Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

1

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden

4
Vragen van het lid Van Middelkoop
(ChristenUnie) op 11 januari 2007
meegedeeld aan de minister van
Defensie inzake toepassing militair
strafrecht op (werknemers van)
particuliere bedrijven, die op
contractbasis Diensten verlenen aan
het leger tijdens militaire operaties.
1
Klopt het dat door het Amerikaans
Congres een wet is aangenomen
waardoor ook (werknemers van)
particuliere bedrijven c.q. aannemers,
die op contractbasis diensten
verlenen aan het Amerikaanse leger
tijdens militaire operaties, zullen
vallen onder de bepalingen van het
Amerikaanse Wetboek van Militair
Strafrecht, zoals valt te lezen in een
publicatie op internet op de site van
The Brookings Institution?1
2
Maakt ook de Nederlandse
krijgsmacht tijdens
crisisbeheersingsoperaties op
vergelijkbare wijze gebruik van de
diensten van particuliere bedrijven?
3
Zo ja, bent u bereid na te gaan of een
analoge aanpassing van ons militair
strafrecht aanbeveling verdient?

Antwoord
Antwoord van de heer Kamp
(minister van Defensie) (Ontvangen
2 februari 2007)
1
De door het Amerikaanse Congres
aangenomen National Defense
Authorization Act for the Fiscal Year
2007 bevat een bepaling die de
«Uniform Code of Military Justice»
(UCMJ) toepasselijk maakt op
personen die bij strijdkrachten in het
veld dienen of deze vergezellen
tijdens een «contingency operation».
De UCMJ is wetgeving op basis
waarvan Amerikaanse militairen
strafrechtelijk worden vervolgd.
2 en 3
In operatiegebieden maakt de
Nederlandse krijgsmacht gebruik van
civiele dienstverleners, zij het veel
beperkter dan de VS wat betreft
omvang en type dienstverlening. Het
gebruik neemt wel toe. Derhalve
heeft de regering besloten het
onderwerp «Civiele Dienstverlening
in Operatiegebieden» op te nemen in
het werkprogramma van de
Adviesraad voor Internationale
Vraagstukken (AIV). De formele
adviesaanvraag, waarvan ook
juridische aspecten deel uitmaken,
kan op korte termijn worden
aangeboden aan de AIV.

1

Zie: http://www.brookings.edu/views/
articles/psinger/20070104.htm
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