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18277 (R 1247)

Goedkeuring van de op 12 december 1977 te
Bern tot stand gekomen Aanvullende Protocollen
bij de Verdragen van Genève van 12 augustus
1949, betreffende de bescherming van
slachtoffers van internationale, respectievelijk
niet-internationale gewapende conflicten
(Protocol I, met Bijlagen, respectievelijk Protocol

"O
18278 (R 1248)

Goedkeuring van het op 1 oktober te Genève tot
stand gekomen Verdrag inzake het verbod of de
beperking van het gebruik van bepaalde
conventionele wapens die geacht kunnen
worden buitensporig leed te veroorzaken of een
niet-onderscheidende werking te hebben, met
drie Protocollen

Nr. 9

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 7 maart 1986
Naar aanleiding van mijn toezegging op 20 februari jl. aan de Tweede
Kamer tijdens de behandeling van de Aanvullende Protocollen bij de
verdragen van Genève en het Verdrag inzake dubieuze wapens deel ik u
mede namens de Minister van Defensie het volgende mede.
Met mijn ambtgenoot van Defensie ben ik van mening dat aanneming
van de motie-Beckers-de Bruin om een tweetal redenen moet worden
ontraden.
Voorzover de motie betrekking heeft op het toetsen van wapenbeheersingsaspecten en aspecten van het humanitaire oorlogsrecht bij de
aanschaf van de concrete wapensystemen, al dan niet op «emerging
technologies» berustend, wijs ik op het bestaan van een, mede op
aandrang van de Tweede Kamer tot stand gekomen, procedure als
beschreven in de brief van de Staatssecretaris van Defensie van 11 maart
1981, kamerstuk 16 400, hoofdstuk X, nr. 45, blz. 3. Voorzover mevrouw
Beckers meer politiek-strategische aspecten van invoering van «emerging
technologies» onder de werking van de motie wil laten vallen, ontgaat mij
het verband met het humanitaire oorlogsrecht.
Wat de vraag van de heer Frinking over de instructie aan militair
personeel betreft, deel ik u mede dat het dienstplichtig en vrijwillig
dienend personeel in zijn opleiding over de in de Aanvullende Protocollen
opgenomen bepalingen zal worden voorgelicht.
De Minister van Buitenlandse Zaken, a i .
R. F. M. Lubbers
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