
Ingezonden
mededelingen

Reactíe op ,,Bijzondere bijstand
voor koopwardij gevraagd" door
drs. G. M. W. Ácda, Marineblud
nr. 2, 1983, pag.66-72.

Van de minister-president ontvin-
gen wij bijgesloten briel Deze
briel is een antwoord op ons ver-
zoek om bescherming tegen de pi-
raterij op de Westafrikaanse kust.
De jn houd r an de briel hebben wij
hierna volledig weergegeven. Het
onderwerp is wellicht voor de le-
zeÍs van het Marineblad van be-
lang, gezien het artikel dat in fe-
bruari j.l. in het Marineblad ver-
scheen.

Fe cle rat i e t a n ll er kn e mers -

organisaÍies in de Zeevaart,
.1. Gerritse.

Algemeen seUatal'ís

's-Gravenhage, 5 .juli 1983

Aan Federalíe van Werkneme rs-
organisaties in de Zeevaart
Heemraatlssingel 323
3023 BH Rouerdam

Geachl bastttur.

In ant\tllrtl ap utt, schrijven ':an
25 maart.jl. ínzake overvallan ín
N igería op Nederlandse schepen,
deel ík u mede dat ik Ln bezorgd
heid hieromtrent wlledíg deel, met
name nu genoemde aanvallen zit'l
in loenentende maíe ichlen op
scheeps- en persoonlijke eigen-
dontmen vtn cle opvarenden.

Il hct nu'geltjke:ol mocte \or-
den gedaan om een einde te nta'
k(n,tan tl?:e ritu4rie. fen rtplu.'-
síng zal ín de eersle plaars oP in-
ternationaa I ntteau Ë(-utl!t nto?-
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ten vu'clen. omdat de etJèctivíteíL
van cen gezume nli jke internutio-
nule actie tegen tle:c mí.sdriit'en
het grootst :al :ijn. Daarnaast
ethler ntoet ook op nationaal ni-
reau naar hijdragen toor een
oploss ine rnrden gezocht.

Zoals u bekentl is heeli de natio-
nole uerkgnrp ín.ake pirateríj
reetls een cLaníal ntcLlen over rle
mo gc Ii j lihetle n t u n i nternati onale
en natit)nale be\tt ijtlíng van de:e
ton11 tan píruterij ge.sproken. De
tlt op heden bij Nígeria anderno-
men diplontatieke acties hehhen,
zoals L! v,eeÍ. niet t01 de g?wcnsle
verbeÍering yan cle.situatie geleid.
Desonclanks is in voornoemde
werkgroep algesproken dat de Ne-
de rla n ds e ov e r h ei d tlit o n el erwe rp
in internationule lbra aan de orde
zal blijven stellen, omdat duitlelijk
is dat bij voortduring internaíio-
nal. Jntl' t'p JL \ lgeiaLtn\ ,'\{-
heid uitgeoeíènd moet worden. In
dit verbarul kan ik u meeclelen dat
míjn ambtgenoot van Verkeer &
l,l oter,tatr, nletrt'y\ Stn it- Ktoe\,
de piraterii op de EG-Transport
rtad ran 7 juni jl. ten print'ipale
attn rle orde heeli gesteld. Zij ztl u

vun rle resultaten hiervan separaut
op cle hoogte stellen.

Voot ís zal Nederland [n de Inter-
natio nal trI aritime O rganiz atitt n

tl14Ot e?n ZreeJs nor.,t,.l. in:a-
ke bestríjding van piraterii, r.tncler-

.steunen. Genoemd vorstel. dat
de:er dagen in IMO aan de orde
:l! komen houtlt in. dat er hinnen
cle IllO attie ondernotnen moet
)t'orden tegen de íoenemende aan-
wllen ,-an píraterij.

trIen denkt hierbij ontler andere
aan het verlenen wn httlp door tle
IMO o/ door indítidttele IMO-lid-
staten aan landen in wíer wQteren

: ích piraterii Ioordoel.

Vo o r nle mde nalilnale v,er k gr oe p
i zake piraterij hee.fr ook adviezen
ot'er nationale aanpak t'an de pí-
raferíj gegete . Zoals u x'eet,
v,ordt in dit v'erband momenteel
door reders en het ninisterie van
Buítenland.se Zaken onderzochí of
p rofè s sione le bescherming ter
p laalse do or par t ictt liere h eve i li'
gin gsorgan i.;aties ook voor sche-
pen ntogelíjk is. Uit inlbrntatie

tan N ederlandse baggerbedríjtten
en aannenlers, die actieí zíin ín
Westlírika is numeli jk geblekan

,l,t t Jersc liikt hevctli4int'rer plck-
ke voor deze bedrijven kosthaar
maar v,el eíÍeoíe/ is.

Voorop staat dat de op dit momeni
plrLatst inclende otervallen niet
utt tt t nkout(n 'n,t het haqrip pi-
r,ttc'rj -oul, , 'm:, ltttt tt in tlc at'
tikelen ll tot en met 22 t)an het
L'erclrug van Genèt,e inzake de
ltollc Zae (1958)en tle gelijklui-
dende urtikelen 100 tol en mel lA
en I l0 van het Zeerechlverdrag
11982). In cla híj cleze artikelen
verborlen ,-orn van piraterii zijn
de slalen verplicht tot vergaande
maatregelen om deze mi.sdriiven
le norkomen en le rcnolgen. In
de onderhaige ge,-allen guat het
echter om een vorln Ian Piratetij
die niet expliciet in een inlernalio'
nale overeenkomsl aan de ortle i.t

sc:tJd. .l l, tutttplit L r(nJc [a(tu]
doct -i, h hr'r lèit wur Jat dc otcr
vallen binnen het grondgebied t'ut:
Nígeria plaatsvinden. De Níge-
riaan.se overheid is dan ook bti
uitshtitíng bevoegd tol Kettapend
optreden tegen de overvctllers. De-
:tltJc ",erh,iJ hectt rccl' tnreF
malen de bereítlheid getoond ont
{ n (inLl( tc mtken aan ,l<:e 'ttt''
rlrijven. De discrepantie tltssen (le

doo r N i ger ia .qeë i s te te r r íto r ia le
gi(n\ ron 30 miil en Jr'internarr' -

naal aanvaarcle norm van l2 mijl
moeÍ hierbíi tev?ns in gedachte
y,c.,rden gehouden.

FIet statíoneren van gev,aPende

eenheden aan boord van de sche-
pen die op de recle en in de haven
voor anker plaan is onderhevíg ati:
toestemming tan de Nigeríaanse
overheid. Optreden door dil perx.,-
tral tcgcnor, r Je overrullot :"ti
nameli j|< naat Nigeríaans slral-
recht rcrrolgd lrunnen v'orden.
Ilet í.\ in hoge mate ongat'en.st cla:

N etle r land.se mili laíren zi c h t oor
e e n b tt it e n I a ncls e ret hter mo ete rt

ve r a nttvo orde n, hoe rec hlm ati g
hun optreden ooh geweesl kan
z i.jn.

Stationering van een.schip van de
Kottinklijke 14alin, huiten Llc ii-
ge r iaan s e te r rito tiale u,ule re n, en

in dit geval om polítiele redenen
bttíten de 30 miilszone, lijkt geen
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''l".rsittË t, hie,len vr+ti rL -r fr,-
'lsnalieli daar zíj niet tlan ma
'l'ltricti +tell'ctttittP t,tu clt \i

:ariaatlse owrhe id binnen de:e
-, t ne daacltver lie I ij k zott kunne 4
ttrcden.

i,t clir gevu! kan tlc Koninklijl;e

.\Iurine tieL \t()tdcfl inge.\( hakeld
ter hc.st hermittg tan l\ederland.se
lt.ttt,lel', aa, ttrtt, rt. Lr :tl Jr'rltalrc
naar andere oplos.singen tnoeten
\ti'tJt n g.':u,ltt l,rtte' dc liint n ,ltr
iL er'al. " in ,lit :, hriiv, n ltt h ann-
.qe,qe ye t|.

L ktnl ertan verzekerd zijn dat
tleze kwestie ten zeersrc de aan'
dacht van de regering heeli.

ll[et de meeste hoogaciiling,

(Drs. R. F. M. Lubbers)

Onderstaande brief werd door het hoofdbestuur yan de Koninklijke Vereniging van Marine-officieren

op 20 september j.l. verzonden aan de twee Yaste Commissies Yoor Defensie der Staten-Genelaal.

Zeer Geachte Dames en Heren,
i tLn tle inhotttl tan ftn lij(l( : het 100-jurig bastuatt

1, !tt,, 1'ttttth,r i.l. ntuttn' l, \',tttgtnt ttitt', '1 r"-
-.,,n he.st houtt ing otar hct tle.lènsiebeleicl hcht u tLllen

t nitltle ls ku nn ert ken n i s nt tttut.
t-'it persharithtcn (o a. tla tltlbnsicktttttt. tle Litlks-
- t.tnL acn ,,lN P-berír'ht, comtttentart'tt itt 'l-t'rttttt ':tl
lltrugsthc (ourarttvacnin ook uitsprukt'rt t'cLn tlc mi
,ii.tler en de yoot zi { tutr tLtt tortttttissiet ktor da in-

-lruk antslaan. (lal
get\tiilbld ;ort kunrLen rorclcn aun de intt'gtiteit
tan hetgeen vij naar torert habhett gebtotht en tte

cotlslnt(tie\'( ínlc lie\\aar t(e d isgesthied

- onza kritistha. algentene ktLnnekeníng bi.j tle polí-

tieke hesluitrorning tttcr dc.lën:ie niet op leitelíj-
ke geget'ens en ohíetliete taarnatning henrsl

Ooli met hat oog op een t'crtlcre cerlíike. opanhtLttige

,li.rclssle i.s het derhuh'a ttttt bclung. tlat:owe! rcgetr
,,ter lrct pttbliek ct!.s de tlirett tuar hct de/ëtrsiebelaid
Ieranl )\'oordeli ike po I i t ic i o n :er: i id: ee tt u i I eett :et
: íng vortlt gcgeten over de athtergrontl uaarrLp dL'

Kí'llO huu s ignalen buseert.
.lllcrcerst enig fèitetmlaÍeriuul, in uansluítíng rtp tle
trtorstelling ran .aken in rtnze heschotLtríttg:

De aíiredencb thel-cleíïnsiesttt/ gcttct'oal D( Jagcl
in ecn ztue rtltt gh i.it rn gsel turt \RC (dct '82l "lli
lterr noait dortr tle Kan'Lcrco n trtt is sie gehoord". ..l k
heh hier nog nooit een Kunterlicl ge:ien"
Sl aat.\.\ e (r e t ut'i s L'an Houttelittgen ,'Deíàttsíe
hee.fí nrurtr heel geringe nogelíikhcden ottt het

,,gat" bi.i RSl'tc díchten". .,Substuntiële ve rschtrí-
vitlgen ran prcjecle .ulLen cktn oolt s(|ru(leli.ili
zijn tor.tr dcíensie. ze rnalietr het onmogali.ik de

t telste lli n g t'an het tle le ns i ehc la ítl te le rtre : a n li i -

licn" (tle.fensiekrunt l7 fchr.'83 over her RSí'tk''
bàclet. l:n in CD,1-attueel ttut l8 itrtti: ..Nu kom
ja toor tle sinutíe íe :Laut.lat jc cigenli jl; te vei-
nig getd hcht ont cLttt tnateríeel op tercu ttrtorcle

rij:e te gt'bnrikert. De e.rplrtittttie kottll ottdat een

gar eklige (lruli tc sLatm".
Delènsie.sDetiulist dc heer I'nt tlen Bargh iTtrt'ctlc
Ktutter) ln een urtikelt'un - íjn hand in lrct PtLtool

lan l3 jttli...ln l98l meltlde l'tm:llietb dat de

heren Scholten en De (ieus itt enkelc.itu'ett cett

Lekort hatlclen opgebotttrd t tut ongeteer 800 tnil'
joen, zontler claurtan tfu Kamcr ottiL rtp tle hLtogtt
gestcld te hebben. IIet htritlíge regacÍ!kkoot d
gaar rLit ran 2th grcei nnat ttok d l tiiler lian :(ll\
rnrjr ,i RSl -ttg,.tttollrt' nt,t ttttitt t]lt ltttti utl'
nt o ge I i j k ge haultl trortlen ".

Dc .steetls íietlttenteï naar yoren kontende lilach-
Lttt ot'er door he:t!it1ígitlg niet operationeel inzet-
bttre mídtlcltttt etl/oÍ st'stemen (schepen, x'apen-

)t )1( /,?L'/i, ranl,' ,,nJerhurJ' I'ttntttn nicl ttteer

als intirlenrele rer.stttríngerL in de hedtiiísvocríng
rtortlen aangenwkt, :oals wij op l0 september
t'oor tle Krttinklijke marina ntel een aantal globa-

It' t oorheeLtlen adstrtLeerden.
Ilen saillant voorhaeld t ttt'L de v'ijza v'aarol híerol)

in tle poliriek rordt gereageerd is de z.g- tankaí:

/airc hii tle Landnutht. De wronlruste ge luiden
verdtn utttn unketi.ik aígedaan mat,,íncideníeel
getal". ,,het valí vel mae" enz. Na onderzoek
blcek tlat rle sítuatie vel dagelíjk ernstíg \tas en d?

signulen t'tntríl het persorLecl v,'el degelijk inhou-
tlelijk juist ttaren.
De getolgen t,an hel t'vutttrcel qlitoten van de ntL-

(l(aire taak vun de Orion LRMP- iegtuígen voor

tle operationele ntogelííklrcden van Nederland ín
lmarítien1) l:ontl ganoot scltappeliik verband ziin
nict in openhare snLl;ken aan tle c'trde gattteesl.

Het líjkt toch nooclzakelijk dat ool{ de tactísch-
operationele ge|olgan tan een evcntueel afstolen

ttun hen tlie uiteíndeliik be slissen duídelíjk wor
ogul staan :odal hct parLement (en dus ool< de

be|olking) precies kan v'eten vaaraan de kríigs-
nncht ín tri.síssíttntie\ niel meer kan voldoen.

l4'anneer in tle politiek over,,een redeliike deíèn-

si e i ns p all n i n g ".,,fin an c i ë le kader s " "' ku' alíte it
voor l;ttLniteit" en ,,herslelvan het ewn\',ícht tLts-

sen inlestctingen en e\Ploitatie" \'rotdl gesprcken,

g(nt de (lí5cL!.\síe vtornamelijk ovcr 'le hrteveel-

hcicl gettt die men t'oor clefensíe beschíkbaar wil
stellen. Zotlra de íinancíële ru[mte doot opgelegde

he:tiniging niet ntcer heschiltbaar blíjkt te zíin
gtLttt tle tliscrtssie oter de maatregelen díe rol een

utt11po.\sit1g uan de geltlmiddelen nopen.

ll ttnneer hel zo is dat de door een analyse van de
(otilti1issie ïan RiickelorseI onderbrtuwde lange-

remtijnplunning in de defensienota 1974 een

v,,r,, ,r,i/,,,l ..t,lt litl'c Jeltntieinspattnint op

grotrl tttn een ntirtintaal noodzakelijk program-

tnu inhtnult, mcLg nu locJl vel v'otden get'raagd

ntttLr een oltenbare di\cLtss[e oNer de get'olgen van

on:e hijdruge aan cle hondgenootschappelíjke ge-

tet lttskracht.
Il?t í\ intercssanl. in het kader van claze uíteenzeltinS

het t'oorgaantle íe toeísen aan de toelichting op de de-

le tt.:ieb c grctt i tLg I 984 :

- sintls 1978 is de in de deíbnsíenota 1971 noodza-
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