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Ten geleide 

Vanaf 1 oktober 2015 is Eddy Somers op emeritaat, wat echter niet betekent dat 

hij stopt met het uitoefenen van zijn academische passie voor het internationaal 

publiekrecht en het internationaal zeerecht. Vooral het internationaal zeerecht 

is door Eddy Somers op academisch niveau op de kaart gezet aan de Universiteit 

Gent en in Vlaanderen, zowel in het onderzoek als in het onderwijs. Na het ver-

dedigen van zijn doctoraat over het recht van doorvaart in internationale zeestra-

ten in vredestijd in 1980 en de eerste Nederlandstalige publicatie ‘Inleiding tot 

het internationaal zeerecht’ in 1984, gaf Eddy Somers eerst op vrijblijvende wijze 

een vak internationaal zeerecht. Het vak stond niet op het curriculum, maar stu-

denten met interesse voor het internationaal zeerecht konden in de bibliotheek 

van de toenmalige vakgroep Volkenrecht in de Korte Meer 11 op vrijwillige basis 

lessen volgen. Studenten die zich verder wensten te verdiepen in het internatio-

naal zeerecht en in het maritiem recht waren genoodzaakt een vorm van postgra-

duaat onderwijs te volgen aan de UFSIA in Antwerpen. Eenzelfde traject dat ook 

Eddy had gevolgd. 

Begin jaren 80 groeide de idee om ook aan de Universiteit Gent het onderwijs en 

het onderzoek in de maritieme wetenschappen uit te bouwen. Hierbij kon Eddy 

Somers rekenen op de onvoorwaardelijke steun van wijlen André De Wilde, di-

recteur-generaal van de haven van Gent. Een postuniversitaire cyclus haven- en 

maritieme wetenschappen op woensdagnamiddag zag het licht en snel bleek dat 

er een grote behoefte was aan bijscholing. Gastsprekers werden aangetrokken en 

de eerste cycli haalden vlot meer dan 350 inschrijvingen. Het succes van de cycli 

werkte aanstekelijk. Zowel het vak internationaal zeerecht als het vak zeerecht 

kwamen als keuzevakken op het curriculum van de rechtenstudent. Het post-

graduaatonderwijs evolueerde onder impuls van Eddy Somers naar een bijzon-

dere licentie in de haven- en maritieme wetenschappen, om vanaf 2004 over te 

vloeien in een master in de maritieme wetenschappen, in samenwerking met de 

Universiteit Antwerpen. Wanneer de Universiteit Antwerpen in 2013 de stekker 

uit de samenwerking trok, vond Eddy snel een oplossing in een partnership met 

de Vrije Universiteit Brussel. Immers, Eddy Somers doceerde internationaal zee-

recht ook aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Universiteit Antwerpen. De 
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nieuwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel zal vanaf academiejaar 

2015-2016 de nieuwe opleiding Msc in Maritime Science aan de UGent aanbie-

den. Naast deze opleiding op academisch niveau, bleef Eddy Somers aandacht 

hebben voor opleidingen en het up to date houden van geïnteresseerden in de 

nieuwe ontwikkelingen in het internationaal zeerecht, het maritiem recht en het 

havenbeheer. De postuniversitaire cyclus evolueerde naar een postacademische 

vorming Havenbeheer (PAV) en een jaarlijks georganiseerd Maritiem Symposi-

um dat in 2016 de twintigste editie zal vieren. 

Naast het onderwijs werd in dezelfde periode ook het maritiem onderzoek ge-

activeerd. In 1985 werd het Studie- en Documentatiecentrum in de haven- en 

maritieme wetenschappen door Eddy Somers opgestart, vrij snel gevolgd door 

het Maritiem Instituut. Tot op heden is het Maritiem Instituut als onderzoeks-

groep nog steeds toonaangevend in België op het vlak van het onderzoek in het 

internationaal zeerecht, het maritiem recht en het internationaal en Europees 

milieurecht. Sinds medio jaren 90 is het Maritiem Instituut een belangrijke ini-

tiatiefnemer van het multidisciplinair onderzoek van de zee en de aan de kust 

gerelateerde activiteiten, waaronder de havens, de zeevisserij en scheepvaart. 

Het Maritiem Instituut maakt deel uit van het UGent Marine Science Centre of 

Excellence (marine@ugent) dat wereldwijd toonaangevend is in het mariene on-

derzoek.

Onderwijs en onderzoek bleef bij Eddy Somers niet beperkt tot Vlaanderen al-

leen. Ontwikkelingssamenwerking is steeds een aandachtspunt van Eddy ge-

weest. In het kader van twee opeenvolgende VLIR UOS (eigen initiatieven) werd 

intensief samengewerkt met de universiteiten van Nairobi en Dar es Salaam. 

Deze samenwerking leidde tot de uitbouw van een bibliotheek internationaal 

zeerecht aan beide universiteiten, docentenuitwisseling en vijf met succes verde-

digde doctoraten van jonge onderzoekers aan beide universiteiten. Eddy Somers 

heeft al deze initiatieven gecombineerd met aanzienlijke taken van dienstverle-

ning, waarbij het volstaat slechts twee te vermelden. Eddy was gedurende bijna 

20 jaar voorzitter van de Vakgroep internationaal publiekrecht en is één van de 

langst zetelende decanen van de rechtsfaculteit (2000-2008) geweest. 

Zoals de zee altijd in beweging is, zo was dit ook met de carrière van Eddy So-

mers. Veelvuldig, avontuurlijk en vooral gedreven door een hoge graad van 

nieuwsgierigheid en academische excellentie. Ook op zee doen zich nieuwe ont-

wikkelingen voor, en dit zowel binnen de internationale gemeenschap als binnen 

de eigen Belgische maritieme wereld. Dit boek brengt enkele van deze actuele 
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ontwikkelingen samen, met af en toe een knipoog naar het verleden. De auteurs 

die een bijdrage leverden aan dit liber amicorum zijn al even veelzijdig en komen 

uit de academische wereld, de advocatuur en de maritieme wereld. Bij zeven au-

teurs was Eddy Somers lid van de doctoraatsjury en bij zes onder hen promotor 

van het doctoraatsonderzoek.

Dit boek omvat zowel juridische als niet-juridische bijdragen en is ingedeeld in 

drie delen. Een eerste deel omvat bijdragen over het internationaal zeerecht. De 

‘grondwet’ van de zee wordt al jaren gevormd door het Zeerechtverdrag van 1982. 

Alhoewel dit de basis vormt voor het gebruik van de zee, blijken er soms lacunes 

of onduidelijkheden inzake interpretatie of nieuwe uitdagingen. In dit deel wor-

den enkele van deze uitdagingen nader bekeken. Erik Franckx onderzoekt of het 

Zeerechtverdrag van 1982 van toepassing is op Arctica. Fanny Douvere en Frank 

Maes gaan elk in hun bijdrage in op mariene ruimtelijke planning. An Cliquet 

geeft een stand van zaken inzake mariene beschermde gebieden in internati-

onaal en nationaal recht. Jasmine Coppens gaat in op de problematiek van de 

mensensmokkel over zee. Klaas Willaert onderzoekt de knelpunten inzake ver-

volging en bestraffing van piraterij en door Gwen Gonsaeles wordt de problema-

tiek van hulp en bijstand onderzocht. 

Een tweede deel gaat in op het maritiem recht, waarin Walter Verstrepen naadloos 

de overgang maakt van het internationaal zeerecht naar het maritiem recht met 

de vraagstelling op welke wijze schepen onder Belgische vlag zich kunnen bevei-

ligen tegen piraterij. Clive Van Aerde reflecteert kritisch het bewarend beslag op 

zeeschepen in het kader van de zich ontwikkelde rechtspraak. Kris Bernauw be-

handelt de ‘transportfacilitatie’. Patrick Humblet onderzoekt hoe juridisch wordt 

omgegaan met stakingen in de haven en Marc De Decker sluit de landzijde van 

de zee af met een bijdrage over de regionalisering van de binnenvaart. 

In een derde deel komen een aantal ruimere maritieme thema’s aan bod. Hank 

Prins graaft in het verleden naar de ontstaansgeschiedenis van de breedte van 

de territoriale zee. Jef Cuyt belicht de problematiek van de criminalisering van 

zeevarenden. Georges Allaert schetst de state of the art inzake havenplanologie 

in Vlaanderen. Guido Van Meel gaat in op de problematiek van scheepsafval en 

havenontvangstinstallaties in de Vlaamse havens. Dirk Vernaeve bekijkt de vei-

ligheidsmaatregelen in de haven van Gent. Jacques D’Havé en Antoine Vuylsteke 

belichten de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland inzake de Schelde. 

Marc Vantorre ten slotte focust op de estuaire vaart. 
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Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als waardering voor Eddy Somers. Maar 

het is tevens bestemd voor academici en iedereen in de maritieme wereld die 

interesse heeft voor het internationaal zeerecht en het maritiem recht.

Tot slot nog een welgemeend woord van dank aan Jasmine Coppens en Kristien 

Ballegeer voor hun hulp bij de totstandkoming van dit boek.

An Cliquet en Frank Maes, editors

Mei 2015


