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Betreft: VP/HR - Italiaanse wapenuitvoer naar Saudi-Arabië 

In een recent onderzoek van de New York Times werden door het Italiaans bedrijf RWM 
gefabriceerde bommen gevolgd tot in Jemen. Vervolgens bleken de bommen door de Saudische 
luchtmacht te zijn gebruikt bij bombardementen en konden ze in verband worden gebracht met tal van 
aanvallen op burgerdoelwitten en met burgerslachtoffers1. 

Is de VV/HV op de hoogte van deze specifieke situatie waarbij bommen uit de MK-80-serie zijn 
verkocht aan Saudi-Arabië, een van de partijen in een gewapend conflict, hetgeen een schending 
vormt van de Italiaanse regels inzake wapenuitvoer2? Is zij op de hoogte van andere gevallen van 
wapenuitvoer door EU-bedrijven naar Saudi-Arabië en andere landen die betrokken zijn in een 
gewapend conflict, en kan zij deze gevallen toelichten? 

Is de VV/HV het ermee eens dat wapenuitvoer door RWM, en mogelijk door andere bedrijven, 
waarvoor toestemming is verleend door de Italiaanse regering of de regeringen van andere lidstaten 
mogelijk een inbreuk vormt op Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad? Zal zij 
hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid eisen van de Italiaanse premier en minister van Defensie? 

Zal de VV/HV ingaan op de herhaaldelijke oproep van het Parlement, onder meer in november 2017, 
en ervoor zorgen dat een EU-embargo op de uitvoer van wapens naar Saudi-Arabië met voorrang 
wordt behandeld op de volgende vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken op 22 januari 2018? 

                                                      
1  https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000005254317/civilian-deaths-yemen-italian-

bombs.html 
2  Italiaanse wet nr. 185 van 9 juli 1990. 


