
 
 

Aan de Voorzitter van de 
Eerste  Kamer der Staten-Generaal 
Binnenhof 22 
Den Haag 

 

Datum 20 mei 2011 
Betreft Verzoek van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 

Ontwikkelingssamenwerking, Justitie en de JBZ-Raad inzake de 
regeringsreactie op het AIV-advies over piraterijbestrijding 

 
Geachte Voorzitter, 
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Ministerie van Buitenlandse 
Zaken 
Postbus 20061 
2500 EB Den Haag 
Telefoon 070 3486486 

Ministerie van Defensie 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
Telefoon 070 3188188 

 

 
Onze Referentie 
DVB/CV 140/11 

Uw Referentie 
147832.02u 

 

 

 

 
Graag bieden wij u, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu en de 
minister van Veiligheid en Justitie, hierbij de reactie aan op het verzoek van de 
vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking, Justitie en de JBZ-Raad over de regeringsreactie op 
het AIV-advies over piraterijbestrijding van19 april 2011 met kenmerk 
147832.02u. 
 
De regering hecht eraan te wijzen op de huidige  kaders aangaande het toelaten 
van gewapende particuliere beveiligers aan boord van in Nederland geregistreerde 
schepen. De AIV heeft geadviseerd dat in bepaalde gevallen, een voorwaardelijke 
inzet van gewapende particuliere beveiligers mogelijk wordt gemaakt. Nadat de ad 
hoc commissie onder leiding van prof. mr. J.L. de Wijkerslooth zijn advies heeft 
afgerond zal de regering een standpunt innemen over de wenselijkheid om de  
huidige kaders te wijzigen, waarbij het advies het uitgangspunt zal vormen. De 
berichten waarnaar verwezen wordt over het gebruik van gewapende particuliere 
beveiligers aan boord van Nederlandse schepen zijn relevant voor het werk van de 
ad hoc commissie en zullen onder haar aandacht worden gebracht. 
 
Verder vragen de commissies een appreciatie van de situatie in Puntland. Zoals de 
regeringsreactie reeds stelt wordt aangenomen dat in Puntland piraterijnetwerken 
verweven zijn met de regionale machtsstructuren. Piraterij concentreert zich in 
belangrijke mate in Puntland. Om op termijn de dreiging van piraterij te kunnen 
wegnemen is Puntlandse betrokkenheid noodzakelijk. De root causes van piraterij 
liggen immers op land en niet op zee.  
 
Op het terrein van justitiële infrastructuur is er in Puntland (en ook Somaliland), 
mede dankzij het piraterijbestrijdingsprogramma van het United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), veel vooruitgang geboekt. In internationaal verband is 
er overeenstemming dat er voldoende aanknopingspunten zijn om deze 
samenwerking verder uit te bouwen, te beginnen bij de uitbreiding van 
detentiecapaciteit om veroordeelde piraten, ook wanneer zij elders veroordeeld 
zijn, in deze regio’s hun straf te laten uitzitten. Hierbij dient, gedurende het 
proces, wel scherp erop toegezien te worden dat de noodzakelijke waarborgen 
over behandeling van gevangenen verder worden bestendigd. 
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Ministerie van Buitenlandse 
Zaken 

Ministerie van Defensie 
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Ten aanzien van kustwachtontwikkeling in Puntland ontbreken dergelijke 
aanknopingspunten vooralsnog. De Puntlandse autoriteiten hebben tot nu toe nog 
onvoldoende vertrouwenwekkende maatregelen genomen om internationale 
partners te overtuigen van de bereidheid van Puntland om de strijd met piraten 
aan te gaan. Dit is ook besproken tijdens een recente ontmoeting van de 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Puntlandse minister van 
internationale samenwerking en planning. Hierdoor, en vanwege de dual use 
risico’s die aan projecten op het terrein van kustwachtontwikkeling kleven, acht de 
Nederlandse regering het (nog) niet wenselijk om bij te dragen aan maritieme 
capaciteitsopbouw van de Puntlandse autoriteiten.   
 
 
 
 
De Minister van Buitenlandse Zaken, De Minister van Defensie, 
 
 
 
 
Dr. U. Rosenthal 

 
 
 
 
Drs. J.S.J. Hillen 

 


