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EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Z i t t i n g 1972-1973 

Nr. 17 

VOORLOPIG VERSLAG van de vaste Commissies voor 
Buitenlandse Zaken en voor Justitie omtrent de ontwerpen 
van wet: 

a. Goedkeuring van het op 16 december 1970 te 's-Graven-
hage tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van het 
wederrrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaar-
tuigen. (Verdrag van 's-Gravenhage) (11 865, R 859, 
zitting 1971-1972). 

b. Goedkeuring van het op 23 september 1971 te Montreal 
tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van weder-
rechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van 
de burgerluchtvaart. (Verdrag van Montreal) (11 865, 
R 859, zitting 1971-1972). 

c. Uitvoering van het op 16 december 1970 te 's-Graven-
hage tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van het 
wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaar-
tuigen en van het op 23 september 1971 te Montreal 
tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van weder-
rechtelijke gedragingen, gericht tegen de veiligheid van 
de burgerluchtvaart (11866, zitting 1971-1972). 

Het lid van de P.S.P.-fractie was van oordeel, dat aan 
het tekenen en bekrachtigen van de thans ter goedkeuring voor-
gelegde verdragen een zorgvuldige analyse van de handelingen 
waartegen zij zich richten, en niet minder van het nuttig effect 
dat in redelijkheid kan worden verwacht, vooraf dient te gaan. 

Het hier aan het woord zijnde lid zou derhalve gaarne een 
geclassificeerde en gespecialiseerde opgave ontvangen van de 
vliegtuigkapingen en andere gewelddaden op luchtvaartgebied, 
sinds deze zich voordeden. 

Met name zou dit lid het op prijs stellen gegevens te ont-
vangen over: 

a. de gebieden waar de daden zijn begaan; 
b. de herkomst en de nationaliteit van de daders in verband 

met nationaliteit van het vliegtuig danwei de plaats van 
bestemming; 

c. de motieven van de daders, uitgesplitst in criminele of 
crimineel psychiatrische motieven; politieke motieven alsmede 
de aard hiervan; al of niet uitsluitend individuele motieven; 
tevens werd gevraagd, of en zo ja, in hoeveel gevallen werd 
gehandeld in opdracht van een organisatie, een beweging, een 
regering en voorts in welke gevallen het geschiedde alsmede 
of een en ander geschiedde vrijwillig dan wel onder straf-
bedreiging, indien de opdracht niet zou worden uitgevoerd. 

Voorts zou het aan het woord zijnde lid gaarne vernemen 
wat naar het oordeel van de Minister de te verwachten bete-
kenis zal zijn van de kans op strafvervolging voor het plegen van 
deze delicten ten aanzien van de daders. 
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Vervolgens zou dit lid gaarne vernemen, wat naar de me-
ning van de Minister de te verwachten betekenis is van de 
thans ter goedkeuring voorgelegde verdragen en van de uit-
voeringswetten bij het in concrete gevallen afwegen van toe-
passen der regeling en het ter wille van zelfbehoud en veilig-
heid toegeven in enigerlei vorm aan de bedreiging resp. de 
bedreigers. 

Vervolgens zou dit lid er gaarne over worden ingelicht, welke 
de rol van het geweld is geweest bij elk van de kapingen, 
en daarmee verwante handelingen. In het bijzonder werd in 
dit verband gevraagd, in hoeveel gevallen de kaper gewapend 
was of dat het wapen schijn was; of van dat geweld gebruik is 
gemaakt en zo ja, hoe; of tegengeweld is gebruikt en zo ja, van 
welke aard en door wie; welke de feitelijke gevolgen van die 
geweldplegingen met betrekking tot schade aan mensen, schade 
aan goederen en schade aan diensten door vertraging resp. 
keuze van een andere bestemming. 

Verder stelde het aan het woord zijnde lid de vraag, welke 
de rol van de rede is geweest bij vliegtuigkapingen en daar-
mede verwante handelingen, zoals die blijkt uit het voeren van 
onderhandelingen met kapers. Voorts zou dit lid gaarne het 
inzicht van de Minister vernemen over het psychisch feitelijk 
mechanisme van het toegeven ter voorkoming van werkelijk 
geweld aan de zijde van de kapers c.s., aan de zijde van be-
manningen, passagiers, autoriteiten en anderen. 

Kan de Regering voorts mededelingen doen over het ver-
dere lot van de kapers? Hoevelen zijn berecht; welke straf-
fen moeten zij ondergaan? Hoevelen zijn niet berecht en 
waarom is dit niet geschied? 

Kan de Regering, aansluitend aan de lijsten, die bij de 
bijlage bij de memorie van antwoord zijn verstrekt, enige 
wereldkaarten toevoegen, waarop duidelijk wordt welke staten 
deze verdragen niet hebben getekend en niet hebben bekrach-
tigd, alsmede een kaart van de landen vermeldende de herkomst 
der kapers, en van de landen die kapers gastvrijheid plegen te 
verlenen? 

Moet niet worden erkend, dat de ervaringen uitwijzen, dat 
strafbaarstelling - hoe verleidelijk ook voor wetgevers in 
landen in wier leefpatroon de burgerluchtvaart een grote rol 
is gaan spelen - weinig zin heeft? 

Dringt zich niet de vergelijking op met het probleem van 
alcohol en verkeer, waar straffen vrijwel geen effect hebben, 
omdat aan de oorzaken van het misdrijf niet wordt geraakt? 
Wat denkt men te bereiken met bestraffing van personen, die 
bij het plegen van hun delict al met het leven hebben af-
gerekend, danwei met personen die zich bij hun daad gedragen 
weten door de geestdriftige steun van de bevolkingen van 
soms één of meer landen, danwei met personen, die bij niet-
voltooiing van hun kaping moeten rekenen op ernstige bestraf-

fing, met inbegrip van de doodstraf, door of namens de 
organisatie voor of namens welke zij de kaping pleegden? 

Gaat het er bij de politiek gemotiveerde kapingen en an-
dere gewelddaden niet om, dat de daders zich in oorlog ach-
ten, hun daden als oorlogshandelingen zien en beramen en 
deswege deze daden gerechtvaardigd en zichzelf geen misda-
digers achten? 

Onderstelt niet elke doeltreffende aantasting van het vlieg-
tuigkapen een grondige herziening van alle recht op geweld-
pleging voor nationale en andere politieke doeleinden, zijnde 
het vermeende recht op oorlog danwei binnenlands onder-
drukkingsgeweld, beantwoord met burgeroorlog, guerilla en al 
wat daarmede verwant is? 

Ten slotte vroeg dit lid nog, welke maatregelen volgens 
deze verdragen denkbaar zijn ten aanzien van gezagvoerders 
en bemanningsleden zelf, wanneer die zonder noodzaak een 
vliegtuig naar een andere plaats brengen dan beoogd. 

De leden van de andere fracties wilden zich in dit verslag 
onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen 
van vragen omtrent de voorgestelde wetsontwerpen. Wel be-
hielden zij zich voor bij de openbare beraadslaging in te gaan 
op met deze ontwerpen samenhangende onderwerpen. 

Vastgesteld, 18 januari 1973. 
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