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PAX
PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers in Nederland
werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.
PAX brengt mensen bij elkaar die voor vrede durven te gaan. Iedereen die in vrede gelooft, kan
iets voor vrede doen: van kleine tot grote activiteiten. Wij geloven dat al die beetjes durf uiteindelijk
een wereld dichterbij brengt die een veilige plek is voor alle mensen.
PAX werkt aan vrede in conflictgebieden vanuit de kernwaarden menselijke waardigheid en
solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld. Bij het voorkomen en oplossen
van gewapende conflicten staat voor ons het beschermen van burgers en hun veiligheid voorop.
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Inleiding

H

et gebruik van onbemande vliegtuigen, beter bekend als drones, heeft een enorme
vlucht genomen in de afgelopen vijftien jaar. Drones hebben hun populariteit te
danken aan een aantal unieke eigenschappen: ze kunnen langdurig in de lucht
zijn, brengen geen risico voor militair personeel met zich mee en kunnen door
uiterst moderne sensorsystemen veel data verzamelen. Deze mogelijkheden hebben geleid tot
nieuwe vormen van gewapend optreden in contraterrorisme operaties. Met name de Verenigde
Staten voeren een grootschalig programma van clandestiene drone-aanvallen uit op vermeende
terroristen in landen waar officieel geen oorlog is, zoals Jemen, Pakistan en Somalië.1 Aanvallen
zonder een duidelijk internationaal juridisch kader, uitgevoerd in het geheim, waarbij zeer
waarschijnlijk honderden burgers zijn omgekomen en duizenden anderen gewond geraakt.
Gezien de groeiende interesse van andere staten in de aanschaf en het gebruik van
bewapende drones2 is de zorg onder het maatschappelijk middenveld groot dat de het beleid
van de VS een mogelijk precedent kan scheppen. Staten zoals Israël, China en Iran steken veel
geld in de ontwikkeling van drones en zijn naast de VS de leidende exporteurs van onbemande
vliegtuigen. Momenteel bezitten meer dan tachtig landen militaire drones en minimaal elf
daarvan hebben bewapende droneprogramma’s.3

1 Zie: The Bureau of Investigative Journalism: Get the data on drone wars. https://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/drones/drones-graphs/
2 Cole, C. (2016) Drone strikes spread as proliferation surges. Dronewars. https://dronewars.net/2016/12/06/drone-strikes-spread-as-proliferation-surges/
3 PAX (2014) Unmanned and Uncontrolled. Proliferation of unmanned systems and the need for improved arms export controls. https://www.paxforpeace.nl/
publications/all-publications/unmanned-uncontrolled
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Op zoek naar alternatieve manieren om het politieke debat een nieuwe impuls te geven heeft
vredesorganisatie PAX besloten meer licht te laten schijnen over de verschillende politieke
standpunten over bewapende drones in Nederland. We hebben een enquête uitgezet bij alle
relevante woordvoerders in de Tweede Kamer. We onderzoeken wat het gebruik van bewapende
drones betekent voor de veiligheid van burgers en hoe nieuwe technologieën nieuw beleid over
de inzet van dodelijk geweld mogelijk maken. Ook Nederland is van plan militaire drones aan te
schaffen die bewapend kunnen worden. Daarom is het van groot belang duidelijkheid te krijgen
over hoe politieke partijen zich verhouden tot de aanschaf en inzet van (bewapende) drones.
En welke rol de partijen zien voor Nederland in het internationale debat over de legitimiteit van
zogenaamde ‘targeted killings’: het doelgericht doden van terrorismeverdachten met droneaanvallen. Met de informatie uit dit onderzoek kunnen burgers een betere afweging maken over
hun stemkeuze en draagt dit rapport bij aan een breder maatschappelijk debat over de (on)
wenselijkheid van het gebruik van bewapende drones in huidige en toekomstige conflicten.

Achtergrond
De inzet van bewapende drones, met name in clandestiene operaties door de VS, heeft
geleid tot een breed internationaal debat over de legitimiteit en het juridisch kader waarbinnen
deze aanvallen vallen. Ook zorgde het voor vragen over de effectiviteit van oorlog op afstand4
en de moreel-ethische dilemma’s die daarbij komen kijken. Maakt nieuwe militaire technologie
zoals onbemande systemen het makkelijker om sneller dodelijk geweld te gebruiken? Oftewel,
verlaagt het de drempel voor geweldsinzet, met name als er geen risico voor eigen troepen aan
vastzit? En hoe verhoudt dit zich tot nieuwe vormen van militaire interventiestrategieën?

© #NotABugsplat artist collective

Afbeelding van een slachtoffer van een drone aanval geprint op een poster in een Pakistaans dorp

4 PAX (2013) Armed and Dangerous: De positie van IKV PAX Christi inzake bewapende drones. https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/armedand-dangerous
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Nederlandse drones
Militaire drones komen in diverse soorten en maten voor en kunnen voor diverse
doeleinden gebruikt worden. Het merendeel van de huidige militaire drones die wereldwijd
worden ingezet, zijn relatief klein en worden vooral voor kortdurende verkenning en
surveillancemissies gebruikt in reguliere militaire operaties. Zo heeft Nederland de beschikking
over de RQ-11 Raven en de Boeing Scan Eagle. Dit zijn kleine tot middelgrote drones die het
leger ter plekke kan lanceren en die 1,5 uur (Raven) tot meer dan 16 uur (Scan Eagle) in de
lucht kunnen blijven. De drones maken gebruik van diverse soorten sensoren en camera’s.
De Nederlandse krijgsmacht heeft al sinds 2006 aangegeven Medium Altitude Long Endurance
(MALE) drones te willen aanschaffen. Dit is een groter type drone die meer dan 24 uur in de
lucht kan blijven, en eventueel ook bewapend kan worden. Deze drones worden nu voornamelijk
ingezet door de Amerikanen en Britten voor gewapende aanvallen. In 2013 werd besloten dat
het de Amerikaanse MQ-9 Reaper moest worden en wilde Defensie het proces tot aanschaf
inzetten. Dat leidde tot discussie in de Tweede Kamer over de rol van Nederland in het bredere
internationale debat over de inzet van bewapende drones. Ook stelden Kamerleden de positie
van de regering aan de orde rond zogenaamde targeted killings en het delen van data met landen
die drones gebruiken voor deze aanvallen. Zowel de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken
Timmermans als de huidige minister Koenders hebben nadrukkelijk gezegd dat Nederland bereid
is internationaal deze discussie met andere staten aan te gaan. In het onderzoek ‘Drones achter
de dijken’ richt PAX zich op de (bewapende) drones die een groot vliegbereik hebben en langdurig
in de lucht kunnen blijven en op hun mogelijke inzet op en buiten het reguliere slagveld. Dit type
drones heeft geleid tot een omstreden inzet. We laten onbewapende kleine surveillancedrones
buiten beschouwing. Wel maken we de kanttekening dat gezien de snelle ontwikkelingen binnen
de defensie-industrie ook kleine drones bewapend kunnen worden.
In debatten over de aanschaf van de Reaper en de gelinkte zorgen uit de bredere discussies over
gewapende inzet, heeft de Minister van Defensie aangegeven dat het niet om bewapende drones
gaat, al werd deze optie niet compleet uitgesloten. Aangezien de Reaper als wapendrager is ontworpen en ingezet, is het benadrukken van de ongewapende doelstelling des te opmerkelijker.5
Door nieuwe bezuinigingen is de aanschaf uitgesteld tot 2022. Echter, gezien de snel veranderende
geopolitieke verhoudingen door de Amerikaanse verkiezingen, spanningen met Rusland, de oorlog
tegen Islamitische Staat in Syrië en Irak én de opkomst van het populisme in Europa zal Defensie
waarschijnlijk meer speelruimte krijgen voor versnelde aanschaf van drones. En daarmee mogelijk
ook voor bewapening van drones en bredere inzet voor geweldsgebruik binnen militaire operaties.

Nederlandse positie inzet en verspreiding bewapende drones
In 2013 heeft de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV)
een rapport over bewapende drones uitgebracht.6 Het kabinet heeft daarop gereageerd en in 2014
een bijeenkomst georganiseerd om de ethische, technische en verdere vragen over bewapende

5 Modderkolk, H. (2016) Wij willen ook zo’n doodsmachine. De Volkskrant. 15 April, 2016 http://www.volkskrant.nl/politiek/wij-willen-ook-zo-ndoodsmachine~a4283228/
6 CAVV (2013) Advies Bewapende Drones: http://cms.webbeat.net/ContentSuite/upload/cav/doc/CAVV_ADVIES_BEWAPENDE_DRONES(1).pdf

8

PAX ! Drones achter de dijken

© Ministerie van Defensie

Een landmachtmilitair op Curaçao lanceert een Raven voor een verkenningsvlucht, 2015

© Gunnery Sergeant Shannon Arledge of the 2nd Marine Aircraft Wing

Irak, 2005. Een ScanEagle UAV staat klaar voor lancering op een katapult
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drones met betrekking tot het internationaal recht te beantwoorden.7 Door deze initiatieven – en
ook Kamerstukken, rapporten en debatten – is er enige helderheid gekomen in de Nederlandse
opstelling rondom drones. Maar er moet meer gedaan worden om duidelijkheid te krijgen over
belangrijke politieke en militaire vraagstukken rond de aanschaf en inzet van bewapende drones.
De krijgsmacht heeft nooit een duidelijke visie gegeven over welke rol bewapende drones
kunnen spelen in toekomstige missies. Vooralsnog is benadrukt dat er behoefte is aan een
onbewapende versie van de Reaper-drone. Vragen over het nut en de noodzaak van deze te
verwachten bewapening blijven onbeantwoord. Echter, een visie op hoe bewapende drones
ingezet kunnen worden, is urgent. Want het aantal missies in fragiele staten, operaties tegen
irreguliere tegenstanders - ook wel ‘counter-insurgency’ genoemd - en contraterrorisme
operaties waarbij bewapende drones een rol kunnen spelen, neemt toe. Een tijdige discussie
over een bewapende Reaper moet daarom nu al plaats vinden, niet nadat het toestel is
aangeschaft en de Tweede Kamer en samenleving voor een voldongen feit staan.
Los van de bewapening speelt ook de discussie over dataverzameling en -deling. Zo draagt
de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) data over aan de Amerikaanse National
Security Agency (NSA) die mogelijk wordt gebruikt voor targeted killings in Somalië. Data kunnen
verzameld worden met drones of via de kabel. Of Nederland die data deelt met bondgenoten die
minder geneigd zijn tot toepassing van het internationaal recht blijft een politiek discussiepunt.
De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft dit onder de
aandacht gebracht in haar rapport over de bijdrage van de MIVD aan targeting.8
Het gebruik van nieuwe technologieën in de krijgsmacht (met de nadruk op onbemande systemen,
maar ook de toenemende mate van dataverzameling en kwesties rondom cyber (digitale systemen)
is eveneens een gebied waar duidelijkheid over beleid vereist is. De regering moet ook opheldering
geven over hoe zij staat in de huidige controverse rond de inzet van drones in contraterrorisme
operaties. Ook de zorgen over zowel internationaal recht (bijvoorbeeld: transparantie en
aansprakelijkheid) en verspreiding van dronetechnologie moeten besproken worden voordat de
omstreden illegale inzet straks internationaal gemeengoed wordt. Willen wij een wereld waarin staten
door drones gewapend geweld gebruiken voor buitenrechtelijke executies zonder enige vorm van
transparantie en aansprakelijkheid? Of nemen wij het voortouw om paal en perk te stellen aan
het oprekken van juridische regels om nieuwe militaire technologieën in te zetten die het mogelijk
maken sneller geweldsmiddelen op en buiten het slagveld in te zetten? Het parlement en de regering
hebben beide een rol om duidelijk te maken hoe Nederland de internationale afspraken over inzet en
verspreiding van drones interpreteert. Nederland is een van de weinige landen die zich internationaal
inzet voor een breed gedragen debat en heeft zich diverse malen binnen de Verenigde Naties
uitgesproken tot meer internationale afspraken over inzet en verspreiding van drones.9

7 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2014) In NAVO en VN discussie over inzet drones aanzwengelen.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/01/30/in-navo-en-vn-discussie-over-inzet-drones-aanzwengelen
8 CTIVD (2016) Toezichtsrapport 50 over bijdragen van de MIVD aan targeting
https://www.ctivd.nl/onderzoeken/m/mivd-onderzoek-bijdrage-mivd-aan-targeting/documenten/rapporten/2016/09/26/index
9 Zie onder andere: UN (2016) The Drone Dialogues: New challenges for States on Armed Drones Use and Proliferation
https://www.un.org/disarmament/update/the-drone-dialogues-new-challenges-for-states-on-armed-drones-use-and-proliferation/; Rijksoverheid (2016)
Toespraak Minister Koenders Conference on Disarmament https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2016/02/29/statement-van-minister-koendersaan-de-conferentie-over-ontwapening-in-english
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© Staff Sgt. Evelyn Chavez

Sergeant Nelson Cherry inspecteert een MQ-9 Reaper van de 62ste Expeditionary Reconnaissance Squadron. August 2014, Afghanistan.

Werkwijze
De uitkomst van de enquête die PAX heeft uitgezet onder politieke partijen moet een
bijdrage leveren aan verdieping en versterking van het politieke debat in Nederland. Deze
enquête hebben we afgenomen bij relevante woordvoeders van politieke partijen van het
huidige parlement. De keuze voor de politieke partijen hebben we gebaseerd op de mate
waarin zij een standpunt hebben geuit in de Tweede Kamer met betrekking tot onbemande
vliegtuigen.10
De enquête bestaat uit een aantal open vragen en een aantal stellingen die betrekking hebben
op de eerdergenoemde punten rond de aanschaf en inzet van bewapende drones en de positie
ten opzichte van de rol die Nederland moet innemen in het internationale debat. Daarbij staan
de volgende vier onderwerpen centraal:
1.

Aanschaf van (bewapende) MQ-9 Reaper-drones voor de krijgsmacht;

2.
De positie ten opzichte van het gebruik van drones voor zogenaamde
		‘targeted killings’ en het internationale juridisch kader rond dit beleid;

10 De enige partij die momenteel in de Tweede Kamer zit, die zich heeft uitgelaten over onbemande vliegtuigen en niet is meegenomen is de Groep Bontes/
Van Klaveren. GrBvK vroeg tijdens het overleg over de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2015 aan de Minister of ze haar
“padvindersmentaliteit” wil laten varen en overgaan tot het gebruik van bewapende drones. Ook stelde Kamerlid Bontes tijdens dit overleg vragen omtrent de
beschikbaarheid van financiële middelen om de Reapers te gaan bewapenen. Zie ook Kamerstukken II 2014/15, 34000-X, nr. 58.
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3.
		

Het delen van verzamelde inlichtingen met landen die deze kunnen gebruiken
voor buitenrechtelijke executies door drone-aanvallen;

4.
		

De noodzaak tot het aanscherpen van internationale afspraken voor de
export van dronetechnologie.

De specifieke vragen en stellingen zijn te vinden in Annex 1. Het doel was om door interviews
Kamerleden of fractiemedewerkers te ondervragen en waar mogelijk aanvullende vragen te
stellen. De SP, PvdA en GroenLinks hebben tijd vrijgemaakt voor een interview. De VVD, D66,
SGP en de Partij voor de Dieren hebben schriftelijke antwoorden gestuurd. Van de andere
partijen hebben we geen antwoord ontvangen. Bij deze partijen hebben we alleen gekeken
naar de bijdrage in het debat in het parlement.
De uitkomst van de interviews hebben we aangevuld met informatie uit debatten en moties in
de Tweede Kamer over dit onderwerp. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de database
van de Tweede Kamer, www.officielebekendmakingen.nl, waarin we hebben gezocht op de
steekwoorden ‘drones’, ‘unmanned aerial vehicle’, ‘UAV’, ‘Reaper’ en ‘onbemande vliegtuigen’.

Belang van standpunten voor het politieke debat
Dit onderzoek geeft inzicht in de standpunten van partijen over de aanschaf, inzet en
de positie van Nederland in het brede internationale debat over bewapende drones. Tevens
vergroot het de aansprakelijkheid van een nieuwe regering, doordat partijen inzicht geven in hun
positie en daarop kunnen worden gewezen in het debat in de Tweede Kamer. Nederland is een
van de weinige landen wereldwijd waar een breed politiek debat wordt gevoerd over drones.
Vergelijkbare debatten hebben vooralsnog alleen plaatsgevonden in het Verenigd Koninkrijk11,
Duitsland12 en in mindere mate in Noorwegen.13 Debat over de inzet van wapensystemen en
hoe dit nieuwe vormen van militaire operaties mogelijk maakt, is daarom cruciaal voor zowel
politiek- als maatschappelijk draagvlak en om te zorgen voor transparantie over het beleid. De
nieuwe regering zal via een eigen nationale positie over de inzet en verspreiding van militaire
drones duidelijk moeten maken binnen welke juridische kaders dit kan gebeuren. Maar ook
moet de Nederlandse regering inzicht geven over de voordelen en beperkingen zijn van
onbemande militaire systemen en hoe Nederland internationaal gaat bijdragen aan een proces
om te komen tot standaarden over inzet en verspreiding. !

11 Zie de All Pary Parliamentary Group on Drones: http://appgdrones.org.uk/
12 The Local (2014) Armed drone debate divides Germany
https://www.thelocal.de/20140630/armed-drone-debate-splits-german-government
13 The Local (2014) ‘Norway can stop drone war; UN Advisor. http://www.thelocal.no/20140925/norway-can-stop-drone-war-un-advisor
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© ANP Martijn Beekman

DEN HAAG - De Pakistaan Noor Behram toont een foto, van slachtoffers, tijdens het pleidooi in de Tweede Kamer tegen Amerikaanse aanvallen met drones.
Mede-activist Karim Khan heeft zijn broer en zoon verloren door een drone-aanval in 2009. Sindsdien voert hij actie tegen de aanvallen waarbij volgens hem en
mensenrechtengroepen honderden onschuldige burgers zijn omgekomen.
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Standpunten
politieke
partijen

Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Parlement en publicaties
In 2011 stemde het CDA voor het aanschaffen van de (onbewapende) MALE drones en
om deze uit te rusten met Nederlandse sensortechnologie en in te zetten in het Nederlands
luchtruim.14 Daaropvolgend, in 2011 en 2012, stemde het CDA tegen de moties van Jasper van
Dijk (SP), waarin de regering verzocht werd af te zien van het aanschaffen van bewapende
drones. Ook vroeg Van Dijk met de moties om regels op te stellen in internationale fora over het
gebruik van bewapende drones.15 Wel was er steun van het CDA voor een motie in 2013, die
opriep om in de Europese Unie gezamenlijke normen te formuleren die ethische en juridische
grenzen stellen aan het gebruik van drones.16
Volgens onze fractie maakt een goed gemikte raket vanuit een Predator de
wereld, in het bijzonder het Westen, veiliger; er worden nieuwe 9/11's mee
voorkomen. Dat gezegd hebbende, heeft het Westen niet alleen zijn veiligheid
te verdedigen, maar ook zijn waarden, waaronder de rechtsstaat en de
mensenrechten. - Knops, 17 juli 2014. 17

14 Kamerstukken II 2010/11, 32733, nr. 25.
15 Kamerstukken II 2011/12, 33000, nr. 41.; Kamerstukken II 2012/13, 33400-X, nr. 19.
16 Kamerstukken II, 2013/14, 21501-20, nr. 828.
17 Kamerstukken II 2013/14, 30806, nr. 24.
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Het CDA heeft meermaals aangegeven dat mensenrechten, waarden en de democratische
rechtsstaat van belang zijn bij drone-aanvallen.18 Ook omtrent het delen van inlichtingen met
buitenlandse partners gaf CDA-Kamerlid Van Toorenburg aan dat het ‘een serieus probleem is’
als gedeelde data voor dronestrikes worden gebruikt.19
Daarbij hebben wij echt geen zekerheid of de informatie die wij geven wel wordt
gebruikt voor de doelen waarvoor wij haar geven. Wordt die informatie niet op
onwettige manieren gebruikt? Wij hebben hier een motie aangenomen om aan
te geven dat het niet de bedoeling is om data te gebruiken voor drones. Maar
het lijkt toch te gebeuren. Kijk, dan hebben wij natuurlijk een serieus probleem. Toorenburg, 9 april 2016.20
Toorenburg vroeg hierbij ook naar de data die Nederland krijgt van Amerika en of deze mogelijk
door marteling verkregen zou zijn.21 Tijdens het Algemeen Overleg (AO) over onbemande
vliegtuigen in 2014 gaf Raymond Knops aan dat er nog vragen liggen qua ‘legitimiteit,
proportionaliteit, transparantie en verantwoording’ over de wijze waarop drones worden
ingezet.22 In datzelfde jaar steunde het CDA een motie die opriep onderzoek te doen naar
de kosten voor het bewapenen van de Reaper-drones, mocht worden besloten tot aanschaf
hiervan over te gaan.23
Nadat in 2015 de regering had besloten om de aanschaf van Reapers uit te stellen, steunde het
CDA een motie die de regering opriep alsnog deze MALE UAV’s (unmanned aerial vehicle) aan
te schaffen.24 Datzelfde jaar stemde het CDA tegen een motie die de regering zou aansporen
zich aan te sluiten bij het Europees innovatief droneproject.25 Dit is een project waarin Italië,
Frankrijk en Duitsland gezamenlijk technisch onderzoek doen voor de ontwikkeling van een
drone.26
Interview
De auteurs hebben geen reactie ontvangen op de uitnodiging voor een interview.

18 Ibid.
19 Handelingen II 2013/14, 30977, nr. 73, item 8.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Kamerstukken II 2013/14, 30806, nr. 24.
23 Kamerstukken II 2014/15, 34000-X, nr. 49.
24 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 36.
25 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 38.
26 Emott, R. (2015), “Italy, France, Germany sign European drone project,”. Reuters, 18 mei, 2015 http://uk.reuters.com/article/uk-eu-dronesidUKKBN0O312220150518.
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ChristenUnie (CU)
Parlement en publicaties
In 2011 diende ChristenUnie-Kamerlid Voordewind een motie in naar aanleiding van het eerdere
besluit van het kabinet om vier Amerikaanse UAV's aan te schaffen voor gebruik in het buitenland.
Het doel van deze motie was de regering aan te sporen deze onbemande vliegtuigen ook boven
Nederland te gebruiken voor binnenlandse veiligheid en om deze UAV's ‘kaal’ aan te schaffen en
vervolgens uit te rusten met Nederlandse sensortechnologie.27

Figuur 1.
Tweede Kamer neemt Motie 32733-25 aan, 6 juni 2011
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Datzelfde jaar stemde de ChristenUnie ook tegen de motie van Jasper van Dijk (SP), die de
regering aanspoorde om af te zien van het aankopen van bewapende drones.28
In 2012, tijdens een Algemeen Overleg over de bestrijding van internationaal terrorisme, besprak
Voordewind de effecten van het gebruik van drone-aanvallen in Pakistan. Voordewind gaf aan
dat "de drone-attacks, waarbij 24 Pakistaanse militairen omkwamen, een effect hebben op de
ISAF-transporten. Die zijn nu stil komen te liggen. Buiten dat hebben die aanvallen ook breder in
de samenleving een effect, namelijk op de manier waarop wordt omgegaan met minderheden,
met name de christenen."29 Daarnaast informeerde Voordewind ook naar het volkenrechtelijk
mandaat waarop Amerika deze drone-aanvallen legitimeert, in verband met de weerstand die het
zou opwekken bij de Pakistaanse overheid.30 Twee maanden later, in december 2012, steunde
de partij een motie van Van Dijk (SP), die de regering verzocht om in internationale fora regels
op te stellen over het gebruik van bewapende drones.31

27 Kamerstukken II 2010/11, 32733, nr. 25.
28 Kamerstukken II 2011/12, 33000, nr. 41.
29 Kamerstukken II 2011/12, 27925, nr. 463.
30 Ibid.
31 Kamerstukken II 2012/13, 33400-X, nr. 19.

16

PAX ! Drones achter de dijken

In 2013 diende ChristenUnie-Kamerlid Segers samen met Klavers (GroenLinks) een motie in
die de regering verzocht om, samen met EU-partners, ethische en juridische grenzen te stellen
aan het gebruik van bewapende drones.32 Ook steunde de ChristenUnie de motie Van Bommel
(SP), om geen inlichtingen te delen als deze gebruikt worden voor targeted killings.33 In een
debat over spionage van de Amerikaanse National Security Agency gaf de ChristenUnie aan
dat bij het samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten mensenrechten moeten worden
gerespecteerd.34
De bevriende diensten moeten de mensenrechten en de eigen wetgeving
respecteren. Wat de ChristenUnie-fractie betreft, is het tijd om nieuwe
afspraken te maken, waarin expliciet de eerbiediging van mensenrechten is
opgenomen. – Segers, 9 april 2014.35
De partij stemde in 2014 tegen de motie van De Roon (PVV), die de regering aanspoorde om
onderzoek te doen naar de kosten van het bewapenen en in gebruik nemen van MQ-9 Reapers.36
Wel steunde de partij de motie van De Roon in 2015 om de aankoop van MQ-9 Reapers niet tot
2022 uit te stellen.37 In diezelfde maand verleende de ChristenUnie ook steun aan een motie die
aansluiting bij het Europees drone ontwikkelingsproject mogelijk moest maken.38
Voor de verkiezingen in 2017 heeft de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma het
volgende opgenomen: ‘Het gebruik van drones/onbemande op afstand bestuurbare systemen
biedt kansen in nieuwe oorlogsvoering, maar het aantal burgerslachtoffers moet daardoor
niet toenemen. Dit laatste kan door informatie en inlichtingengestuurd optreden mogelijk te
maken.’39 Daarbij geeft de ChristenUnie ook aan dat Nederland samen met andere landen
moet optrekken om het op een ‘verantwoordelijke en transparante wijze inzetten van drones in
conflictsituaties te formaliseren en te bevorderen.’40
Interview
De auteurs hebben geen reactie ontvangen op de uitnodiging voor een interview.

32 Kamerstukken II 2013/14, 21501-20, nr. 828.
33 Kamerstukken II, 2013/14, 33750-V, nr. 21. Kamerstukken II 2012/13, 3400-X, nr. 19.
34 Handelingen II 2013/14, 30977, 73, nr. 8.
35 Ibid.
36 Kamerstukken II 2014/15, 34000-X, nr. 49.
37 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 36.
38 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 38.
39 ChristenUnie (2015) Hoopvol Realistisch - Verkiezingsprogramma 2017 – 2012” https://www.christenunie.nl/l/library/download/1047759
40 Ibid.
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Democraten 66 (D66)
Parlement en publicaties
In 2010 was D66 volgens een rapport van The Hague Centre for Strategic Studies en TNO de
‘grootste voorstander van UAV’s’ en ‘steunde de partij impliciet de aanschaf van bewapende
drones.’41 De reden hiervoor was dat D66 in het partijprogramma had opgenomen dat bij de
vervanging van de F16 de ontwikkeling van onbemande toestellen expliciet meegenomen moest
worden.42 In 2011 stemde D66 voor de motie Voordewind (CU) om UAV's boven Nederland in te
zetten en uit te rusten met Nederlandse sensortechnologie en tegen de motie Van Dijk (SP), die
de regering verzocht geen bewapende drones aan te schaffen.43
In 2013 gaf D66 op haar website aan dat de partij het zorgwekkend vindt dat er geen duidelijk
juridisch kader is voor de militaire inzet van drones.44 In diezelfde publicatie zei D66-Kamerlid
Sjoerd Sjoerdsma: “We zien grote verschillen binnen de NAVO. Ik zie graag dat de 28 NAVOlanden bij elkaar komen in een top om over de ethische en strategische vraagstukken te
praten.” Ten slotte werd ook vermeld dat ‘uiteindelijk de Verenigde Naties hier afspraken over
moeten maken.’45 De partij verleende in 2012 en 2013 steun aan drie relevante moties: de
motie Van Dijk, over het opstellen van regels in internationale fora over de inzet van bewapende
drones; de motie Van Bommel, over het stoppen van delen van inlichtingen die bijdragen aan
targeted killings; en de motie Klavers en Segers, over het formuleren van ethische en juridische
normen binnen de EU voor het gebruik van bewapende drones.46
De inzet van drones kan – ik zeg met nadruk: kan – onder internationaal recht
en die kan legitiem zijn, maar die is dat niet automatisch. Die is dat zelfs zeker
niet automatisch. Wij zien op dit moment dus wel een bijzonder grote noodzaak
om de praktische inzet van bewapende drones te bespreken, om over de strikte
toepassing van de juridische kaders van gedachten te wisselen, en om te
spreken over de effectiviteit, de proportionaliteit en de langetermijnstrategie van
die inzet. - Sjoerdsma, 17 juli 2014.47
Een jaar later, in 2014, stelde D66 samen met SP Kamervragen over het bericht dat
Nederlandse data gebruikt zouden zijn door de Verenigde Staten (VS) voor droneaanvallen.48
Deze Kamervragen gingen vooral over de mate waarmee de Nederlandse regering bekend
was met hoe de VS uitgewisselde inlichtingen gebruikt, en over de rechtsbasis van door hen

41 Bekkers, F. (2012) “Defensie in het Stemhokje: Een Analyse van Defensie in Verkiezingsprogramma’s van 2012,” . Den Haag. Centrum voor Strategische
Studies en TNO, 2012. (ISBN/EAN: 978-94-91040-62-7)
42 D66 (2010) “We willen het anders - Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2010 – 2014”. Parlement & Politiek. https://www.parlement.
com/9291000/d/2010_d66_verkiezingsprogramma.pdf
43 Kamerstukken II 2010/11, 32733, nr. 25.; Kamerstukken II 2011/12, 33000, nr. 41.
44 D66 (2013) “NAVO-top over Drones”. 18 april 2013. https://d66.nl/navo-top-over-drones/.
45 Ibid.
46 Kamerstukken II 2013/14, 21501-20, nr. 828.; Kamerstukken II, 2013/14, 33750-V, nr. 21.; Kamerstukken II 2012/13, 33400-X, nr. 19.
47 Kamerstukken II 2013/14 30806, nr. 24.
48 Volkskrant (2014) “Nederlandse data gebruikt bij drone-aanvallen”. 8 Maart 2014 http://www.volkskrant.nl/tech/-nederlandse-data-gebruikt-bij-droneaanvallen~a3609654/.
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uitgevoerde aanvallen.49 In april gaf D66-Kamerlid Schouw te kennen dat “wij pas voor die
bewapende grote drones kunnen kiezen als de internationale ethische discussie over de inzet
ervan is afgerond”, en dat zijn partij het belangrijk vindt dat er een robuust kader ligt voor
gewapende inzet en inlichtingenverzameling voordat zij overgaan tot aanschaf van bewapende
drones.50 Ook Kamerlid Sjoerdsma onderstreepte het belang van goede criteria voor inzet, en
dat er nog “het een en ander te zeggen” valt over “de praktische en ethische kant.”51 Eind 2014
stemde D66 tegen motie De Roon (PVV), die de regering verzocht om onderzoek te doen naar
het ombouwen tot en in gebruik nemen van bewapende drones.52
D66 constateert op dit moment nog een gapend gat tussen de juridische
principes aan de ene kant en de praktische inzet aan de andere kant. Volgens
ons is de enige manier om dat gat te overbruggen een onderzoek naar de
harde feiten en overleg op het internationale toneel. Ik hoop dus van harte dat
de Minister van Buitenlandse Zaken bereid is om dit te doen in de Verenigde
Naties, waar deze discussie thuishoort. - Sjoerdsma, 17 juli 2014.53
Volgens Sjoerd Sjoerdsma kan D66 zich goed vinden in de belangrijkste analyse van het CAVVadvies en ziet de partij “geen principiële juridische noodzaak tot nieuw internationaal recht om het
gebruik van drones te reguleren.”54 Sjoerdsma zei dat de inzet van bewapende drones legitiem
kan zijn, maar dat dat niet automatisch zo is. Er blijven volgens de partij nog veel vragen liggen
over legitimiteit, effectiviteit, transparantie, strategische kwesties en het delen van inlichtingen.
En dus moedigt D66 de regering aan het voortouw te nemen in het debat over deze issues op
internationaal niveau.55
In november 2015 steunde de partij een motie die ervoor pleitte dat de regering terugkwam op de
beslissing om het MALE UAV-project met zeven jaar uit te stellen.56 Ook verscheen er een artikel
in de Volkskrant waar D66 samen met de SP het kabinet opriep om meer duidelijkheid te geven
over de rol van Nederland bij Amerikaanse drone-aanvallen en om ‘duidelijk uit te spreken dat het
kabinet geen inlichtingen deelt als ze gebruikt worden voor targeted killings, waarbij bovendien
niet het maximale wordt gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen.’57 In diezelfde periode
besprak D66-Kamerlid Hachchi ook de mogelijkheden voor samenwerking met Frankrijk en het
gezamenlijk gebruiken van drones. Daarbij diende zij een motie in die Nederland aanspoorde om
aan te sluiten bij het Europees innovatief droneproject. 58 Dit is een project waarin Duitsland, Italië
en Frankrijk gezamenlijk een drone ontwikkelen. Deze motie werd echter verworpen.

49 Aanhangsel van de Handelingen II 2013/14, nr. 1710.
50 Kamerstukken II 2013/14 30806, nr. 22.
51 Kamerstukken II 2013/14 28676, nr. 200.
52 Kamerstukken II 2014/15, 34000-X, nr. 49.
53 Kamerstukken II 2013/14 30806, nr. 24.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 36.
57 Volkskrant (2015) “D66 en SP: geef duidelijkheid over rol Nederland bij drone-aanvallen. 29 november, 2015 http://www.volkskrant.nl/buitenland/d66-en-spgeef-duidelijkheid-over-rol-nederland-bij-drone-aanvallen~a4197897/.
58 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 38.
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Figuur 2.
Tweede Kamer verwerpt Motie 34300-X-38, 2 november, 2015.
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In mei 2016 stelde D66-Kamerlid Belhaj Kamervragen over het ‘nut en noodzaak’ van de MQ-9
Reaper. Zij vroeg onder andere waarom de regering niet koos voor een goedkoper alternatief
dat soortgelijke inlichtingencapaciteiten heeft zonder mogelijkheid voor bewapening, en wat de
mogelijkheden zijn voor het aansluiten bij het gezamenlijk Europees ontwikkelingstraject voor
een MALE UAV.59 Ook stelde Belhaj de volgende vragen aan de Minister van Defensie:
Deelt u de mening dat het noodzakelijk is om een ethisch-morele discussie te
voeren over de inzet van bewapende drones en de zorgen over de verlaging
van de geweldsdrempel, zoals de Commandant Luchtstrijdkrachten ook
betoogde? … Kunt u aangeven welke stappen Nederland heeft gezet en gaat
zetten om het internationale debat over de (omstreden) inzet van bewapende
drones te bevorderen? - Belhaj, 3 mei 2016.60
Interview
D66 is van mening dat de regering alvorens zij de MQ-9 Reapers aanschaft, ook al zijn
deze onbewapend, duidelijk moet maken wat de plannen zijn voor eventuele toekomstige
bewapening, en de voorwaarden waaronder deze drones ingezet kunnen worden. Daarnaast
moet Nederland meer moeite doen om aan te tonen dat zij door het delen van metadata niet
bijdraagt aan illegale buitenrechtelijke executies. Drones zullen waarschijnlijk een plek innemen
in de Nederlandse krijgsmacht, maar hoe belangrijk deze rol wordt, moet nog worden bekeken.
D66 beschouwt drones als een aantrekkelijke optie, omdat deze relatief goedkoop zijn en de
kans op slachtoffers onder eigen troepen minimaliseert.
Ook erkent D66 dat sommige landen onverantwoord bezig zijn met buitenrechtelijke executies

59 Aanhangsel van de Handelingen II 2015/16, nr. 2640.
60 Ibid.
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door bewapende drones zonder dat daar enige vorm van aansprakelijkheid bij komt kijken.
Daarmee wordt het internationaal recht opgerekt en een precedent gecreëerd voor andere
staten om dezelfde praktijk toe te passen. D66 wil ook striktere regels voor de handel in drones
en aanverwante technologieën, om te voorkomen dat deze in verkeerde handen vallen.
D66 pleit sinds 2013 voor een helder juridisch internationaal rechtelijk kader voor de inzet
van bewapende drones voordat Nederland overgaat tot de inzet van dergelijke drones. Om
duidelijkheid te creëren over wanneer de inzet van drones legitiem is, heeft D66 om een aparte
NAVO-top gevraagd, waar de ethische en strategische vraagstukken kunnen worden besproken
en een helder juridisch kader kan worden gemaakt.
De partij accepteert het niet wanneer onrechtmatig wordt overgegaan tot de inzet van
geweldsmiddelen, of als Nederland daar bewust of onbewust aan bijdraagt. Daarom heeft de
partij ook meermaals de regering bevraagd over de rol van Nederland bij Amerikaanse targeted
killings in Somalië.61 Voordat Nederland bewapende/terroristische groeperingen aanvalt met
drones vindt D66 het van belang dat er een helder juridisch internationaal rechtelijk kader komt.
D66 erkent het risico van onschuldige burgerslachtoffers bij de inzet van bewapende drones
en vindt het van belang dat de meest zorgvuldige maatregelen worden genomen om die kans
op burgerslachtoffers te minimaliseren. Dit ook met oog op het draagvlak voor militaire missies
onder de lokale bevolking. De Nederlandse overheid moet daarom beter en transparanter
verantwoording afleggen over de effecten van inzet en eventuele nevenschade.
Hoewel de Tweede Kamer principiële besluiten kan nemen over het type materieel dat Defensie
aanschaft en het aanschafproces kan controleren, bepaalt Defensie zelf wat wordt ingezet
tijdens een operatie. Wel controleert de Tweede Kamer vervolgens of die inzet doelmatig,
legitiem, proportioneel is, etc.
De verwachtingen van D66 rond het aanschafproces en bewapening van de Reaper zijn
onzeker. Momenteel is aanschaf uitgesteld tot 2022, maar volgens D66 is het goed mogelijk dat
een nieuw kabinet hier anders over beslist. Wel zou D66 het goed vinden als Defensie ook in
ogenschouw neemt dat er een Europees ontwikkelingsproject bestaat voor MALE UAV, en dat
Nederland de mogelijkheden onderzoekt hieraan deel te nemen.
Omdat Nederland internationaal een goede reputatie en veel ervaring heeft op het gebied
van internationaal juridische en volkenrechtelijke vraagstukken vindt D66 het goed als de
Nederlandse regering en maatschappelijke organisaties het voortouw nemen in de discussie
over de toenemende inzet van drones op en buiten het slagveld. De NAVO-top die D66 eerder
voorstelde over dit onderwerp zou dit kunnen faciliteren.

61 Volkskrant (2015) “D66 en SP: geef duidelijkheid over rol Nederland bij drone-aanvallen,” 29 november 2015 http://www.volkskrant.nl/buitenland/d66-en-spgeef-duidelijkheid-over-rol-nederland-bij-drone-aanvallen~a4197897/.
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GroenLinks
Parlement en publicaties
In 2012 vroeg GroenLinks-Kamerlid Peters naar de kijk van het kabinet op de inzet van drones,
en gaf zij aan dat volkenrechtelijk de inzet van drones “zeer dubieus” is en “funest voor de toch
al gespannen betrekkingen met Pakistan.”62
De afgelopen jaren heeft GroenLinks consistent tegen elke motie gestemd die drones, zowel
bewapend en onbewapend, voor militair gebruik mogelijk moeten maken, inclusief de motie van
Hachchi (D66) om in Europees verband een drone te ontwikkelen.63 Ook heeft de partij de motie
Van Dijk (SP) gesteund die de regering verzocht af te zien van het aanschaffen van bewapende
drones.64 Tegelijkertijd heeft GroenLinks samen met ChristenUnie een motie ingediend, en een
soortgelijke gesteund, die de regering aanspoorde om in internationale fora normen te creëren
die het gebruik van drones zouden inkaderen.65

Figuur 3.
Tweede Kamer neemt Motie 21 501-20, nr. 834 aan, 18 december, 2013
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In november 2013 gaf GroenLinks-Kamerlid Van Oijk aan dat het “buitengewoon goed is dat er
een fundamenteel debat wordt gevoerd over het gebruik van drones. Daaraan zitten heel veel
aspecten.”66 Ook heeft GroenLinks zowel over het feit dat drones als dual-use goederen (civielen militair gebruik) buiten de Arms Trade Treaty vallen als over het gebruik van Nederlandse

62 Kamerstukken II 2011/12, 27925, nr. 463.
63 Kamerstukken II 2010/11, 32733, nr. 25. Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 36.
Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 38.
64 Kamerstukken II 2012/13, 33400-X, nr. 19.
65 Kamerstukken II 2013/14, 21501-20, nr. 828.; Kamerstukken II 2012/13, 33400-X, nr. 19.
66 Kamerstukken II 2013/14, 33750-X, nr. 23, 7.
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inlichtingen en metadata voor Amerikaanse dronestrikes vragen gesteld in de Tweede Kamer.67
In 2014 vroeg Van Oijk naar de volkenrechtelijke basis voor droneaanvallen buiten
een gewapend conflict. Daarbij stelde hij ook de volgende vragen: “Werkt het al of niet
drempelverlagend? Brengt het feit dat je bewapende drones op afstand kunt besturen niet het
gevaar met zich mee dat je veel sneller dan wanneer je zelf op het slagveld aanwezig bent,
overgaat tot de inzet van geweld? In feite is er sprake van anonimisering. Hoe precies zijn de
aanvallen? Hoe wegen we de collateral damage?“68 Ook kaartte GroenLinks-Kamerlid Voortman
het issue aan van Nederlandse metadata die worden gedeeld met landen die dergelijke data
mogelijk gebruiken voor dronestrikes.69
Ik wil dat Nederland onder alle omstandigheden kan verzekeren dat intelligence,
in welke hoedanigheid dan ook, nooit door mensenrechtenschendingen
verkregen zijn. De door Nederland verzamelde en gedeelde intelligence mag
nooit direct of indirect bijdragen aan targeted killings en remote executions.
Nederland moet in internationaal verband het voortouw nemen om dit uit te
bannen. - Voortman, 9 april 2014.70
In november vroeg Van Oijk aan de Minister van Defensie Hennis-Van Plasschaert of zij ook
op internationaal niveau, samen met bondgenoten zowel de voor- als nadelen van het gebruik
van drones te wegen.71 In 2014 en 2015 stemde de partij ook tegen de moties van De Roon die
de regering verzochten te onderzoeken wat de kosten zijn van het bewapenen van de MQ-9
Reaper, en om de aanschaf van deze Reapers niet uit te stellen.72
In 2016 heeft GroenLinks in het partijprogramma opgenomen dat de partij pleit voor juridische,
morele en operationele kaders omtrent drones. Daarnaast vindt GroenLinks dat drones niet
mogen worden ingezet voor standrechtelijke executies, ‘zoals de Verenigde Staten en Israël dat
in het verleden hebben gedaan.’73
Interview
GroenLinks wil dat duidelijk wordt of drones bewapend worden, en onder welke voorwaarden
deze worden ingezet, alvorens deze worden aangeschaft. De partij heeft daarom de voorkeur
voor een discussie over deze plannen en wil dat het helder wordt wat de functie zou worden van
een dergelijk wapen in de krijgsmacht.
Ook als het gaat om het delen van inlichtingen moet de Nederlandse regering er alles er aan
doen om te voorkomen dat deze kunnen bijdragen aan buitenrechtelijke executies. Dit geld ook
als er dingen spelen die de regering liever niet wil weten, omdat dit ons in een lastig pakket zou

67 Kamerstukken II 2012/13, 22054, nr. 216. Handelingen II 2013/14, 30977, nr. 73.
68 Kamerstukken II 2013/14, 30806, nr. 24.
69 Handelingen II 2013/14, 30977, nr. 73.
70 Ibid.
71 Handelingen II 2014/15, 34000-X, 24, nr. 17.
72 Kamerstukken II 2014/15, 34000-X, nr. 49. Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 36.
73 GroenLinks (2016) “Drones en Cyberoorlog,” https://groenlinks.nl/standpunten/drones-en-cyberoorlog
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brengen ten opzichte van belangrijke bondgenoten.
De partij erkent de problematiek rond buitenrechtelijke executies en wil dat hier op internationaal
niveau discussie over wordt gevoerd en strenge regelgeving voor wordt gecreëerd. Daarnaast
wil GroenLinks dat er striktere regelgeving komt voor de handel in drones en aanverwante
technologieën. Nederland heeft een belangrijke rol in deze discussies, moet landen bij elkaar
proberen te brengen en voor juridische kaders pleiten. Dergelijke kaders moeten eigenlijk worden
ontwikkeld voordat drones worden ingezet. In principe moeten er dan ook geen bewapende
drones worden ingezet tegen terroristische organisaties of gewapende groepen. Er zullen
situaties zijn met een acute bedreiging (“imminent threat”) waar dit wel mag, maar dan zal er
achteraf ook sluitende argumentatie moeten zijn over waarom het een acute bedreiging vormde.
In de toekomst zal de technologie die drones mogelijk maken alleen maar uitbreiden.
GroenLinks is op zich geen voorstander van een belangrijke rol voor bewapende drones in de
toekomst van de Nederlandse krijgsmacht. Hoewel deze wellicht bepaalde voordelen bieden
voor een krijgsmacht, is GroenLinks tegenstander van een ‘onmenselijke’ krijgsmacht. Drones
kunnen bijdragen aan een gebrek aan belangstelling en betrokkenheid. Het debat in Nederland
omtrent militaire missies zal minder verhit raken naarmate er minder militairen worden
gestuurd, maar tegelijkertijd kunnen drones voor onschuldige slachtoffers zorgen waarmee je
de lokale bevolking in het harnas jaagt. Er moet dan ook extra discussie komen over de inzet
van bewapende drones bij militaire operaties. Mochten er alleen surveillancedrones gebruikt
worden, zal er nog steeds discussie moeten worden gevoerd over wat er gebeurt met de
vergaarde data.
Of in de toekomst drones worden aangeschaft zal voornamelijk aan het nieuwe kabinet liggen
en de prioriteiten die zij heeft. De aanschaf van drones zal met discussie en instemming van
het parlement moeten gebeuren. Vanwege de verkenningsrol die drones als de MQ-9 Reaper
kunnen hebben, zullen zij er waarschijnlijk wel komen. Maar voor bewapening zal alsnog
instemming van het parlement nodig zijn. GroenLinks zet vooral in op humanitaire missies,
waarbij verkenningsdrones wellicht voordelen kunnen bieden, maar dat is voor de partij geen
doorslaggevende reden om de Reaper aan te schaffen.
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Socialistische Partij (SP)
Parlement en publicaties
SP-kamerlid Jasper Van Dijk diende in 2011 een motie in die de regering verzocht af te zien van het
aanschaffen van bewapende drones, wijzend op “de inzet van bewapende onbemande vliegtuigen
die tot grote aantallen onschuldige slachtoffers kan leiden.”74 Deze werd echter verworpen.

Figuur 4.
Tweede Kamer verwerpt Motie 33000-X-41, 30 november, 2011
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In april 2012 stelde SP-Kamerlid Van Bommel vragen aan de toenmalige Minister van
Buitenlandse Zaken over de rechtmatigheid van een drone-aanval die Israël had uitgevoerd.75
Een maand later diende de SP Kamervragen in over drones. Zo vroeg Kamerlid Jasper van
Dijk naar de morele bezwaren en volkenrechtelijke gevolgen van de inzet van drones, en of de
regering mogelijk plannen had voor het bewapenen van MALE UAV’s.76
In augustus stelde Van Dijk ook Kamervragen, ditmaal over de juridische bezwaren omtrent
targeted killings door drone-aanvallen die werden uitgevoerd door de VS.77 In december
probeerde Van Dijk een motie in te dienen die de regering er toe zou zetten regels te creëren in
internationale fora.78 Echter, ook deze werd verworpen.

74 Kamerstukken II 2011/12, 33000-X, nr. 41.
75 Kamerstukken II 2011/12, 32735, nr. 68.
76 Aanhangsel van de Handelingen 2011/12, nr. 2414.
77 Aanhangsel van de Handelingen 2012/13, nr. 495.
78 Kamerstukken II 2012/13, 33400-X, nr. 19. Kamerstukken II 2013/14, 21501-20, nr. 828.
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Figuur 5.
Tweede Kamer verwerpt Motie 33400-X-19, 3 December, 2012.
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In januari 2013 schreef Van Bommel in het Eindhovens Dagblad dat het gebruik van drones
terrorisme aanmoedigt.79 Een maand later, in februari, schreef Van Bommel op de website SP.nl
dat door de VS uitgevoerde droneaanvallen in strijd zijn met de internationale rechtsorde, en
dat er grote aantallen burgerslachtoffers bij vielen.80 Dat jaar stelde de SP ook Kamervragen
over onder andere het delen van inlichtingen voor targeted killings, de rechtmatigheid van
Amerikaanse drone-aanvallen in Pakistan en over de rapporten van Human Rights Watch81 en
Amnesty International82 over drone-aanvallen.83 In november 2013 verzocht Van Bommel de
regering via een motie om geen inlichtingen te delen als deze voor targeted killings worden
gebruikt.84 Daarnaast steunde de SP ook de motie Klaver (GL) en Segers (CU) om gezamenlijk
binnen de EU ethische en juridische normen te formuleren omtrent het gebruik van drones.85
Het delen van inlichtingen en de relatie met targeted killings werd in mei 2014 weer in de
Tweede Kamer besproken. SP-Kamerlid Van Raak zei tijdens het debat hierover het volgende:
Als wij normen moeten stellen en als wij kaders moeten stellen, moeten wij
weten wat er aan de hand is. Wij moeten dan weten wat die schotels in Burum
allemaal doen. Als het zo is dat die integraal onderdeel zijn van de Amerikaanse

79 Eindhovens Dagblad (2013) “Inzet ‘drones’ moedigt terrorisme aan,”. 31 januari, 2013 http://www.ed.nl/mening/inzet-drones-moedigt-terrorismeaan-1.3639667
80 Bommel, van H. (2013) “’Drone’-aanvallen in strijd met de rechtsorde,” Socialisticche Partij. 6 februari, 2013, https://www.sp.nl/opinie/harry-vanbommel/2013/drone-aanvallen-in-strijd-met-rechtsorde
81 Human Rights Watch (2013) “Between a drone and Al-Qaeda, The civilian cost of US targeted killings in Yemen,” http://www.hrw.org/sites/default/files/
reports/yemen1013 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/yemen1013
82 Amnesty International (2013) “Will I be next?, US drone strikes in Pakistan” http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/asa330132013en.pdf
83 Handelingen II 2012/2013, nr. 1593.; Handelingen II 2012/13, nr. 2697.; Handelingen II 2013/14, nr. 546.
84 Kamerstukken II 2013/14, 33750-V, nr. 21.
85 Kamerstukken II 2013/14, 21501-20, nr. 828
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Figuur 6.
Tweede Kamer neemt Motie 33750-V-21 aan, 27 november, 2013.
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spionageactiviteiten ten behoeve van Amerikaanse militaire acties, kan de
minister helemaal niet uitsluiten dat die informatie ook wordt gebruikt voor
bijvoorbeeld drone-aanvallen in bijvoorbeeld Pakistan of Somalië, ook droneaanvallen waar wij politiek ver afstand van nemen. Hierover moet de minister
ooit gaan praten. Dit kan vandaag op een nette manier of in de toekomst op een
wat pijnlijkere manier. Het moet openbaar worden. - Van Raak, 9 april 2014.86
Over de inzet van drones in de oorlog tegen het terrorisme zei Van Dijk in 2014 het volgende:
“Bij die inzet is in een aantal gevallen heel duidelijk sprake geweest van schending van
mensenrechten en van het oorlogsrecht. In het bijzonder geldt dat voor de honderden targeted
killings met drones. Die aanvallen zijn stuk voor stuk zonder enige vorm van proces uitgevoerd”87
Ja, ik denk dat verkeerd gebruik van drones een conflict kan verlengen. De
voedingsbodem voor terrorisme wordt erdoor vergroot. – Van Dijk, 17 juli
2014.88
Van Dijk diende in juli dat jaar ook een motie in die de regering verzocht om opheldering te
vragen bij de Amerikaanse regering over de relatie tussen gedeelde inlichtingen en targeted
killings.89 De minister had deze motie echter ontraden, waarbij zij het volgende aangaf: “Ik
heb eerder deze week en ook al daarvoor aangegeven dat we altijd in dialoog zijn met de
Amerikanen, en dat we ook over de inzet van drones praten. Het probleem is alleen dat ik over

86 Handelingen II 2013/14, 30977, nr. 73, item 8.
87 Kamerstukken II 2013/14, 30806, nr. 24.
88 Ibid.
89 Kamerstukken II 2013/14, 29924, nr. 109.
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de inhoud van deze vergelijkbare gesprekken in het openbaar niets kan zeggen.”90 Hierop hield
Van Dijk de motie aan.91
In april gaf Van Dijk tijdens het algemeen overleg over UAV’s aan dat de SP kiest “voor een
moratorium op het gebruik van bewapende drones. Er moeten eerst duidelijke volkenrechtelijke
afspraken zijn.”92 Daarnaast stelden zowel Kamerleden Van Bommel als Van Dijk Kamervragen
over de droneaanvallen in Jemen en Pakistan, over het bericht dat er grote aantallen onschuldige
slachtoffers bij die aanvallen vallen en over het bericht dat Nederlandse data gebruikt kunnen
worden voor dergelijke droneaanvallen.93 Over het bericht dat Nederland een ‘letter of intent’
had getekend waarbij werd verklaard dat landen zoveel mogelijk dezelfde onbemande systemen
zouden gaan gebruiken, uitte Jasper van Dijk zijn verbazing.94 De SP stemde in 2014 tegen
de motie van De Roon (PVV), die de regering onderzoek wilde laten doen naar de kosten van
bewapening van de MQ-9 Reapers.95
In 2015 diende Jasper van Dijk Kamervragen in over de mogelijke bewapening van de MALE
UAV, die Defensie destijds zou aanschaffen.96 Ook kaartte de SP tijdens eerder Algemeen Overleg
opnieuw de contraproductiviteit en de volkenrechtelijke bezwaren aan over Amerikaanse droneaanvallen en uitte Van Dijk zorgen over het gezamenlijk drone-ontwikkelingsprogramma van de
EU.97 De SP stemde voor de motie van Hachchi (D66), die de regering verzocht de mogelijkheden
te onderzoeken om aan te sluiten bij het Europees innovatief drone project.98 Deze motie werd
echter verworpen. In november stemde de SP tegen motie De Roon, die regering verzocht alsnog
Reapers aan te schaffen.99
In november verscheen een oproep van D66 en SP in de Volkskrant om meer duidelijkheid
te krijgen over de rol van Nederlandse inlichtingen bij Amerikaanse targeted killings.100 Dit
artikel kwam naar aanleiding van een aanklacht van twee Somaliërs die de Nederlandse
staat vanwege gedeelde inlichtingen medeverantwoordelijk houden voor een door de VS
uitgevoerde drone-aanval in Somalië. In het artikel pleitte Van Bommel voor scherpere toezicht
op de gedeelde inlichtingen en de manier waarop deze gebruik worden, en ook voor meer
internationale regelgeving rond de legitimiteit van en verantwoordelijkheid bij drone-aanvallen.101
Van Bommel en Belhaj (D66) stelden samen Kamervragen over dit onderwerp.102

90 “Stenogram VAO MIVD,” Tweede Kamer, 3 juli 2014, geraadpleegd 10 januari 2017, https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c06ef9bf-02f94a76-8409-55027511bd27&title=VAO%20MIVD%20%28AO%20d.d.%202%2F7%29.docx
91 Handelingen II 2013/14 nr. 102, 83.
92 Kamerstukken II 2013/14 30806, nr. 22.
93 Handelingen II 2014/15, nr. 935.; Kamerstukken II 2013/14, 28676, nr. 200.; Kamerstukken II, 2013/14, 30806, nr. 20.; Handelingen II 2013/14, nr. 1163.
94 Kamerstukken II 2013/14, 21501-28, nr. 111.
95 Kamerstukken II 2014/15, 34000-X, nr. 49.
96 Aanhangsel van de Handelingen 2014/15, nr. 1476.
97 Kamerstukken II 2013/14, 21501-28, nr. 111.
98 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 38.
99 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 36.
100 “D66 en SP: geef duidelijkheid over rol Nederland bij drone-aanvallen,” De Volkskrant, 29 november, 2015, geraadpleegd 21 november, 2016, http://www.
volkskrant.nl/buitenland/d66-en-sp-geef-duidelijkheid-over-rol-nederland-bij-drone-aanvallen~a4197897/.
101 Ibid.
102 Aanhangsel van de Handelingen II 2015/16, nr. 1177.
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In 2016 stelde Van Bommel vragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht
dat een bewapende drone of een autonoom wapen dat zou worden getest verantwoordelijk was
voor het omkomen van zeven mensen in Azerbeidzjan.103 In mei, tijdens een beleidsdebat over
de Internationale Veiligheidsstrategie in de Eerste Kamer, besprak de heer Van Apeldoorn (SP)
de ‘selffulfilling prophecy’ van het gebruik van drones en de ‘cyclus van uitzichtloos geweld’,
waarin het geweld terrorisme aanwakkert en vice versa. Zo zei Van Apeldoorn:
“Ik noem in dat verband ook de drone-aanvallen van de VS in NoordwestPakistan. Er is een patroon van actie en reactie dat wij niet mogen ontkennen.
Daarvan wegkijken zou pas problematisch zijn. ” - Van Apeldoorn, 31 mei
2016.104
In het verkiezingsprogramma van de SP voor 2017 worden drones ook vermeld: “Nederland
neemt het initiatief om internationale afspraken te maken over beperkingen van de inzet van
bewapende drones. Nederland moet daarbij onder meer pleiten voor een verbod op wapens
die autonoom optreden, zonder tussenkomst van mensen.”105 Ook heeft de SP als standpunt
dat voorwaarden voor wapenexport strikt worden nageleefd, en dat er geen wapens meer gaan
“naar landen waar zich (regionale) spanningen voordoen of waar de mensenrechten worden
geschonden.”
Op de website van de SP staat het volgende over drones: “Het gebruik van bewapende
drones is buitengewoon omstreden. Vooral de Verenigde Staten gebruiken deze wapens voor
buitengerechtelijke executies in gebieden waar geen oorlog mee wordt gevoerd. De SP pleit
voor heldere internationale afspraken over het gebruik van bewapende drones. Tot die tijd dient
Nederland zijn eigen drones niet te bewapenen. Het is niet uitgesloten dat Nederland door het
delen van inlichtingen met de Verenigde Staten bijdraagt aan aanvallen met drones. De SP wil
dat de regering alles doet om dit te voorkomen.”106
Interview
De SP wil bij voorkeur geen bewapening van drones als deze naar Nederland komen. Mocht dit
alsnog gebeuren, dan pleit de SP voor een sterke afbakening van het gebruik van bewapende
drones. Vanwege de internationaalrechtelijke vraagstukken die aan de inzet van drones door
de Verenigde Staten blijven kleven, waarbij er slachtoffers blijven vallen, pleit de SP voor een
moratorium op de huidige inzet van bewapende drones. De Tweede Kamer zal altijd volledig
betrokken moeten zijn als het gaat om dergelijke omstreden wapens, ook al zou de regering
drones middels een ‘lease’-optie bemachtigen.
De SP pleit er ook voor dat Nederland de VS aanspreekt op mogelijke schendingen van
internationaal recht door drone-aanvallen, en dat de Nederlandse regering meer moeite doet
ervoor te zorgen dat verzamelde data niet bijdragen aan dergelijke buitenrechtelijke aanvallen.

103 Kamerstukken II 2015/16, 21501-02, nr. 1603.
104 Handeling II 2015/16, 32, nr. 4.
105 “Programma voor een sociaal Nederland voor de verkiezingen van 15 maart 2017,” SP.nl, geraadpleegd 1 februari 2017, https://doemee.sp.nl/sites/doemee.
sp.nl/files/SP_vkprog_tk2017.pdf
106 “Drones”, SP.nl, geraadpleegd 1 februari 2017, https://www.sp.nl/standpunt/drones.
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Hierover heeft de SP meermaals Kamervragen gesteld en geprobeerd een motie in te dienen
die bij de Amerikanen om opheldering vraagt over wat er met door Nederland gedeelde
inlichtingen gebeurt. De partij vindt het onwenselijk dat de regering hier schimmig over is, dat
zij het niet uitsluit dat dergelijke data voor dit doeleinde gebruikt wordt en dat zij zich beroept
op geheimhouding.
Het gebrek aan kritiek van Nederland op de buitenrechtelijke executies die de VS uitvoert,
draagt volgens de SP in feite bij aan het legitimeren daarvan. Daar bovenop komt dat Nederland
dit deels mogelijk maakt door het delen van inlichtingen. Als gevolg zou dit een gevaarlijk
precedent scheppen voor andere staten om soortgelijke praktijken toe te passen.
Drones zijn volgens de SP wezenlijk anders dan Apaches en straaljagers, en de inzet zal
dan ook anders zijn evenals de gevolgen voor burgers. Over de inzet van drones bij zowel
het bestrijden van terrorisme als bij vredesmissies blijft de SP dus terughoudend. Naast de
juridische en ethische bezwaren zijn er namelijk ook potentiële psychische gevolgen voor een
burgerbevolking en de mogelijkheid dat dronestrikes een basis vormen voor de rekrutering
van nieuwe terroristen of militanten. Deze vraagstukken moeten allemaal eerst uitgezocht
worden voordat Nederland drones gaat gebruiken. De SP neemt afstand van de bewering dat
bewapende drones noodzakelijk zijn om terroristische groeperingen en bewapende groepen te
bestrijden, omdat daar ook hele andere middelen voor zijn.
Juist omdat de SP erkent dat door middel van innovatie en verdere technologische
ontwikkelingen drones een grotere rol gaan spelen op militair gebied, pleit de partij ervoor
dat het nu zeer belangrijk is dat de politiek sterke regelgeving op dit gebied creëert en dat er
discussies worden gehouden over nieuwe vraagstukken die ontstaan rondom zogenaamde
‘cubicle warfare.’107 De SP ziet dan ook een grote controlerende rol voor de Tweede Kamer in
het aanschaf- en bewapenproces van drones. Momenteel ziet de partij geen aanleiding om
het gebruik van drones te legitimeren, hoewel dit niet wordt uitgesloten als er in de toekomst
eenmaal voldoende regulering heeft plaatsgevonden.
De SP wil striktere regels voor de handel in bewapende drones en aanverwante technologieën,
zodat deze niet in verkeerde handen vallen. Internationaal gezien vindt de SP het goed als
Nederland hierin het voortouw neemt, zoals het heeft gedaan op het gebied van clustermunitie
en wapenexport.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Parlement en publicaties
De SGP stemde in 2011 voor de Motie Voordewind (CU) voor het gebruik van UAV’s op
Nederlands grondgebied.108 Vervolgens stemde de SGP tegen de moties Van Dijk en Van
Bommel, die respectievelijk de regering verzochten om geen bewapende drones aan te
schaffen, om regels op te stellen in internationale fora over de inzet van dergelijke drones en

107 Dit is een verwijzing naar de kleine containers
108 Kamerstukken II 2010/11, 32733, nr. 25.
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om geen inlichtingen te delen als deze gebruikt worden voor dronestrikes.109
Wel steunde de SGP in 2013 de motie van Klaver (GL) en Segers (CU), die de regering verzocht
om gezamenlijk binnen de EU ethische en juridische normen voor het gebruik van bewapende
drones te formuleren.110 Daarnaast stemde de SGP voor de moties van De Roon (PVV) in zowel
2014 en 2015. Deze moties verzochten de regering onderzoek te doen naar de kosten van
bewapening van de MQ-9 Reaper en om de aanschaf van deze Reapers niet uit te stellen.111
In 2015 stemde de SGP tegen een motie die in Europees verband een drone wil ontwikkelen.112
Over samenwerking op het gebied van drones op Europees niveau publiceerde de SGP in
november 2016 het volgende op haar website: “Vandaag schrijft de Volkskrant dat de Europese
Commissie jaarlijks 500 miljoen van het EU-geld wil reserveren voor Europese defensie.
Daarnaast zou er per jaar maar liefst 5 miljard naar Europese drones moeten gaan. De SGP
veroordeelt de Brusselse plannen om miljarden in een speciaal fonds te stoppen voor Europese
wapens.”113
Interview
De SGP geeft aan dat wanneer de MQ-9 Reaper bewapend of onbewapend wordt aangeschaft
de Nederlandse regering duidelijk moet maken wat de plannen zijn voor toekomstige bewapening
en onder welke voorwaarden Nederland deze gaat inzetten. Daarnaast erkent de SGP dat
Nederland meer moeite moet doen om te zorgen dat door Nederland verzamelde data niet
bijdragen aan illegale buitenrechtelijke executies. De partij geeft ook aan dat de uitvoering van
dergelijke executies door sommige landen een precedent zet voor andere landen. De partij is
van mening dat er striktere regelgeving moet komen voor de handel in drones en aanverwante
technologieën om te voorkomen dat bewapende drones in verkeerde handen vallen.
De SGP is van mening dat bewapende drones een belangrijke rol moeten innemen in de
toekomstige Nederlandse krijgsmacht. Het aanvallen van bewapende en terroristische groepen
met dergelijke drones is volgens de partij legitiem en noodzakelijk voor de veiligheid van
Nederland.
De SGP gelooft dat het verzamelen van data en de inzet van gewapend geweld door drones in
toenemende mate een centrale rol in de oorlogsvoering zal spelen. Er moet op zowel nationaal
als internationaal niveau politiek debat zijn over de naleving van de strenge voorwaarden bij de
inzet van gewapend geweld, net zoals bij gebruikelijke wapens. Dit debat kan onderdeel zijn
van de gangbare parlementaire overleggen over (internationaal) militair optreden en de inzet
van het Nederlandse leger. De SGP heeft er vertrouwen in dat de regering, het Ministerie van
Defensie en de militairen zelf er alles aan zullen doen om uiterst zorgvuldig op te treden.
De partij wil het gebruik van geweld middels een drone niet toestaan als er niet gegarandeerd

109 Kamerstukken II 2011/12, 33000-X, nr. 41.; Kamerstukken II 2013/14, 33750-V, nr. 21. Kamerstukken II 2012/13, 33400-X, nr. 19
110 Kamerstukken II 2013/14, 21501-20, nr. 828.
111 Kamerstukken II 2014/15, 34000-X, nr. 49.; Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 36.
112 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 38.
113 SGP (2016) “EU-leger volstrekt absurd”. 30 november, 2016, https://www.sgp.nl/actueel/eu-leger-volstrekt-absurd/5642
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kan worden dat er geen onschuldige slachtoffers vallen en dat het gebruik in overeenstemming
is met internationaal recht met betrekking tot mandaat en proportionaliteit. Als hieraan
wordt voldaan, dan vindt de SGP bewapende drones een legitiem en effectief middel tegen
gewapende groeperingen en terroristische organisaties.
Ten slotte is de SGP van mening dat de Tweede Kamer zowel bij aanschaf als gebruik van
bewapende drones politieke legitimatie verschaft, en dat de Tweede Kamer de regering ook
controleert op naleving van de kaders hiervan. Ook kan en dient Nederland een centrale
rol te spelen in het overleg over de voorwaarden van het gebruik van bewapende drones in
(bestaande) internationale fora, zoals VN-organisaties.
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Partij van de Arbeid (PvdA)
Parlement en publicaties
In 2012 uitte de PvdA zorgen over het gebruik van dronestrikes op haar website.114 De PvdA
verleende echter geen steun aan de motie van Jasper van Dijk (SP) die de regering verzocht af
te zien van het aanschaffen van drones, of de motie die internationale regels voor het gebruik
van drones wilde opstellen.115 Tijdens een algemeen overleg in augustus 2013 over Internationale
Militaire Samenwerking vroeg PvdA-Kamerlid Eijsink naar eventuele samenwerking met Duitsland
met oog op de toekomstige UAV-eenheden, om deze samen te stallen op één locatie.116 In
november dat jaar stemde de PvdA voor de motie Van Bommel om geen inlichtingen te delen als
deze worden gebruikt voor targeted killings.117
In april 2014 gaf PvdA-Kamerlid Günal-Gezer aan dat hoewel de PvdA de discussie binnen
Nederland over de randvoorwaarden en instemming van de Tweede Kamer koppelt aan het
bewapenen van drones, de partij niet bereid is om de internationale discussie af te wachten.118
Daarnaast zei Günal-Gezer dat “wij de zorgen over ethische en volkenrechtelijke vraagstukken
delen. De PvdA vindt het heel erg belangrijk dat er in internationaal verband afspraken worden
gemaakt over kaders daarvoor.”119
Tijdens het Algemeen Overleg over onbemande vliegtuigen in 2014 vroeg PvdA-Kamerlid
Servaes naar onder andere de rol van Nederland in de ontwikkelingen rond drones in NAVOen Europees verband, de volkenrechtelijke aspecten en het CAVV advies, militair-operationele
aspecten en transparantie en accountability.120 In november 2014 stemde de PvdA tegen
de motie De Roon (PVV), die de regering verzocht onderzoek te doen naar de kosten voor
bewapening van de Reaper drones. 121
Een jaar later, in november 2015, stemde de PvdA tegen de motie De Roon, die de regering
verzocht de aankoop van de Reaper niet langer uit te stellen.122 In december dat jaar stelde
Günal-Gezer een aantal Kamervragen over het uitstel van het MALE UAV project. Zo vroeg
zij hoe keuzes worden gemaakt voor de herschikking van materiele projecten, wat de hoge
dollarkoers en prijscompensatie voor rol spelen in een dergelijk proces, welke consequenties
het uitstel heeft met betrekking tot de capaciteiten van Defensie en ten slotte wanneer het
onderzoek naar alternatieven begint.123 Ook vroeg Günal-Gezer naar de mogelijkheid voor

114 Partij van de Arbeid (2012) “Oorlogsrecht verouderd? Opkomst drones roept vragen op.” http://internationaal.pvda.nl/2012/10/11/oorlogsrecht-verouderdopkomst-drones-roept-vragen-op/
115 Kamerstukken II 2011/12, 33000-X, nr. 41.; Kamerstukken II 2012/13, 33400-X, nr. 19.
116 Kamerstukken II 2012/13, 33279, nr. 8.
117 Kamerstukken II 2013/14, 33750-V, nr. 21.
118 Kamerstukken II 2013/14, 30806, nr. 22.
119 Ibid.
120 Kamerstukken II 2013/14, 30806, nr. 24.
121 Kamerstukken II 2014/15, 34000-X, nr. 49.
122 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 36.
123 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 68.
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Nederland gebruik te maken van dergelijke capaciteit bij coalitiepartners.124
Interview
De PvdA erkent dat de thematiek rond bewapende drones complex is, met name als het gaat
over informatie delen en volkenrechtelijke bezwaren. De partij wil daarom een fatsoenlijke
onderbouwing voor en debat over de randvoorwaarden en het doel van het gebruik van
bewapende drones. Dit op het moment dat de regering een beweging maakt om bewapende
drones aan te schaffen in wat voor vorm dan ook. Deze discussies in de Tweede Kamer draaien
dan niet alleen om strategische en financiële aspecten, maar ook om moreel volkenrechtelijke
kwesties. Momenteel is de PvdA dan ook tegen de aanschaf van bewapende drones, omdat de
criteria voor drone-aanvallen nog erg in ontwikkeling zijn.
Uitsluiten van het aanschaffen van drones doet de partij niet, want onbemande systemen
hebben een enorme meerwaarde voor het vergaren van inlichtingen. Dit is naar haar mening
zeer nuttig voor huidige missies in het Midden-Oosten en in Mali, en de ontwikkelingen op dit
gebied gaan hard.
De PvdA vindt het vanzelfsprekend dat Nederland geen informatie overdraagt die kan bijdragen
aan illegale buitenrechtelijke executies. Ook heeft de partij zich uitgelaten over de toename van
het aantal drone-aanvallen zonder of met twijfelachtige volkenrechtelijke onderbouwing. De PvdA
vindt het goed dat Defensie streeft naar maximale transparantie en zal Defensie daarop blijven
aanspreken. Als echter de regering de Kamer verzekert dat dergelijke informatie niet wordt
overgedragen, dan moet het vertrouwen in bewindspersonen gelden. Zij vindt het goed dat er
wordt gezocht naar meer manieren om hier openheid over te krijgen, maar je mag ervan uit gaan
dat dat de situatie dan is. De bewijslast omkeren als Nederlandse regering is vrijwel onmogelijk,
volgens de PvdA, omdat je nooit 100% toegang tot alle Amerikaanse informatie krijgt.
De PvdA is van mening dat Nederland terughoudend moet zijn in het gebruik van bewapende
drones en tegelijkertijd vooruitstrevend in het internationale debat over regelgeving daarover,
ook in NAVO-verband. De PvdA is ervan overtuigd dat Nederland er in ieder geval alles aan
doet om discussies over dit onderwerp goed aan te stuwen in internationale fora en met
suggesties te komen als het gaat om de vraag hoe je bestaande volkenrechtelijke aspecten
kunt toepassen op dit nieuwe wapensysteem.
De PvdA kan zich vinden in het CAVV advies over het gebruik van bewapende drones voor het
aanvallen van bewapende groepen en terroristische organisaties. De partij vindt dan ook dat
het niet zozeer afhankelijk van het wapensysteem zelf is, maar vooral van de context waarin
het systeem wordt gebruikt. Er kunnen grote vraagtekens geplaats worden bij het gebruik van
bewapende drones in plekken zoals Pakistan en Jemen en hoe het volkenrechtelijke kader
wordt toegepast. Voor Nederland is de PvdA überhaupt terughoudend om bewapende drones in
te zetten. In oordeel over hoe anderen daarmee omgaan houdt de PvdA zich traditioneel scherp
vast aan volkenrechtelijke toetsing en inkadering en maakt zich daar zorgen over. De PvdA
herkent dat de drempel voor de inzet van bewapende drones, en daarmee de buitenrechtelijke
executies, verlaagd wordt.

124 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 68.
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Voor de PvdA past de handel in bewapende drones binnen bestaande verdragen. Er hoeft dus
geen nieuw internationaal verdrag voor worden opgesteld. Het wapenhandelsverdrag van de
EU mag van de PvdA wel aangescherpt worden, maar of dit specifiek voor dronetechnologie
moet gebeuren kan de partij niet zeggen. Wel wijst de partij erop dat er bestaande infrastructuur
is binnen de EU voor het bijwerken van wapenexport ‘lijsten’, waaraan nieuwe technologieën
kunnen worden toegevoegd.
Volgens de PvdA heeft Nederland een uitzonderlijk systeem voor zorgvuldige afwegingen op
basis van de grondwet, het toetsingskader, en de forse, controlerende rol die het parlement
heeft voordat tot een militaire operatie besloten wordt. Een toekomstige regering die wel
beschikking heeft over bewapende drones heeft dus geen vrijbrief om ‘maar overal en nergens
aan mee te gaan doen’. Daarbij geeft de PvdA ook aan dat hoewel drones voordelen bieden
op het gebied van inlichtingen, zoals bij de huidige inzet in Mali, internationale conflicten niet
kunnen worden opgelost door louter onbemande systemen in te zetten.
De PvdA ziet geen principiële reden om bezwaar te hebben tegen luchtaanvallen met
onbemande systemen, mits deze aan dezelfde randvoorwaarden voldoen die ook bij traditionele
wapensystemen gehanteerd worden. Echter, omdat de PvdA het in de praktijk mis ziet gaan bij
landen die bewapende drones inzetten, en omdat er nog heel veel ontwikkeling is, is de PvdA
niet voor de aanschaf van bewapende systemen.
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Partij voor de Dieren (PvdD)
Parlement en publicaties
In 2011 stemde de Partij voor de Dieren tegen de motie Voordewind die de regering verzocht
drones boven Nederland in te zetten en uit te rusten met Nederlandse sensortechnologie.125
In november 2011, december 2012, november 2013 en december 2013 stemde de Partij voor
de Dieren achtereenvolgens voor een motie om drones niet aan te schaffen, om regels op te
zetten in internationale fora over de inzet van bewapende drones, om geen inlichtingen te delen
met andere landen als deze worden gebruikt voor targeted killings en om normen te formuleren
binnen de Europese Unie over het gebruik van drones.126 De motie van D66 in 2015 om aan te
sluiten bij het Europees drone-ontwikkelingsproject kon niet rekenen op steun van de Partij voor
de Dieren.127
Tenslotte verleende de partij in november 2014 en november 2015 ook geen steun aan de
moties van De Roon (PVV) over het onderzoeken en verkrijgen van de MQ-9 Reaper.128
Interview
De Partij voor de Dieren vindt niet dat in de toekomst bewapende drones een belangrijke plaats
moeten krijgen in de Nederlandse Krijgsmacht. Ook vindt de partij het belangrijk dat wanneer
drones wel worden aangeschaft, bewapend of onbewapend, de regering haar plannen voor de
inzet, de voorwaarden daarvoor en eventuele toekomstige bewapening duidelijk moet hebben
gemaakt.
De Partij voor de Dieren vindt ook dat het gebruik van bewapende drones voor het aanvallen
van bewapende groepen en/of terroristische organisaties niet zozeer legitiem of noodzakelijk is
voor de veiligheid van Nederland. Daarnaast vindt de partij dat sommige landen onverantwoord
bezig zijn en het internationaal recht oprekken door buitenrechtelijke executies uit te voeren
zonder enige vorm van aansprakelijkheid. Deze praktijk schept namelijk een precedent voor
andere staten om bewapende drones op een soortgelijke manier in te zetten.
Nederland moet van de Partij voor de Dieren dan ook meer moeite doen om aan te tonen dat
verzamelde data niet bijdragen aan dergelijke illegale buitenrechtelijke executies. Ons land
moet zich inzetten om striktere regels te creëren voor de handel in drones en aanverwante
technologieën.

125 Kamerstukken II 2010/11, 32733, nr. 25.
126 Kamerstukken II 2011/12, 33000-X, nr. 41. Kamerstukken II 2012/13, 33400-X, nr. 19. Kamerstukken II 2013/14, 33750-V, nr. 21. Kamerstukken II, 2013/14,
21501-20, nr. 828.
127 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 38.
128 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 36. Kamerstukken II 2014/15, 34000-X, nr. 49.

36

PAX ! Drones achter de dijken

Partij voor de Vrijheid (PVV)
Parlement en Publicaties
In 2011 zei PVV-Kamerlid Hernandez dat “de PVV blij is dat de UAV’s worden aangekocht
en ondergebracht bij de luchtmacht.”129 Daarbij verzocht hij de minister ook “om de aanschaf
van en de opleiding voor UAV's zo snel mogelijk naar Nederland te halen in plaats van deze
langdurig in het buitenland te houden.”130 Ook zei hij het volgende:
De PVV staat voor investeringen in technologie en voor robotisering van de
krijgsmacht met het oog op toekomstige taken van de krijgsmacht. - Hernandez,
8 juni 2011.131
Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van de Ministerie van Defensie 2012 stelde
PVV-Kamerlid Raymond De Roon dat hij niet gelukkig was met het feit dat de minister niet koos
voor bewapende drones.132 Hierbij benadrukte hij dat een drone een geschikt middel kan zijn
om maritieme belangen te beschermen en eventuele terroristen in Somalië uit te schakelen.133
In april 2014, tijdens het Algemeen Overleg over onbemande vliegtuigen, vroeg PVV-Kamerlid
De Roon aan Schouw (D66) wat hij nu het verschil vond tussen een F16 of een Reaper in het
bombarderen en gaf hij aan dat de discussie over hoe andere landen drones gebruiken los staat
van de manier waarop de Nederlandse krijgsmacht deze zou gebruiken in een oorlogssituatie.134
Zo vroeg De Roon onder andere:
Kan de heer Schouw ons uitleggen waarom wij over die zuiver militaire inzet
in een echte oorlogssituatie van een al dan niet bewapende drone nog een
normatieve discussie zouden moeten voeren? - De Roon, 2 april 2014.135
Ook vroeg De Roon aan de minister wat het ‘groeipotentieel’ was voor de Reapers en of wapendracht
hier onderdeel van uit maakte.136 Daarbij voegde De Roon toe dat hij zich het kan voorstellen dat,
naast de JSF die de regering had aangeschaft, “het handig uit kan komen als je dan nog een paar
andere bewapende vliegende toestellen kunt inzetten.”137 Tijdens een algemeen overleg over de
NAVO vroeg De Roon naar de bescherming van drones ten opzichte van cyberwarfare en hacken,
en wat voor rol de NAVO hierbij zou kunnen spelen.138 In juli 2014, zei De Roon over de discussie
over het internationaalrechtelijk aspect van het gebruik van drones het volgende:

129 Kamerstukken II 2010/11 32733, nr. 31.
130 Ibid.
131 Ibid.
132 Kamerstukken II 2012/13, 33605-X, nr. 10.
133 Ibid.
134 Kamerstukken II 2013/14 30806, nr. 22.
135 Ibid.
136 Ibid.
137 Ibid.
138 Kamerstukken II 2013/14 28676, nr. 200.
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De PVV deelt de conclusie van de Commissie van advies inzake
volkenrechtelijke vraagstukken dat er geen reden is om aan te nemen dat het
bestaande internationaalrechtelijke kader ontoereikend is om de inzet van
bewapende drones adequaat te regelen. Het is aan de rechtspraak om daar
verder invulling aan te geven. De PVV heeft in elk geval geen behoefte aan
een gezamenlijke EU-positie over de inzet van bewapende drones. Wij willen
helemaal niet dat de EU zich daarmee bemoeit. - De Roon, 17 juli 2014.139
Daaropvolgend stelde De Roon vragen over preventieve zelfverdediging en wees nogmaals
op de voordelen die drones bieden met betrekking tot bescherming van troepen, beperken van
burgerslachtoffers en kostenbesparing ten opzichte van jachtvliegtuigen.140 Ook gaf De Roon
in datzelfde debat aan dat de PVV voorstander is van het bewapenen van de “Nederlandse
drones”, zodat “de militairen effectiever op missie kunnen gaan.”141 Over samenwerking met de
EU op het gebied van drones gaf De Roon ook aan dat hij de Amerikaanse drones goed vond.142
In maart 2015 gaf De Roon aan dat het hem geen goede zaak lijkt als er een “afhankelijkheid
van andere landen voor realisering van ons ambitieniveau wordt ingebouwd.”143 Vervolgens
vroeg De Roon naar de samenwerking met Duitsland rond de aanschaf van Reapers en naar het
bericht dat deze Reapers minimaal 50 miljoen euro duurder zouden uitvallen.144

Figuur 7.
Tweede Kamer verwerpt Motie 34000-X-49, 13 november, 2014
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In 2015, nadat de Minister van Defensie bekend had gemaakt dat het MALE-UAV project is
uitgesteld, vroeg De Roon of de minister “haar prioriteiten kan herverdelen”, omdat het een

139 Kamerstukken II 2013/14, 30806, nr. 24.
140 Ibid.
141 Ibid.
142 Ibid.
143 Kamerstukken II 2014/15, 33279, nr. 14.
144 Ibid.
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“betrekkelijk goedkoop” en “technisch hoogwaardig” systeem is.145 De Roon gaf aan dat zijn
fractie het niet wenselijk vindt dat Nederland afhankelijk blijft van coalitiepartners voor de
luchtwaarnemingcapaciteiten die de Reapers bieden. Hiervoor diende De Roon een motie in die
de regering aanspoorde om alsnog Reapers aan te schaffen.146

Figuur 8.
Tweede Kamer verwerpt Motie 34300-X-36, 2 november, 2015.
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In november 2015 gaf De Roon nogmaals aan dat er wel geld beschikbaar was voor andere
projecten, maar niet voor de “bewezen hoogwaardige drones, die essentieel zijn voor het
verkrijgen van militaire inlichtingen”.147
De PVV betreurt op zich het feit dat we nu tot 2022 moeten wachten totdat Defensie
zulke prachtige systemen aanschaft. Maar de vraag is dan natuurlijk wel of er
tegen die tijd geen nieuwere drones van de plank te kopen zijn. De technologische
ontwikkelingen gaan tenslotte razendsnel. - De Roon, 25 november 2016.148
In 2016 uitte De Roon zorgen over de mogelijkheid dat de Islamitische Staat drones
zou gebruiken voor het plegen van aanslagen. De Roon stelde Kamervragen over deze
zogenaamde “jihaddrones” en welke bedreiging deze vormen voor Nederlandse troepen.149
Interview
De auteurs hebben nog geen reactie ontvangen op de uitnodiging voor een interview.

145 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 68.
146 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 36.
147 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X 23, nr. 3.
148 Ibid.
149 Handelingen II 2016/17, nr. 409.
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Parlement en publicaties
In 2011 sprak de VVD haar steun uit voor de motie Voordewind, met het verzoek over te gaan
op de aanschaf van UAV’s.150 In het notaoverleg van 8 juni dat jaar vroeg VVD-Kamerlid Ronald
Vuijk naar de mogelijkheid om Nederlandse sensortechnologie onder ‘kale’ UAV’s te hangen en
deze in te zetten boven Nederlands grondgebied. De motie Voordewind (CU) die de regering
aanspoorde om dit te doen werd dan ook mede-ingediend door de VVD. De motie Van Dijk
(SP), die de regering aanspoorde af te zien van de aanschaf van drones, werd niet gesteund
door de VVD.151
Toen in april 2012 SP-Kamerlid Van Bommel vragen stelde over de door Israël uitgevoerde
buitenrechtelijke executie met een drone, reageerde toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken
Uri Rosenthal (VVD) als volgt:152
Dat buitenrechtelijke executies niet kunnen, moge duidelijk zijn. Als het echter
gaat over een aanval met een drone en je de specifieke omstandigheden
waaronder die aanval heeft plaatsgehad niet kent, moet je heel erg voorzichtig
zijn met het daaraan verlenen van het predicaat dat door de heer Van Bommel
wordt genoemd. Er zijn namelijk omstandigheden denkbaar waarin de regering
van een bepaald land besluit om acties met een drone te ondernemen. Dat
doen de Verenigde Staten ook in sommige gebieden van de wereld. Daarbij
gaat het steeds om de specifieke omstandigheden waaronder dat gebeurt. –
Rosenthal, 25 april 2012.153
In 2012 stemde de VVD ook tegen de motie Klaver & Segers en de motie Van Dijk, die beide de
regering maande om op internationaal niveau respectievelijk normen en regels over het gebruik van
drones op te stellen.154 Het jaar daarop, in 2013, stemde de VVD tegen de motie Van Bommel, die
de regering verzocht geen inlichtingen te delen als deze werden gebruikt voor targeted killings.155
Tijdens het algemeen overleg over onbemande vliegtuigen van 2 april 2014 zei Ronald Vuijk
het volgende: “Een andere discussie die een aantal keren is teruggekomen, betreft de inzet van
bewapende UAV's. Ik kan daar kort over zijn. Wat ons betreft is dat geen discussie.”
Vuijk gaf daarbij aan dat de MALE UAV onbewapend wordt aangeschaft, dat de regering geen
intentie heeft laten zien om deze te bewapenen en dat eventuele bewapening alsnog langs de
Kamer zou moeten gaan.156 Volgens Vuijk is bewapening niet een kleine technische handeling,
maar een forse investering waar grondig over nagedacht moet worden. En dus zal het langs de
Kamer moeten.

150 Kamerstukken II 2010/11, 32733, nr. 31.
151 Kamerstukken II 2011/12, 33000-X, nr. 41.
152 Kamerstukken II 2011/12, 32735, nr. 68.
153 Ibid.
154 Kamerstukken II 2012/13, 33400-X, nr. 19; Kamerstukken II, 2013/14, 21501-20, nr. 828.
155 Kamerstukken II 2013/14, 33750-V, nr. 21.
156 Kamerstukken II 2013/14, 30806, nr. 22.
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Ik denk dat het onverstandig is om het bewapenen van die UAV's nu op voorhand
uit te sluiten. De aanschaf van een wapensysteem hangt namelijk altijd af van
waarmee je wordt geconfronteerd in situaties ten aanzien van internationale
veiligheid. Het hangt af van de dreiging waar je tegenover staat en het militaire
antwoord daarop dat je nodig denkt te hebben. Het is voorstelbaar dat er op enig
moment toch een voorstel komt. - Vuijk, 2 april 2014.157
Als er vanuit militair perspectief een behoeftestelling voor bewapende drones wordt gesteld,
is het voor Vuijk geen keiharde voorwaarde dat er een moreel-ethische discussie heeft
plaatsgevonden voordat er wordt overgegaan tot bewapening. Vuijk wees er hierbij nogmaals
op dat de Reaper wordt aangeschaft voor het vergaren van inlichtingen. Een behoeftestelling
voor en investering in een wapensysteem voor de Reaper zal langs de Kamer moeten gaan.158
Met betrekking tot volkenrechtelijke aspecten zei Vuijk het volgende:
Ook als de regering met een behoeftestelling komt en zegt tegen veiligheidsvraagstukken aan te lopen waarbij bewapende UAV's een oplossing zouden
kunnen bieden, vind ik niet dat je die volkenrechtelijke aspecten heel zwaar
moet wegen in de zin dat die voor andere zaken gaan. - Vuijk, 2 april 2014.159
De Tweede Kamer sprak in mei 2014 over het delen van metadata en de Amerikaanse National
Security Agency. Tijdens dit debat zei VVD-Kamerlid Dijkhof het volgende:
Als ik word gebeld met de vraag "we willen een drone sturen in verband met
een uitschakeling, kun je even informatie sturen?", wil ik dat natuurlijk niet als
die drone-aanval leidt tot veel te veel collateral damage. Maar zo werkt dat
natuurlijk niet. Natuurlijk zijn er universele mensenrechten, maar die geven
geen absolute grondslag, in de zin van A mag wel, maar B mag niet. Wat
Amerika betreft, je kunt niet zeggen dat een en ander daar per definitie mee in
strijd is, elementen wellicht daargelaten. - Dijkhof, 9 april, 2014.160
In november 2014 en november 2015 stemde de VVD tegen beide moties van De Roon (PVV),
die de regering verzochten onderzoek te doen naar de kosten voor het bewapenen van de
Reapers en om de aankoop van Reapers niet uit te stellen.161 De maand daarop gaf Vuijk aan
dat, hoewel de VVD het uitstel van de Reaper betreurt, het aan de Minister is om dergelijke
keuzes te maken.162 Ook vroeg Vuijk tijdens dit overleg naar de gevolgen voor Leeuwarden,
waar de Reaper zou worden gestationeerd.
Het uitstel van de verwerving van de MALE UAV is daarom te betreuren,
omdat daarmee aansluiting bij onbemande en autonome wapensystemen op
achterstand lijkt te komen. Proliferatie van onbemande wapensystemen en de

157 Ibid.
158 Ibid.
159 Ibid.
160 Handelingen II 2013/14, 30977, 73, nr. 8.
161 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 36.; Kamerstukken II 2014/15, 34000-X, nr. 49.
162 Kamerstukken II 2015/16, 34300-X, nr. 68.
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ontwikkeling van autonome wapensystemen zetten door. Ons land moet bij de
les blijven. - Vuijk, 10 december 2015.163
Op de oproep van D66 en SP om geen inlichtingen te delen als deze worden gebruikt voor
buitenrechtelijke executies reageerde Han ten Broeke (VVD) in de Volkskrant. Ten Broeke gaf
daar aan dat hoewel targeted killings illegaal zijn, de militaire inzet van drones legitiem is. Ten
Broeke vindt het dan ook “onrealistisch” dat partijen met een motie denken te voorkomen dat
Nederlandse data een rol spelen bij Amerikaanse aanvallen in Somalië.164
Tijdens een debat over de Internationale Veiligheidsstrategie in mei 2016 kaartte Kamerlid Van
Kappen de mogelijkheid aan dat chemisch, biologisch, radioactief en nucleair (CBRN) materiaal
gecombineerd kan worden met een drone. Ook wees hij erop dat de Islamitische Staat ook
dergelijke wapens probeert te ontwikkelen of verkrijgen.165 In november 2016 gaf Kamerlid Vuijk
nogmaals aan dat het uitstel van de MALE-UAV zeer wordt betreurd, “niet in het minst door de
Friese afgevaardigden.”166
Interview
Voor de VVD hoeft niet van tevoren duidelijk te zijn welke plannen de regering heeft op het
gebied van bewapening van de Reaper, mocht deze worden aangeschaft. De VVD vindt het
belangrijk dat de optie tot bewapening gemakkelijk realiseerbaar is als daartoe wordt besloten
in de toekomst. Daarnaast vindt de VVD het belangrijk dat er binnen de rules of engagement167
duidelijkheid bestaat wanneer er wordt overgegaan tot bewapende inzet.
Wat de VVD betreft, biedt het huidige juridische kader concrete handvatten bij de afweging
van gegevensverstrekking door de MIVD in het licht van (mogelijke) targeting. De VVD
benadrukt hierbij dat volgens het CTIVD de MIVD geen onrechtmatigheden heeft begaan of
onaanvaardbare risico’s heeft geaccepteerd.
De toekomstige rol van bewapende drones in de Nederlandse Krijgsmacht laat de VVD aan
het Ministerie van Defensie over. De partij vindt het belangrijk dat de mogelijkheid bestaat
om bewapende drones aan te schaffen en in te zetten als dat op een basis van een grondige
analyse gebeurt. Ook vindt de VVD dat het beschikken over drones van grote meerwaarde kan
zijn, omdat militaire tegenstanders meegaan met ontwikkelingen en over drones beschikken en
omdat er een toenemende noodzaak is voor het langdurig surveilleren van grote gebieden ter
vergaring van inlichtingen of bewapende ondersteuning van troepen.
De VVD vindt dat het gebruik van bewapende drones tegen bewapende groepen en/of terroristen
legitiem en noodzakelijk kan zijn als deze groepen/terroristen aantoonbaar een bedreiging vormen
voor de veiligheid van Nederland, Nederlanders en/of bondgenoten. Daarbij blijven de rules of

163 Ibid.
164 Volkskrant (2016) “D66 en SP: geef duidelijkheid over rol Nederland bij drone-aanvallen”. 29 november, 2015. http://www.volkskrant.nl/buitenland/d66-ensp-geef-duidelijkheid-over-rol-nederland-bij-drone-aanvallen~a4197897/
165 Handelingen II 2015/16, 33694, 32, nr. 4.
166 Kamerstukken II 2016/17, 34500-X, nr. 49.
167 De ‘Rules of Engagement’ zijn regels omtrent de omstandigheden, wijze en mate waarmee militairen geweld mogen toepassen.
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engagement het uitgangspunt.
Op de stelling dat sommige landen onverantwoord bezig zijn door buitenrechtelijke executies
uit te voeren, antwoordde de VVD dat de partij oog heeft voor de dilemma’s die landen ondervinden bij de inzet van drones tegen bedreigingen voor haar burgers. De VVD hecht in alle
gevallen aan zorgvuldige besluitvormingen, zoveel mogelijk transparantie en naleving van
rules of engagement en internationaal recht. Ook pleit de VVD voor onafhankelijk onderzoek bij
vermoedens van schending van internationaal recht en voor maatregelen op basis van de feiten
die daaruit moeten blijken.
Over de handel in drones en aanverwante technologieën gaf de VVD aan dat deze moet
voldoen aan de procedures en criteria die gesteld zijn. Ook vindt de partij dat alles in werk moet
worden gesteld om geavanceerde dronetechnologie uit de handen van terroristen te houden.
Daarbij geeft de VVD echter niet aan dat er striktere regels moeten komen.
De VVD is groot voorstander van uitvoerig debat in de Tweede Kamer bij eventuele aanschaf
van drones door de Nederlandse krijgsmacht, met aandacht voor alle aspecten van aanschaf
en inzet. De aanschafprocedure voor drones wijkt volgens de VVD niet af van andere wapensystemen. Ook gelooft de partij dat de rol van drones verder gaat toenemen, dat we deze
ontwikkeling niet onnodig moeten remmen, en dat Nederland niet moet achterblijven in deze
innovatieslag. Nederland moet de voordelen van deze technologie zo goed mogelijk benutten
om daar op militair vlak voordeel mee te behalen. Ethische dilemma’s zijn integraal onderdeel
van dit proces, waar aandacht voor moet zijn zonder dat bij dit onderwerp de voordelen bij
voorbaat genegeerd worden.
Wat betreft de inzet van bewapende drones beschouwt de VVD het als onderdeel van het brede
spectrum van militaire middelen die kunnen worden ingezet. Waarbij drones eventueel de meest
veilige en doeltreffende manier kunnen zijn om doelen uit te schakelen. Bij alle militaire inzet
kan sprake zijn van onschuldige slachtoffers. Hierin is volgens de VVD de drone niet anders
dan bommenwerpers, jachtvliegtuigen of special forces. Inzet moet altijd plaats vinden op basis
van een grondige analyse, die naast doeltreffendheid oog heeft voor de risico’s op ongewenste
effecten. Maar volledige risicovrije besluiten bestaan niet in de militaire wereld. Het is wel zaak
deze zoveel als mogelijk te beperken. Mocht Nederland overgaan tot het gebruik van bewapende
drones, dan zullen internationaal recht en rules of engagement strikt worden nageleefd.
De VVD ziet de grote voordelen die de Reaper kan bieden en staat positief tegenover aanschaf.
Maar de uiteindelijke aanschaf van de Reaper moet binnen het versterken van de inzetgereedheid
passen en worden afgewogen tegen de aanschaf van ander materieel.
Zoals bij eerdere bijdragen aan internationale discussies op het gebied van landmijnen,
wapenexport, en clustermunitie ziet de VVD eenzelfde rol voor Nederland weggelegd op het
gebied van drones. Dit is een rol waarin Nederland een actieve, brede inzet levert binnen een
open discussie waarin aandacht is voor alle aspecten die raken aan de inzet van bewapende
drones. Belangrijk daarbij is dat er daarbinnen openlijk nagedacht wordt over de dilemma’s die
kunnen ontstaan bij de inzet en afwegingen tussen militaire effectiviteit en ethische kwesties. !
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Figuur 9.
Tijdlijn Bewapende Drones in Nederland

2016

Oktober

Minister van Defensie geeft aan dat ook een lease-optie voor MALE UAV niet in het budget
past, en dat het project MALE UAV uitgesteld blijft tot 2022

Oktober

Reactie van kabinet op PAX rapport ‘Unmanned and Uncontrolled’, over hoe Nederland zich
in zet om handel in drone technologie te beperken

September

CTIVD rapport over de bijdrage van de MIVD aan targeted killings

Maart

‘Toekomst van de Krijgsmacht’ wijst het tekort aan MALE UAV aan als verbeterpunt in
meerjarig perspectief

Februari

‘Externe Adviezen’ over nieuwe Wet Inlichtingen & Veiligheidsdiensten geven aan dat
Nederlandse metadata mogelijk een basis kan vormen voor dronestrikes

2015

November

De Tweede Kamer besluit niet aan te sluiten bij het Europees innovatief drone project, en
om het uitstel van de aankoop van Reapers onveranderd te laten

Oktober

Publicatie AIV/CAVV rapport, waarin de regering wordt geadviseerd over autonome
wapensystemen

September

Materieel Projecten Overzicht: wegens herijking wordt de aanschaf van de Reapers
uitgesteld tot na 2020

2014

November

Tweede Kamer verwerpt motie om Reapers om te bouwen tot wapendragers

Mei

Tweede Kamer debatteert over het afluisteren door de NSA en het delen van data wat door
bondgenoten gebruikt kan worden voor targeted killings

Januari

Minister van Buitenlandse Zaken brengt verslag uit van rondetafelgesprek met
maatschappelijk middenveld over bewapende drones

2013

December

Tweede Kamer neemt motie aan om gezamenlijk binnen de EU ethische en juridische
normen te formuleren omtrent aan het gebruik van bewapende drones

November

Tweede Kamer neemt motie aan om geen inlichtingen te delen als deze worden gebruikt
voor targeted killings

November
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September

Kabinetsreactie op het CAVV advies over bewapende drones

Juli

CAVV rapport, waarin het internationaalrechtelijke kader toereikend genoeg wordt bevonden
om de inzet van bewapende drones te reguleren

2012

December

Tweede Kamer verwerpt een motie die de regering zou aansporen om in internationale fora
regels op te stellen omtrent bewapende drones.

2011

November

Tweede Kamer verwerpt een motie die de regering zou aansporen om af te zien van het
aankopen van bewapende drones

November

De Minister van Defensie informeert de Tweede Kamer over de behoefte aan MALE UAVcapaciteit, met oog op volledige operationele capaciteit in 2016

Juni

De Tweede Kamer neemt een motie aan voor het aanschaffen van UAV’s voor gebruik
boven Nederlands grondgebied.

April

Beleidsbrief Defensie geeft de verwerving van vier MALE UAV’s aan

2007

Juli

Vanwege bezuinigingen wordt het MALE UAV project beëindigt.

2006

September

Staatssecretaris van Defensie informeert de Tweede Kamer over uitgevoerde studies, met
daaruit voortvloeiende behoeftestelling voor acht MALE UAV’s.
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Figuur 10.
Stemgedrag politieke partijen Drone Moties

Moties / Politieke Partijen
Nederland aansluiten bij Europese
drone project
Aanschaf Reapers niet uitstellen

Onderzoek kosten voor bewapenen
van Reapers
Nieuwe normen formuleren binnen de EU
over het gebruik van bewapende drones
Geen inlichtingen delen bij gebruik
voor illegale targeted killings
Regels inzet drones opstellen in
internationale fora
Afzien van aanschaf bewapende
drones
UAV’s aanschaffen voor surveillance
boven NL
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PVV

          

Overzicht van hoe de grootste partijen hebben gestemd op relevante moties.
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Conclusies

G

ezien het veranderende politieke landschap lijkt het waarschijnlijk dat (bewapende)
drones een grotere rol gaan innemen binnen militaire operaties, zowel in Nederland
als ook bij bondgenoten. Op grond van de informatie die we hebben verkregen door
interviews, verslagen uit debatten en moties in de Tweede Kamer en uitspraken in
de media komen wij tot de volgende observaties:
1.

48

Aanschaf Reaper-drones
Geen enkele partij is principieel tegen de aanschaf van onbewapende Reaperdrones. Wel worden door verschillende partijen kanttekeningen geplaatst.
Zo heeft GroenLinks een ‘ja, mits’-benadering, waarin zij eerst een duidelijk
beleid wil hebben voor dat de Reaper wordt aangeschaft, met name als deze
bewapend wordt. De SP is geen tegenstander van drones per se, maar
pleit voor een moratorium op bewapende drones. Ondanks dat de PvdA
eerder tegen een SP-motie stemde voor een moratorium op de aanschaf
van bewapende drones, gaf zij in het in interview aan tegen bewapening van
drones te zijn. D66 is geen principieel tegenstander, al lijkt deze partij eerder
de voorkeur te geven aan een Europese drone dan een Amerikaanse. Aan
de andere kant van het politieke spectrum wil de PVV direct overgaan tot de
aanschaf van bewapende drones, terwijl de VVD geen bezwaren ziet tegen
bewapening. Volgens de partij zijn afspraken binnen het internationaal recht
afdoende voor de inzet van wapensystemen. Hetzelfde geldt voor het CDA,
die de PVV-motie voor aanschaf en bewapening van de Reaper steunde.
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2.

De positie van partijen rond de inzet drones en internationaal recht
Met uitzondering van de PVV hebben alle partijen zorgen uitgesproken over
het gebruik van bewapende drones en zogenaamde targeted killings. De
mate waarin verduidelijking nodig is van het juridisch kader verschilt per partij.
Alhoewel de VVD zich in de media tegen targeted killings heeft uitgesproken,
gaf het interview een nuancering aan waarbij, onder strikte voorwaarden,
drone-aanvallen binnen contraterrorisme operaties wel mogelijk zijn. De PvdA
vind niet dat er nieuwe richtlijnen nodig zijn voor het gebruik van drones, maar
benadrukt wel dat alle inzet moet plaatsvinden binnen het huidige internationale
rechtskader. De partij ziet ook de noodzaak voor een rol van Nederland binnen
het debat over onrechtmatige inzet van drones voor buitenrechtelijke executies.
Alhoewel de PvdA in 2012 tegen een SP-motie stemde die de regering opriep
het voortouw te nemen om te komen tot internationale afspraken rondom inzet
van drones, stelde zij in het interview toch dat Nederland een rol moet spelen.
Zij noemt daarbij zowel de VN Veiligheidsraad als de NAVO als fora waarin
dit besproken kan worden. Ook D66 ziet de NAVO als een mogelijke ingang
om te komen tot duidelijk internationale juridische afspraken over de inzet van
drones, met name als het gaat om de mogelijke bijdrage aan buitenrechtelijke
executies.

3.

Het delen van verzamelde inlichtingen met landen die deze kunnen
gebruiken voor buitenrechtelijke executies door drone-aanvallen.
Vrijwel alle partijen zijn tegen het gebruik van drones voor buitenrechtelijke
executies, maar ook hier zijn er graduele verschillen. Zo heeft de VVD oog voor
de dilemma’s die sommige landen hebben als het gaat om geweldsgebruik
in contraterrorisme operaties door drones en vindt zij het ‘onrealistisch’ te
verwachten dat het voorkomen kan worden dat Nederlandse data gebruikt
worden voor buitenrechtelijke executies. Ook de PvdA deelt dit laatste punt,
maar benadrukt dat door parlementair overzicht alles in het werk moet worden
gesteld om zoveel mogelijk transparantie te hebben over hoe data gedeeld
wordt en waarvoor deze gebruikt worden. Samen met de PVV en SGP stemden
de VVD dan ook tegen een motie van de SP, die opriep expliciet als voorwaarde
voor het delen van inlichtingen te stellen dat deze niet gebruikt mogen worden
voor illegale targeted killings. Alle andere partijen stemden voor deze motie.
De ChristenUnie heeft nog aanvullende Kamervragen over het waarborgen
van mensenrechten bij samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten
gesteld en het CDA noemde de mogelijkheid van misbruik van data een ‘serieus
probleem’. GroenLinks en de SP benoemen expliciet hun zorgen over het delen
van inlichtingen met de Verenigde Staten. Daarmee lijkt de huidige meerderheid
van de Tweede Kamer zeer kritisch te zijn over een mogelijke Nederlandse
bijdrage aan buitenrechtelijke executies door het delen van data. Zij pleit voor
duidelijke afspraken met bondgenoten en meer controle van het parlement.

4.

De noodzaak tot aanscherpen van internationale afspraken voor de export
van dronetechnologie.
Waar het gaat om het voorkomen van de ongewenste verspreiding van
drones en aanverwante technologie zijn de meeste partijen van mening
PAX ! Drones achter de dijken
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Wervingsspotje van de Koninklijke Luchtmacht, 2016.

dat bestaande verdragen op de controle op wapenexport moeten worden
aangescherpt. De VVD en de PVV zien vooral een dreiging in het feit dat
terroristen kunnen beschikken over dronetechnologie. Daar waar de VVD nog
spreekt over ‘geavanceerde dronetechnologie’ lijkt het de PVV ook te gaan op
hobbydrones, gezien de referentie naar de Islamitische Staat en hun capaciteit
om commerciële drones te gebruiken voor bombardementen. De VVD vindt dat
de bestaande regelgeving afdoende is. Zowel de SP als GroenLinks geven aan
dat Nederland een voortrekkersrol moet nemen in het internationale debat over
wapenexport en drones. De PvdA ziet geen noodzaak in nieuwe verdragen, al
geeft zij wel aan dat het noodzakelijk is bestaande verdragen te actualiseren !
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Aanbevelingen

D

e groei van het gebruik van bewapende drones heeft ook in Nederland geleidt tot een
scherp politiek debat over de wenselijkheid en begrenzingen van deze onbemande
vliegtuigen. Duidelijk is dat de meeste politieke partijen zorgen hebben over de manier
waarop bewapende drones worden ingezet voor buitenrechtelijke executies. PAX deelt
deze zorgen en wil met dit onderzoek laten zien dat er een brede wens ligt bij vrijwel alle politieke
partijen om te komen tot aanscherping van internationale afspraken over de inzet van bewapende
drones. In lijn met deze wens roept PAX de Nederlandse regering op om het voortouw te nemen
in deze discussie en een sterke positie in nemen over de inzet en verspreiding van bewapende
drones. Dit houdt in dat Nederland duidelijk moet maken:
1.

Hoe zij het internationaal juridisch raamwerk interpreteert rond de inzet van
drones, met name buiten het reguliere slagveld, en hoe dit zich verhoudt tot het
internationaal humanitair recht en internationale mensenrechten. Daarbij roept
PAX op om te komen tot een zich strikte lezing van internationaal recht om zo
de huidige tendens om juridische interpretaties die geweldsinzet buiten het
slagveld mogelijk maken op te rekken, tegen te gaan, conform de oproep van
de Speciale VN Rapporteur Buitenrechtelijke executies.168;

168 UN Human Rights Council (2014) Report of the Special Rapporteur on extrajudicial,
summary or arbitrary executions, Christof Heyns. A/HRC/26/36. http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=96
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2.

Hoe zij invulling gaat geven aan de aanbevelingen zoals die zijn gegeven
door de CTIVD in haar rapport over het delen van data met buitenlandse
inlichtingendiensten en het mogelijk gebruik daarvan voor targeting.
Waarborgen rond gebruik en transparantie tegenover het Nederlandse
parlement moeten daarin leidend zijn;

3.

Hoe zij gaat bijdragen aan aanscherpring van internationale regels rond
exportcontrole op drone- en aanverwante technologie. Vorig jaar hebben de
VS het initiatief genomen met een politieke verklaring over export en inzet
van bewapende drones.169 PAX ziet een unieke kans voor Nederland om bij
te dragen aan een breder gedragen internationaal proces, dat moet leiden tot
duidelijke afspraken over drone-export en -inzet.

PAX roept op voorhand de nieuwe Tweede Kamer op om de regering op deze punten te
bevragen en controleren. Nieuwe militaire technologieën en wapensystemen zoals drones
brengen nieuwe vraagstukken met zich mee over geweldsinzet en hoe dit past binnen het
optreden van de krijgsmacht Naast de regering heeft ook het parlement een belangrijke rol
in het vormgeven van deze discussie en het controleren van beleid wat moet passen binnen
de bredere Nederlandse traditie van het hooghouden van mensenrechten principes en het
versterken van het internationaal recht. !

169 Reuters (2016) U.S., other countries issue declaration on export, use of armed drones
http://www.reuters.com/article/us-usa-drones-idUSKCN1252IG
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Annex

Stellingen
1
		
		
		

Wanneer de MQ-9 Reaper wordt aangeschaft, ook als dat onbewapend zou
zijn, moet duidelijk zijn welke plannen de regering heeft voor toekomstige
bewapening ervan en onder welke voorwaarden Nederland bewapende drones
zou willen en kunnen inzetten.

2
De Nederlandse regering moet meer moeite doen om aan te tonen dat zij met
		
door Nederland verzamelde data niet bijdraagt aan illegale buitenrechtelijke
		executies.
3
		

In de Nederlandse Krijgsmacht van de toekomst dienen bewapende drones een
belangrijke plaats in te nemen.

4
		
		

Het gebruik van bewapende drones voor het aanvallen van bewapende 		
groepen en/of terroristische organisaties is legitiem en noodzakelijk voor de
veiligheid van Nederland.

5
		
		
		

Sommige landen zijn onverantwoord bezig door met toenemende buitenrechtelijke executies en zonder enige vorm van aansprakelijkheid daarover het
internationaal recht op te rekken. Dit schept een precedent voor andere staten
om deze praktijk toe te passen.
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6
		
		

Om te voorkomen dat bewapende drones en drone technologie in verkeerde
handen vallen dienen er striktere regels te komen voor de handel in drones en
aanverwante technologieën.

Open vragen
1
		
		
		
		

Wat voor mogelijkheden ziet u om in de politieke en maatschappelijke arena
het debat over drones verder te voeren zodat er meer duidelijkheid ontstaat
over de inzet van bewapende drones binnen en buiten het slagveld, de rol
binnen militaire operaties, het delen van data met derden en de transparantie
over de inzet?

2
		
		
		

Hoe ziet u rol en inzet van onbemande systemen binnen de krijgsmacht de
komende 5 tot 10 jaar, gezien de nieuwe mogelijkheden voor de soort militaire
operaties die deze systemen bieden, onder andere langdurige aanwezigheid,
weinig risico voor eigen troepen, lagere kosten, meer precisie?

3
		
		

Hoe staat u tegenover het aanvallen van verdachte bewapende groepen en/
of terroristische organisaties in het algemeen, en leiders in het bijzonder, 		
middels de inzet van bewapende drones?

4
		
		

Hoe ziet u inzet van drones en mogelijke onschuldige slachtoffers die daarbij
kunnen vallen ten opzichte van het verbreden of versmallen van draagvlak
onder de lokale bevolking voor militaire operaties.

5
		
		

Onder welke omstandigheden acht u de inzet van bewapende drones door
Nederland tegen terroristische organisaties en/of bewapende groepen 		
gerechtvaardigd?

6
		
		

Als Nederland bewapende drones aanschaft en gaat inzetten, hoe ziet u dan
de rol van de Tweede Kamer in het aanschaf proces en inzet bij mogelijke
nieuwe type militaire operaties?

7
		
		

Gezien het huidige uitstel van de aanschaf, welke verwachtingen heeft u over
het aanschafproces en bewapening van de MQ-9 Reaper en Defensie 		
prioriteiten van het Kabinet?

8
		
		
		
		
		

Internationaal wordt veel gesproken over nieuwe militaire technologieën en de
gevolgen voor oorlogsvoering. Nederland heeft in het verleden ook actief
bijgedragen aan deze discussies hierover, denk bijvoorbeeld aan omstreden
wapens zoals landmijnen, clustermunitie maar ook aan wapenexport. Welke rol
ziet u voor Nederland binnen de brede discussie over de toenemende inzet
van drones op en buiten het slagveld?
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