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Samenvatting 

Oost-Azië heeft al jarenlange territoriale en maritieme conflicten meegemaakt. 

Vanwege het bestaan van talrijke maritieme staten zijn we getuige geweest van 

trilaterale of vierzijdige overlappingen waarbij de aanwezigheid van derde staten in 

maritieme geschillen naar voren komt. Om de rechten en belangen van derde Staten in 

een maritieme zone met meerdere Staten aan te pakken, kan worden opgemerkt dat 

verschillende benaderingen worden gehanteerd tegen de achtergrond van het 

internationale recht en internationale betrekkingen. De belangrijkste onderzoeksvraag 

van het onderzoek is verdeeld in twee delen. Ten eerste, wat zijn de juridische 

dilemma's in de regionale maritieme geschillenregeling in Oost-Azië wanneer met de 

rechten en belangen van derde Staten rekening moet worden gehouden? Ten tweede, 

gezien het feit dat juridische middelen de aanwezigheid van derde Staten onvoldoende 

aankunnen, in hoeverre kan de theorie van het regime in internationale betrekkingen 

Staten die betrokken zijn bij Oost-Aziatische maritieme conflicten helpen bij het 

behandelen van de rechten en belangen van derde Staten? De vijf substantiële 

hoofdstukken in het huidige werk bieden een routekaart voor het oplossen van de 

belangrijkste onderzoeksvraag en overige deelvragen. Hoofdstuk 2 concludeert dat, in 

het licht van de internationale jurisprudentie, de test met betrekking tot het monetaire 

goudprincipe hardnekkig wordt toegepast, maar zelden met succes. Het Tribunaal 

voldoet met name niet aan dit beginsel in de SCS-arbitrage en heeft negatieve gevolgen 

voor de derde Staten in de SCS veroorzaakt. Hoofdstuk 3 concludeert dat het 

internationaal recht in termen van internationale jurisprudentie ontoereikend is om de 

rechten en belangen van derde landen volledig te beschermen, met name wat betreft 

maritieme grensafbakening. Om dergelijke onderliggende juridische dilemma's aan te 

pakken, verwoordt hoofdstuk 4 dat vanwege de nadruk op de regels, normen, principes 

en  het besluitvormingsproces, evenals een convergentie op gemeenschappelijke 

belangen, de regime-theorie meer pragmatisch en inclusief wordt voor het aanpakken 

van rechten en belangen die gewoonlijk worden gedeeld door de betrokken Staten 

binnen een meerstatige omstreden zone. Aangezien elk model binnen de reguliere 

internationale-verhoudigtheorieën zich richt op één variabel en niet alle elementen van 

het regime omvat, moet het multivariate maritieme regime worden opgezet om de 

maritieme rechten en belangen te behartigen van relevante belanghebbenden die 

gewoonlijk worden gedeeld binnen dezelfde maritieme omstreden zone. Hoofdstuk 5 

beschrijft enkele hypothetische afbakeningsvoorstellen in de door de NEA maritieme 

omstreden zones en wijst op enkele juridische dilemma's die niet snel op korte termijn 

kunnen worden opgelost. Het proefschrift suggereert daarom de toepassing van de 

multivariate regietheorie om gemeenschappelijke gedeelde maritieme belangen met 

betrekking tot visserijbeheer en bescherming van het mariene milieu in de drie 
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omstreden zones in NEA aan te pakken. Hoofdstuk 6 specificeert de juridische 

dilemma's die werden gecreëerd door de SCS Arbitrage-uitspraak, aangezien de MA 

werd opgesteld door China en de Filipijnen en wordt opgevolgd door andere derde 

Staten in de SCS. Het stelt de toepassing van multivariate regimetheorie voor als een 

mildere manier waarop derde Staten kunnen worden betrokken en op welke manier hun 

rechten en belangen met betrekking tot visserijbeheer en bescherming van de 

zeeomgeving met anderen worden gedeeld in de meerstatige omstreden zones van SCS. 

Kortom, de instelling van een multivariate maritieme regeling helpt Staten bij het 

bestrijden van een grensoverschrijdende maritieme samenwerking. Het dient ook om de 

huidige regime-instellingen in NEA en de SCS te bevorderen, om te kunnen omgaan 

met gedeelde regionale zorgen.   
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