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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener steunt de Deutsche Bank een wapenfabrikant in de Verenigde Staten die 
clusterbommen produceert. Deutsche Bank heeft in de Duitse media ontkend. Indiener stelt 
dat Duitsland schriftelijk heeft vastgelegd niet te zullen meewerken aan de productie van 
clusterbommen. Indiener verlangt een wereldwijd verbod op het ondersteunen van de 
productie van clusterbommen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De tekst van het Verdrag inzake clustermunitie werd met de grootste zorg opgesteld voordat 
het verdrag op 30 mei 2008 in Dublin werd aangenomen. Overeenkomstig artikel 1, lid 1, 
onder b) en c), van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) is het staten die partij bij het 
verdrag zijn onder alle omstandigheden verboden "direct of indirect clustermunitie te 
ontwikkelen, te produceren [..]" alsook "anderen aan te sporen of ertoe te brengen deel te 
nemen aan enige activiteit die op grond van het verdrag aan een verdragsluitende partij is 
verboden." De tekst van het CCM bevat verder geen uitdrukkelijk verbod op investeringen in 
fabrikanten die clustermunitie produceren of ontwikkelen. De EU is geen partij bij het CCM 
en het is aan de lidstaten die partij zijn bij het CCM om te garanderen dat het verdrag wordt 
nageleefd.
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Terwijl sommige staten die partij zijn bij het CCM, waaronder België, Luxemburg en 
Nederland, nationale wetgeving hebben aangenomen die investeringen in de ontwikkeling en 
productie van clustermunitie uitdrukkelijk verbiedt, hebben andere staten verklaard dat 
investeringen in fabrikanten van clustermunitie huns inziens rechtstreeks door het Verdrag 
inzake clustermunitie worden verboden. De lidstaten van de EU zijn het er niet over eens of 
het woord "steunen" in artikel 1, lid 1, onder c), ook investeringen omvat in bedrijven die 
clustermunitie produceren. Er kan worden betwist of rechtstreekse steun aan de productie of 
ontwikkeling van clustermunitie al door deze bepaling wordt bestreken.

De Commissie zal de wetgeving en rechtspraktijk in de landen die partij zijn bij het CCM 
nauw blijven volgen. De EU verplicht zich ertoe om in het kader van de tenuitvoerlegging van 
zowel het Verdrag van Ottawa, het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens als het 
CCM haar werk voort te zetten teneinde de humanitaire, sociaaleconomische en 
veiligheidssituatie te verbeteren in staten waar burgers lijden onder het willekeurige gebruik 
van conventionele wapens. 

De EU maakt bij de verlening van hulp bij opruimingsoperaties en slachtofferhulp geen 
onderscheid tussen de verschillende soorten ontplofbare resten. Hoewel ze erkent dat lidstaten 
het soevereine recht hebben om zich enkel te houden aan de verdragen die zij hebben 
ondertekend, steunt de EU de ontwikkeling van synergieën in de tenuitvoerlegging van het
Verdrag inzake clustermunitie en eventueel andere humanitaire verdragen inzake 
ontwapening.

De EU is geen partij bij het CCM en het is aan de lidstaten die partij zijn bij het CCM om te 
garanderen dat het verdrag wordt nageleefd.


