is dan 24 
zeemijl.3 Denk hierbij aan de Straat van Gibraltar of aan 
de Straat van Hormuz. Deze internationale zeestraten 
worden overlapt door de territoriale zee (max.12 zeemijl) 
van een kuststaat, die daar volledige soevereiniteit heeft. 
Omdat deze zeestraten smaller zijn dan 24 mijl, is hier 
geen sprake van volle zee met bijbehorende vrijheid van 
scheepvaart. 

In deze internationale zeestraten kunnen aangrenzende 
kuststaten verkeersmaatregelen instellen zoals verplichte 
vaarroutes of zeegebieden die vermeden moeten worden. 
Deze maatregelen moeten in overeenstemming zijn met 
de algemeen aanvaarde internationale voorschriften zoals 
die van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), 
een gespecialiseerd agentschap van de VN.  

Recht van onschuldige doorvaart
Er bestaan twee uitzonderingen op de soevereiniteit van 
de kuststaat in zijn nationale wateren. Het recht van 
onschuldige doorvaart in de territoriale zee en het recht 
van doortocht in internationale zeestraten. Hoewel het 
recht van onschuldige doorvaart niet direct van belang 
is voor internationale zeestraten wordt dit hier wel in 
het kort onderzocht, omdat een schip bij de aanlopen 
naar de Straat van Hormuz door de territoriale zee van 
meerdere kuststaten vaart, en omdat Oman het recht 
van onschuldige doorvaart heeft voorgeschreven in het 
gedeelte van de zeestraat dat in zijn territoriale wateren 
ligt. Dit is in tegenstelling tot de bepalingen uit het VN-
Zeerechtverdrag. 

Een beschouwing over restricties voortvloeiend uit het 
internationaal (zee)recht

Iran en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een internationaal politiek conflict, inclusief sancties. 
Meerdere serieuze incidenten hebben plaatsgevonden rond de Straat van Hormuz, zoals het aanvallen 
van een Amerikaanse drone en het beschadigen van olietankers met mijnen. Iran spreekt herhaaldelijk 
over het afsluiten van de Straat van Hormuz.1 
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Alle schepen mogen door de territoriale zee varen van 
een kuststaat.4 Deze onschuldige doorvaart moet snel en 
ononderbroken zijn. Verder is bepaald dat doorvaart on-
schuldig is zolang dit geen gevaar oplevert voor de vrede, 
de orde en de veiligheid van de kuststaat. Activiteiten die 
wel risico op kunnen leveren voor de kuststaat zijn zaken 
zoals bedreiging of gebruik van geweld tegen de kust-
staat, oefeningen met wapens, actief informatie verzame-
len, helikopteroperaties, vervuiling of het verrichten van 
onderzoek. Verder moet het scheepvaartverkeer, inclusief 
oorlogsschepen, de scheepvaartroutes en verkeersschei-
dingsstelsels volgen tijdens 
de onschuldige doorvaart in 
de territoriale zee van een 
kuststaat.5 
De kuststaat mag het recht 
van onschuldige doorvaart 
voor alle vreemde schepen, inclusief oorlogsbodems, 
tijdelijk opschorten als dit nodig is voor de veiligheid van 
de kuststaat.6 
Een marineschip dat gebruik maakt van haar recht van 
onschuldige doorvaart door de territoriale zee van een 
kuststaat is beperkt in haar bewegingen. Patrouilleren of 
surveilleren is niet toegestaan, evenmin als het oefenen 
met of gereed hebben van wapensystemen, zoals zoek- 
en vuurleidingsradars of kanons en andere boordvuurwa-
pens. Het is evenmin toegestaan om zonder toestemming 
van de kuststaat helikopteroperaties uit te voeren. Het 
beschermen van een koopvaardijschip door hier dichtbij 
te varen met actieve wapensystemen is niet toegestaan, 
zeker niet indien dit vele malen achtereen plaatsvindt. Dit 
alles valt buiten de juridische kaders van het recht van 
onschuldige doorvaart door de territoriale zee van een 
kuststaat.

Recht van doortocht
Het recht van doortocht geldt in internationale zeestraten 
en mag niet worden belemmerd door de kuststaat. Dit 
recht geldt voor alle schepen en luchtvaartuigen. Beide 

platformen hebben wel verplichtingen tijdens de door-
tocht, zoals ononderbroken en snel varen/vliegen, afzien 
van geweld en geen onderzoeken verrichten. Ook moeten 
zij zich houden aan de wetten van de kuststaat over 
veiligheid, milieu, en visserij, evenals aan de scheepvaart-
routes en verkeersscheidingsstelsels.7

Indien een oorlogschip gebruik maakt van het recht van 
doortocht door een internationale zeestraat dan is het van 
boord laten gaan of aan boord nemen van kleine vaar-
tuigen of militaire apparatuur verboden. Een helikopter 

mag alleen afvliegen indien 
deze dicht nabij het schip blijft 
of indien de helikopter ook 
gebruik maakt van het recht 
van doortocht. Het recht van 
doortocht geldt in de gehele 

breedte van de internationale zeestraat, dus van kustlijn 
tot kustlijn. Dit betekent dat een schip tijdens het varen 
door een internationale zeestraat vrijwel altijd in de ter-
ritoriale zee van een kuststaat vaart.

Het recht van doortocht is minder restrictief dan het 
hiervoor beschreven recht van onschuldige doorvaart. Het 
recht van doortocht in internationale zeestraten mag niet 
door een kuststaat worden opgeschort of belemmerd, 
ook niet voor oorlogsschepen.
Een oorlogsschip mag niet patrouilleren of surveilleren 
in een internationale zeestraat. Het gebruik van geweld, 
inclusief de dreiging ermee, is niet toegestaan, omdat dit 
de vrede in gevaar zou kunnen brengen. Het frequent 
met actieve wapensystemen beschermen van koopvaardij-
schepen gedurende de doortocht door een internationale 
zeestraat wordt niet toegestaan door het internationaal 
zeerecht. Het VN-Zeerechtverdrag stelt dat schepen zich 
moeten onthouden van andere activiteiten dan die welke 
behoren bij een normale ononderbroken en snelle door-
tocht.8

Straat van Hormuz in vredestijd
De Straat van Hormuz is een klassiek voorbeeld van een 
zeestraat die wordt gebruikt voor internationale scheep-
vaart. Deze zeestraat verbindt de Perzische Golf, via de 
Golf van Oman met de Indische Oceaan en is van strate-
gisch belang voor het vervoer van ruwe olie en gas naar 

Archieffoto van een Amerikaans fregat dat een olietanker escorteert 

door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse regering heeft onlangs aan 

Nederland gevraagd ook een bijdrage te leveren aan het waarborgen 

van een vrije en veilige doorvaart in de Straat van Hormuz. (Defense 

Visual Information Center/Terry Cosgrove)
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vele landen, waaronder Nederland. Sluiting van deze zee-
straat kan grote internationale gevolgen hebben, omdat 
de energievoorziening hiermee kan wordt verstoord.

De kuststaten van de Straat van Hormuz zijn de Verenigde 
Arabische Emiraten (VAE), Iran en Oman. Zie figuur 1 voor 
de bijzondere plaats die de 
VAE inneemt en ook de eilan-
den die in de territoriale zeeën 
liggen. De jurisdictie over deze 
eilanden is niet onbetwist. 
Bij het smalste deel van deze 
internationale zeestraat vaart 
de scheepvaart door de terri-
toriale wateren van zowel Iran 
als van Oman. 
Afsluiting van een internationale zeestraat, zoals de Straat 
van Hormuz, door één van de aangrenzende kuststaten 
wordt verboden door het VN-Zeerechtverdrag. 

De Straat van Hormuz is een internationale zeestraat waar 
op basis van het VN-Zeerechtverdrag het recht van door-
tocht geldt. Kuststaat Iran stelt dat dit recht beperkt is tot 
staten die partij zijn bij het VN-Zeerechtverdrag. Dit sluit, 
onder andere, de Verenigde Staten uit omdat die geen 
partij is bij het VN-Zeerechtverdrag. Iran is evenmin partij 
bij het VN-Zeerechtverdrag, omdat dit land het verdrag 
alleen heeft ondertekend en niet geratificeerd. Teheran 
beperkt daarbij het recht van onschuldige doorvaart in 
zijn territoriale zee door te bepalen dat oorlogsschepen 
voorafgaande toestemming moeten hebben voor varen 
door de Iranese territoriale zee. Dit wijkt af van het VN-
Zeerechtverdrag.
Kuststaat Oman heeft ook enkele voorbehouden neerge-

legd over de Straat van Hormuz. In plaats van het voor-
geschreven recht van doortocht hanteert dit sultanaat in 
de Straat van Hormuz het strengere regiem van het recht 
van onschuldige doorvaart. Oman heeft ook bepaald dat 
oorlogsschepen voorafgaande toestemming nodig heb-
ben om door zijn territoriale zee te varen.9

In de Straat van Hormuz zijn 
verkeersscheidingsstelsels 
aangebracht die in de territo-
riale zee liggen van zowel Iran 
als van Oman. Dit is gedaan 
in overeenstemming met de 
IMO-voorschriften en heeft tot 
doel om de veiligheid van de 

scheepvaart te vergroten. Tankers en andere koopvaar-
dijschepen die door de Straat van Hormuz varen moeten 
gebruik maken van deze verkeersscheidingsstelsels en 
zijn onderworpen aan de speciale verkeersregels die hier 
gelden. Ook oorlogsschepen dienen gebruik te maken 
van het verkeersscheidingsstelsel en zich aan de daar 
geldende regels houden. De kuststaten eisen zelfs dat 
marineschepen zich van tevoren melden en toestemming 
vragen voor de doorvaart, dit is in tegenspraak met het 
VN-Zeerechtverdrag. 
Een andere uitleg is dat oorlogsbodems zich niet hoeven 
te houden aan de verkeersscheidingsstelsels in internati-
onale zeestraten. Een oorlogsschip kan volgens deze inter-
pretatie worden ingezet buiten de verkeersscheidingsstel-
sels, zoals voor geheime operaties.10 Auteur van dit artikel 
ondersteunt deze laatste interpretatie niet, ook omdat 
het VN-Zeerechtverdrag of het gewoonterecht hier geen 
expliciete steun voor geven, integendeel.11

De aanlooproutes naar de Straat van Hormuz zijn evenmin 

‘De kuststaten eisen zelfs dat 
marineschepen zich van tevoren melden  

en toestemming vragen voor de doorvaart, 
dit is in tegenspraak met het  

VN-Zeerechtverdrag’

Figuur 1, Straat van Hormuz. (bron: Graphic News)
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onomstreden. Vooral in het zuidoostelijke gedeelte en in 
de Golf van Oman vaart een schip door meerdere territori-
ale zeeën. Dit zou kunnen betekenen dat een vaartuig tel-
kens van juridisch regiem wisselt, dus van de vrijheid van 
scheepvaart op de volle zee, naar het recht van onschuldi-
ge doorvaart door de nationale zeeën van de VAE, Oman 
en Iran, en vervolgens naar het recht van doortocht door 
de Straat van Hormuz. De aanlooproutes naar de Straat 
van Hormuz tezamen met het heersende juridisch regiem 
is een complex leerstuk uit het internationaal zeerecht. 
Ook omdat de genoemde zeestraat en de aanlopen niet 
nauwkeurig zijn afgebakend en de kuststaten verschil-
lende interpretaties hebben van deze regiems.

Het is niet de eerste keer dat, gedurende vredestijd, Ne-
derlandse oorlogsschepen naar de Straat van Hormuz zijn 
gestuurd. Denk hierbij aan Operatie Phalanx (1990-1991), 
waarbij twee Nederlandse fre-
gatten in WEU-verband binnen 
de Straat van Hormuz toezicht 
hielden op de naleving van het 
VN-handelsembargo tegen 
Irak12. Een mandaat van de VN 
gaf toen het recht aan deze 
oorlogsschepen om op te tre-
den in de Straat van Hormuz.13 
Ook de operatie Multinational Interception Force (1996-
2000) had een Nederlands maritiem aandeel.14 Dit was 
ook een operatie onder VN-mandaat.15 

De juridische grondslag voor deze operaties vloeide niet 
voort uit het VN-Zeerechtverdrag, maar uit het feit dat de 
VN-Veiligheidsraad op basis van het VN-Handvest maatre-
gelen nam tegen Irak dat een bedreiging vormde voor de 
internationale vrede en veiligheid. Handhaving van deze 
maatregelen met militaire middelen was toegestaan.

Straat van Hormuz gedurende een  
internationaal gewapend conflict
Hiervoor werd de situatie beschreven zoals die voorkomt 
in vredestijd. Het is niet onwaarschijnlijk dat het huidige 
internationaal politieke conflict zou kunnen escaleren naar 
een internationaal gewapend conflict tussen de Verenigde 
Staten en Iran; mogelijk komen daar later nog meer bel-
ligerente partijen bij. Dan zou het zeeoorlogsrecht van 
kracht kunnen worden in de Straat van Hormuz en de 
aanlopen daarnaartoe, en misschien wel in de gehele 
Perzische Golf. 

Het is ook interessant om te zien welke (kust)staat er dan 
behoort tot de strijdende partijen en welke staat neutraal 
blijft, indien er rond de Straat van Hormuz een internatio-
naal gewapend conflict uitbreekt. Beide groepen heb-
ben dan verschillende rechtsregels, ook omdat naast het 

zeeoorlogsrecht het VN-Zee-
rechtverdrag van kracht blijft 
in deze zeestraat.16 Daarbij 
komt dat het zeeoorlogsrecht 
reeds decennia in een crisis 
verkeert, omdat er geen of-
ficiële primaire rechtsbronnen 
zijn met rechten en plichten, 
terwijl statenpraktijk en juris-

prudentie ook geen duidelijk uitsluitsel geven.17 Wel kan 
men het zeeoorlogsrecht vinden in de San Remo Manual, 
dit is een gerenommeerd internationaal handboek over 
het zeeoorlogsrecht.18 

De Straat van Hormuz ligt gedeeltelijk in de territoriale zee 
van Iran, dat een strijdende partij kan zijn in een eventu-
eel internationaal gewapend conflict. Hierdoor kan Iran 
restricties opleggen aan het recht van doortocht door de 
Straat van Hormuz, maar dan alleen voor schepen van 

‘Tijdens de operatie Enduring Freedom 
(2002-2003) hebben Nederlandse 

marineschepen in de Straat van Hormuz 
koopvaardijschepen aangehouden en 

onderzocht’

‘Tijdens de operatie Enduring Freedom (2001-heden) hebben Nederlandse marineschepen in de Straat van Hormuz koopvaardijschepen 

aangehouden en onderzocht.’ Op de foto Multipurpose fregat Hr. Ms. Van Nes en de onderzeeboot Hr. Ms. Walrus in de haven van Jebel Ali 

(Verenigde Arabische Emiraten), november 2002. (NIMH)
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vijandelijke belligerenten. Potentieel vijandelijke schepen, 
zoals die van de Verenigde Staten lopen dan het gevaar 
te worden aangevallen tijdens de doortocht door deze 
zeestraat. Deze vijandelijke oorlogsschepen mogen wel 
door de Straat van Hormuz varen voor zover deze in de 
nationale wateren van Oman ligt. Dat is dan namelijk een 
neutraal gedeelte van deze vaarweg, aannemende dat 
Oman geen partij is of wordt bij een internationaal gewa-
pend conflict tussen de Washington en Teheran. Neutrale 
schepen moeten rekening houden met vijandelijkheden 
tussen de strijdende partijen, maar ook met het risico 
dat ze door Teheran of ander strijdende partijen kunnen 
worden aangehouden en onderzocht.19

Tijdens de operatie Enduring Freedom (2001-heden) heb-
ben Nederlandse marineschepen in de Straat van Hormuz 
koopvaardijschepen aangehouden en onderzocht.20 De 
juridische grondslag voor deze operatie was het recht van 
zelfverdediging, terwijl het zeeoorlogsrecht de juridi-
sche basis was voor het aanhouden en onderzoeken van 
vreemde schepen.21

Ten slotte
De Straat van Hormuz is een internationale zeestraat 
met een eigen juridisch regiem dat is vastgelegd in het 
VN-Zeerechtverdrag. De kuststaten langs de Straat van 
Hormuz hebben verschillende interpretaties van het 
rechtsregiem in deze internationale zeestraat. Het VN-
Zeerechtverdrag ondersteunt niet dat oorlogsschepen in 
de Straat van Hormuz patrouilleren en koopvaardijsche-
pen actief beschermen, zeker niet indien hier geweld of 
dreiging daarmee bij te pas komt. Wel is het mogelijk dat 
de VN-Veiligheidsraad bepaalt dat het recht van doortocht 
door de Straat van Hormuz wordt verruimd. Dit is moge-
lijk in het kader van het VN-collectieve veiligheidssysteem 
en op basis van het VN-Handvest.22 Indien een Nederlands 
oorlogschip in EU-verband vaart dan verandert er niets 
aan de juridische regels in de Straat van Hormuz, omdat 
de EU geen bevoegdheid heeft om die regels te verande-
ren.
Eerdere missies van Nederlandse oorlogsschepen in de 
Straat van Hormuz hebben veel parallellen met de huidige 
situatie, indien Nederland de Amerikaanse aanvraag voor 
maritieme steun inwilligt. Een significant verschil is echter 
dat er op dit moment voornamelijk een juridische grond-
slag moet worden gevonden in het VN-Zeerechtverdrag, 
maar dit verdrag ondersteunt militair optreden niet in een 
internationale zeestraat, zoals de Straat van Hormuz. Wel 
heeft een oorlogsschip het onvervreemdbare recht van 
zelfverdediging.
Gedurende een internationaal gewapend conflict is 
een oorlogsschip in de Straat van Hormuz naast het VN 
Zeerechtverdrag ook aangewezen op verouderd zee-
oorlogsrecht dat niet officieel is vastgelegd in primaire 
rechtsbronnen. Het zeeoorlogsrecht is wel in handboeken 
vastgelegd, die gedeeltelijk statenpraktijk, maar geen 
consensus reflecteren. Gedurende zo’n conflict dienen 
meerdere rechtsvragen te worden beantwoord. Is Ne-
derland een strijdende partij of neutraal? Is de Straat van 
Hormuz geheel of gedeeltelijk een oorlogsgebied? Welke 
kuststaten langs de Straat van Hormuz en de aanlopen 

zijn neutraal? Indien Nederland neutraal blijft en door een 
strijdende partij, zoals de Verenigde Staten, wordt ge-
vraagd voor militaire assistentie in de Straat van Hormuz 
dan kan dat serieuze consequenties hebben voor Neder-
land. Parallellen met eerdere missies waarbij het zeeoor-
logsrecht van toepassing was zijn aanwezig. 
De commandant van een Nederlands oorlogsschip dat 
eventueel een taak krijgt in de Straat van Hormuz heeft 
een grote uitdaging door snel en goed de juridische rea-
liteit in te schatten. Hierbij kan een ervaren militair jurist 
een goede aanvulling zijn voor de commandant. 
Deze commandant heeft vele sensoren en wapensyste-
men aan boord, maar het internationaal (zee)recht legt 
meerdere beperkingen op bij het gebruik ervan tijdens het 
waarborgen van een vrije en veilige doorvaart in de Straat 
van Hormuz. 
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Recht. Tegenwoordig is hij directeur van het 
Juridisch Nautisch Adviesbureau JNAB B.V.
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