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Datum 18 december 2014
Betreft Beantwoording vragen van het lid Ouwehand over de dolfijnenslachtingen
door Japan en de Faeröer en het plan van Japan om de walvisjacht weer
te hervatten.

Hierbij bieden wij u, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen
gesteld door het lid Ouwehand over de dolfijnenslachtingen door Japan en de
Faeröer en het plan van Japan om de walvisjacht weer te hervatten. Deze
vragen werden ingezonden op 5 september 2014 met kenmerk 2014Z15034.

De Minister van Buitenlandse Zaken, De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Bert Koenders

Sharon Dijksma
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Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en de
Staatssecretaris van Economische Zaken op vragen van het lid Ouwehand
(PvdD) over de dolfijnenslachtingen door Japan en de Faeröer en het plan
van Japan om de walvisjacht weer te hervatten.
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Vraag 1
Heeft u gezien dat de gruwelijke dolfijnenslachtingen weer van start zijn
gegaan in Japan en op de Faeröer eilanden (bij Denemarken)? 1) 2)
Antwoord
Ja.
Vraag 2
Is het waar dat er activisten op de Faeröer eilanden gearresteerd zijn door de
Koninklijke Deense Marine en dat de slachtingen van de dolfijnen konden
plaatsvinden onder de volledige bescherming van de Koninklijke Deense Marine
en de Deense politie, waarmee EU-lidstaat Denemarken de dolfijnenslachtingen
in feite heeft gesteund?
Antwoord
Ja. De politie is in dit geval ingezet om de actievoerders gescheiden te houden
van de jagers.
Vraag 3
Kunt u bevestigen dat dolfijnenslachtingen in strijd zijn met de Europese
dierenwelzijnsregels en met de internationale overeenkomst ‘on the
Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas’ (ASCOBANS),
waarin de Faeröer eilanden geen partij zijn maar Denemarken wel? Hoe
beoordeelt u de betrokkenheid van Denemarken bij de dolfijnenslachtingen in
het licht van deze verdragen?
Antwoord
Het kabinet verwijst u hiervoor naar haar brief aan de Kamer d.d. 4 maart
2013 betreffende de toezegging over inzet bij ASCOBANS over de slachting
van grienden bij de Faeröer eilanden.
Vraag 4
Bent u bereid om Denemarken aan te spreken op het steunen van de
dolfijnenslachtingen en de Europese Commissie op te roepen eveneens in actie
te komen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Het kabinet zal Denemarken opnieuw aanspreken en aangeven dat het doden
van dolfijnen, zoals dit gebeurt op de Faeröer eilanden, niet acceptabel is. Dit
zal ook via de band van de EU worden opgebracht met Denemarken.
Vraag 5
Is het waar dat Japan na een eerdere veroordeling door het Internationaal
Gerechtshof plannen heeft de walvisjacht bij Antartica toch te hervatten? 3)
Mag de Kamer erop rekenen dat u deze plannen ten zeerste afkeurt en zich
hiertegen zult verzetten? Zo ja, kunt u toelichten welke instrumenten u hiertoe
gaat benutten? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord
Op 31 maart 2014 concludeerde het Internationaal Gerechtshof, in een zaak
aangespannen door Australië en Nieuw Zeeland, dat het Japanse
onderzoeksprogramma JARPA II niet voldoet aan de eisen die door de
Internationale Walvis Commissie (IWC) zijn gesteld aan wetenschappelijke
walvisjacht, en sommeerde Japan om de JARPA II vergunningen in te trekken.
In reactie op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof werd door Japan
de walvisvaart in de Zuidelijke IJszee voor seizoen 2014-2015 afgelast. In
vervolg op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is tijdens IWC65
een resolutie aangenomen die regelt dat alle programma’s voor
wetenschappelijk onderzoek en de daarmee gepaard gaande walvisvangst, zo
ook daarmee de nieuwe programma’s van Japan, getoetst moeten worden aan
de richtlijnen van de IWC. Dat deze resolutie is aangenomen is een belangrijke
stap in het beperken van walvisjacht ten behoeve van het wetenschappelijke
onderzoeksprogramma.
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Japan heeft aangekondigd te willen starten met een nieuw programma in
2015. Dit programma zal conform huidige internationale afspraken eerst
getoetst worden door het wetenschappelijk comité van de IWC die bij deze
toetsing tevens rekening houdt met wat gesteld is in de uitspraak van het
Internationaal Gerechtshof. Hoewel van belang is te onderkennen dat de
uitspraak van het Internationaal Gerechtshof geen verbod stelt op de
walvisjacht voor wetenschappelijke doeleinden, blijft het kabinet van mening
dat alle walvisjacht verboden zou moeten zijn en acht het zich door deze
uitspraak in die mening gesterkt. De uitspraak is hiermee een instrument dat
het kabinet benut in haar verzet tegen walvisjacht voor wetenschappelijke
doeleinden.
Vraag 6
Herinnert u zich de mondelinge vragen van 21 januari jl. waarin u heeft
toegezegd in de EU te bouwen aan consensus over het stellen van
voorwaarden aan een eventueel vrijhandelsakkoord met Japan op het gebied
van het respecteren van de mensenrechten, het moratorium op de walvisjacht
en een beëindiging van de dolfijnenslachtingen?
Antwoord
Ja. Het kabinet heeft hierin aangegeven dat er in de Europese Unie geen
consensus over het onderwerp is. Het kabinet stelde dat er meer EU-lidstaten
zijn die weliswaar de afschuw over de praktijk delen, maar geen koppeling
willen aanbrengen tussen het vrijhandelsakkoord enerzijds en de walvisjacht
anderzijds. Nederland ziet het vrijhandelsverdrag als een vehikel om met
Japan de walvisvaart bilateraal en in internationale fora te bespreken. In dat
verband heeft Nederland zich bij het vaststellen van een EUonderhandelingsmandaat ingezet voor de opname van een stevig
duurzaamheidshoofdstuk, dat aanknopingspunten biedt de walvisvaart met
Japan te bespreken. Uw Kamer wordt regelmatig geïnformeerd over de
voortgang van de onderhandelingen tussen de EU en Japan.
Vraag 7
Kunt u verklaren waarom u de Kamer niet op de hoogte hebt gehouden van uw
inzet en uw vorderingen op dit gebied, ondanks uw toezegging om in uw
verslagen ‘speciaal aandacht aan dit onderwerp’ te geven? Kunt u alsnog
uiteenzetten wat u concreet heeft ondernomen om de zaken in de Europese
Unie meer in de richting te bewegen van bovengenoemde voorwaarden aan
het vrijhandelsakkoord met Japan, wat de resultaten daarvan tot nu toe zijn
geweest en welke stappen u nog meer gaat zetten?
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Antwoord
Zie het antwoord op vraag 6.
Vraag 8
Kunt u uiteenzetten welke andere EU-lidstaten u inmiddels aan uw zijde heeft
gekregen om (bovengenoemde) voorwaarden te verbinden aan het
vrijhandelsakkoord? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord
Zie het antwoord op vraag 6.
Vraag 9
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over de
kaderovereenkomst waarin de politieke samenwerking tussen Japan en de EU
wordt geregeld? 4) Hoe vaak en op welke wijze zijn in deze onderhandelingen
de mensenrechten, de walvisjacht en de dolfijnenslachtingen aan de orde
gesteld en wat is daar tot nu toe het resultaat van geweest?
Antwoord
Er hebben verschillende onderhandelingsrondes plaatsgevonden over de
kaderovereenkomst waarin de politieke samenwerking tussen Japan en de EU
wordt geregeld. November 2014 vond de zesde onderhandelingsronde plaats in
Tokio. In deze onderhandelingen wordt telkens een breed spectrum aan
onderwerpen besproken. In het politieke kaderakkoord is een bepaling
voorzien met de strekking om gedeelde waarden als mensenrechten en
fundamentele vrijheden in internationale fora en in de betrekkingen met derde
landen uit te dragen en te bevorderen.
Binnen de EU zal het kabinet zich inzetten voor een consensus om binnen de
kaderovereenkomst een bepaling op te nemen over het op termijn beëindigen
van de walvisjacht en dolfijnenslachtingen zoals die op dit moment
plaatsvinden. Ook pleit Nederland voor het opnemen van bepalingen ten
aanzien van het beschermen van – kwetsbare – flora en fauna, het
terugdringen van onwettige visserij en het lange termijnbehoud evenals
duurzaam beheer van mariene ecosystemen en rijkdommen. Hoewel zich voor
deze bepalingen een EU-brede consensus lijkt af te tekenen, zal het
uiteindelijke resultaat afhankelijk zijn van het verloop van de
onderhandelingen met Japan.

1) http://cphpost.dk/news/anti-whaling-activists-arrested-in-the-faroe-islands-will-facecharges.10675.html
2) http://www.metronieuws.nl/nieuws/woede-bij-start-dolfijnenjacht-injapan/SrZnia!Z01p4NKL6wOP2/
3) http://www.nu.nl/buitenland/3868281/japan-wil-volgend-jaar-walvisjachthervatten.html
4) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012-2013, nr. 1580
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