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Vragen van het lid Van Velzen (SP)
aan de minister van Buitenlandse
Zaken en de staatssecretaris van
Economische Zaken over de
mogelijke inzet van Nederlandse
wapentechnologie door de
Indonesische marine in de oorlog in
Atjeh. (Ingezonden 3 juni 2003)

1
Is het waar dat het Indonesische
marinevaartuig «Todak» (803) dat
momenteel betrokken is bij militaire
operaties in Atjeh, uitgerust met
wapentechnologie van Thales
Nederland?1

2
Deelt u de vrees van Indonesische
mensenrechtenactivisten dat vooral
burgers het slachtoffer van deze
oorlog zullen worden?2 Zo nee,
waarom niet?

3
Herinnert u uw antwoorden op mijn
vragen van 24 januari 2003 dat de
Indonesische marine in het recente
verleden niet betrokken is geweest bij
mensenrechtenschendingen?3

4
Deelt u de mening dat gezien het
gebruik door de Indonesische marine
van door Nederland geleverde
militaire goederen in de oorlog in
Atjeh en de daaruit voortvloeiende
mensenrechtenschendingen
Nederland een wapenembargo moet
instellen op leveranties van militaire
goederen voor de gehele

Indonesische krijgsmacht? Zo nee,
waarom niet?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen terzake van het lid
Van Bommel, vraagnr. 2020311630,
ingezonden 14 mei 2003.

1 NRC Handelsblad, 23 mei jl., foto plus
onderschrift «Indonesische mariniers maken
zich op voor een landing voor de kust van
Atjeh».
2 Trouw, 28 mei jl., «Oorlog in Atjeh lang en
bloedig».
3 Aanhangsel Handelingen nr. 823,
vergaderjaar 2002–2003.

Antwoord

Antwoord van minister De Hoop
Scheffer (Buitenlandse Zaken),
mede namens de staatssecretaris van
Economische Zaken. (Ontvangen
8 juli 2003)

1
Het genoemde marinevaartuig is
onder andere uitgerust met door een
Nederlands bedrijf geleverde
apparatuur
(radarvuurleidingssystemen). Voor de
uitvoer van deze apparatuur is door
de regering in 1999 een vergunning
verleend krachtens het In- en
uitvoerbesluit strategische goederen.
Het bewuste vaartuig was in de regio
aanwezig teneinde patrouilles uit te
voeren in de kustwateren van Atjeh
ter voorkoming van in- en exfiltratie
van rebellen en van in die regio
veelvoorkomende smokkel en
piraterij.

2
Nederland en de andere staten van
de Europese Unie zijn bezorgd over
de mogelijke gevolgen voor de
burgerbevolking van de strijd in
Atjeh. Nederland heeft de
EU-partners voorgesteld, door middel
van een EU-démarche, de
Indonesische autoriteiten te
verzoeken al het mogelijke te doen
om de burgerbevolking te
beschermen en om maximale
openheid te betrachten ten aanzien
van de humanitaire situatie in Atjeh.
In een eerdere EU-Raadsverklaring
van 19 mei jl. hebben de EU-lidstaten
hun diepe zorg over het conflict
uitgesproken en zijn de strijdende
partijen opgeroepen om via de
onderhandelingstafel tot een
oplossing te komen.

3
Ja.

4
De vraag legt een directe relatie
tussen vroegere leveranties van
militair materieel aan de
Indonesische Marine door Nederland
en mogelijke
mensenrechtenschendingen in Atjeh.
De regering beschikt evenwel niet
over informatie dat een dergelijke
relatie bestaat.
Een formeel wapenembargo kan
slechts in VN- of EU-verband worden
afgekondigd. In deze fora bestaat hier
momenteel geen steun voor. De
regering ziet vooralsnog ook geen
aanleiding voor de instelling van een
embargo te pleiten omdat zij een
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embargo tegen de Indonesische
regering ziet als een niet-passende
reactie op een gecompliceerde
situatie.
Nieuwe vergunningaanvragen voor
de uitvoer van militair materieel naar
Indonesië worden zoals gebruikelijk
zeer restrictief getoetst aan de
wapenexportcriteria met
inachtneming van het type goed,
eindgebruiker en eindgebruik. De
ontwikkelingen in Atjeh worden
nadrukkelijk in de afweging
betrokken.
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