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Bijlage C     Overzicht Nederland,  militaire samenwerking 
 

Strafrechtsmacht over Nederlandse troepen  

Bilaterale militaire samenwerking; 
algemeen 

Nederlandse strafrechtsmacht: 

Suriname, steun opbouw 
strijdkrachten (1975-1981) 

exclusief1049 cfm. status diplomaten-verdrag 

Zuid-Afrika, samenwerking (2007-....) functionele 
immuniteit1050 

wederkerig 

Rwanda, samenwerking (2009-….) functionele 
immuniteit1051 

wederkerig 

Gabon, samenwerking (2009-….)  exclusief1052 wederkerig 
Burundi, SSD (2009-….  ) 
 
Mali, samenwerking, (2010-….) 
 
EASBRICOM, ‘capacity building’ 
(2011-….)  

functionele 
immuniteit1053 
functionele 
immuniteit1054 
functionele 
immuniteit1055 

wederkerig 

   

  

                                                           
1049 Art. 2 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname met betrekking tot de 

repatriëring van bij het onafhankelijk worden van Suriname nog in dat land aanwezig militair en 
burgerpersoneel van het Koninkrijk der Nederlanden ressorterend onder het Departement van Defensie, alsmede 
van hun gezinnen; Paramaribo, 25 november 1975 (Trb. 1975, 136). 

1050 Art. 3, derde lid, Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de 
Republiek Zuid-Afrika betreffende de status van militair en burgerpersoneel van hun Ministerie van Defensie, 
aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten die verband houden met militaire samenwerking; Tshwane 
(Pretoria), 8 juni 2007; inwerkingtreding 1 februari 2009 (Trb. 2007, 167, Nederlandse vertaling 
Trb. 2007, 225). 

1051 Art. 3, derde lid, Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Rwanda betreffende de 
status van militair en burgerpersoneel van hun Ministerie van Defensie, aanwezig op elkaars grondgebied voor 
activiteiten die verband houden met bilaterale militaire samenwerking; Kigali, 13 mei 2009 (Trb. 2009, 
114; NLD vertaling Trb. 2009, 146). 

1052 Art. 3, derde lid, Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de 
status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig 
op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking; Yaoundé, 16 oktober 
2009 (Trb. 2009, 211).  

1053 Art. 3, derde lid, Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de 
status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, 
aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de 
veiligheidssector in Burundi; Bujumbura, 17 augustus 2009, (Trb. 2009, 134).  

1054 Art. III, derde lid, Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Mali betreffende de status van militair en civiel personeel van de Nederlandse en Malinese 
Ministeries van Defensie, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire 
samenwerking; Koulouba, 17 juni 2010 (Trb. 2010, 216). 

1055 Art. 2, vijfde lid, Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Eastern 
Africa Standby Brigade Coordination Mechanism (EASBRICOM) betreffende de samenwerking ter 
ondersteuning van de Eastern Africa Standby Force; Nairobi, 21 januari 2011 (Trb. 2011, 69; 
Nederlandse vertaling Trb. 2011, 195) verwijst naar de Host Country Agreement between 
EASBRICOM and the Government of the Republic of Kenya for the purpose of hosting EASBRICOM and 
its subordinate structures in Kenya; Nairobi, 28 mei 2008. 
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Bilaterale militaire samenwerking; 
oefening/training 

Nederlandse strafrechtsmacht: 

Tanzania, training (2002) gedeeld1056 cfm. systematiek NAVO-
statusverdrag 

Suriname, opleiding & training (2004-
2010) 

volledige 
immuniteit 

cfm. status diplomaten-verdrag 

Ghana 2004 geen statusregeling bekend 
Brunei (2004-2005) gedeeld1057 cfm. systematiek NAVO-

statusverdrag 
Egypte, oefening (2005) MOU, vergrijpen gerelateerd aan de oefening of 

gepleegd op de oefenterreinen 
Senegal, oefening (2005-2006) exclusief1058 - 
Belize (2004-2005) exclusief1059 - 
Kameroen, oefening (2006) exclusief op basis MOU (‘Arrangement 

Technique’) 
Zwitserland (2007-….) gedeeld1060 cfm. NAVO-statusverdrag; 

wederkerig 
Benin, oefening (2009 - ….) exclusief1061 - 
Senegal, training (2010) exclusief1062 - 

   
  

                                                           
1056 Art. 12 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Republiek Tanzania inzake de 

rechtspositie van de strijdkrachten in de Verenigde Republiek Tanzania die deelnemen aan oefening 
"Tanzanite - 2002"; Dar es Salaam, 29 januari 2002 (Trb. 2002, 31). 

1057 Art. III Notawisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de 
regering van Zijne Majesteit de Sultan en Yang Dipertuan van Brunei Darussalam betreffende de status van 
Nederlands militair personeel ten behoeve van training; Singapore, 21 december 2004 (Trb. 2005, 40).  

1058 Art. III, derde lid, Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Senegal betreffende de status van Nederlands militair en burgerpersoneel in verband met multilaterale 
militaire oefeningen; Dakar, 26 oktober 2005 (Trb. 2005, 287). 

1059 Art. III, tweede lid, Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Belize 
betreffende de status van Nederlandse militair- en burgerpersoneel ten behoeve van training; Mexico City, 21 
januari 2005 (Trb. 2005, 41). 

1060 Art. VI Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsraad 
betreffende militaire oefeningen, trainingen en opleidingen; ‘s-Gravenhage, 12 april 2007 (Trb. 2007, 174). 

1061 Art. III, derde lid, Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de 
status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied 
van Benin voor de oefening "DASSA 2009"; Cotonou, 7 juli 2009 (Trb. 2009, 120). 

1062 Art. III, derde lid, Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de 
Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten; Dakar, 18 oktober 2010 (Trb. 2010, 320; 
NLD vertaling Trb. 2011, 64). 
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Overzicht strafrechtsmacht over buitenlandse troepen binnen Nederland  
i.h.k.v. internationale militaire samenwerking 

Bilaterale militaire samenwerking; 
algemeen  

Nederlandse strafrechtsmacht over buitenlandse 
troepen: 

VS, samenwerking in Suriname (1962) gedeeld1063 VS i.g.v. inter se; veiligheid VS, 
uitoefening van de functie 

VS, drugsbestrijding NA en Aruba 
(1999-…) 

nee1064 ! 

VS, training/oefening op NA en 
Aruba (2005-…) 

gedeeld1065 cfm. NAVO-statusverdrag 

VK, luchtverkenning op NA en Aruba 
(2005-2006) 

gedeeld1066 cfm. NAVO-statusverdrag 

België, Canada, Frankrijk en VK 
oefening Carribean Lion, 2006 

gedeeld1067 cfm. NAVO-statusverdrag 

VK, luchtverkenning op NA en Aruba 
(2007-2008) 

gedeeld1068 cfm. NAVO-statusverdrag 

Chili, 2006 Geen statusovereenkomst bekend 
Frankrijk, a/b NLD handelsschip 
(2008-2009) 

Malta, 2010 a/b NLD marineschip 
 

gedeeld1069  strafbare feiten die niet direct 
verband houden met de missie 

volledig1070  o.g.v. MOU 

 
  

                                                           
1063 Par. 6a, Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de 

Verenigde Staten van Amerika houdende een overeenkomst betreffende het gebruik van het vliegveld Zanderij 
(Suriname) door Amerikaanse militaire vliegtuigen; Paramaribo, 24 april 1962 (Trb. 1962. 82). 

1064 Par. 4, Briefwisseling houdende een verdrag inzake de vestiging van steunpunten voor Amerikaanse 
strijdkrachten op de Nederlandse Antillen en Aruba in verband met drugbestrijdingsactiviteiten; ´s-
Gravenhage, 9/13 april 1999 (Trb. 1999, 98); art. VI, tweede lid, Verdrag inzake samenwerking 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik 
van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht; Oranjestad, 2 
maart 2000 (Trb. 2000, 34). 

1065 Art. III Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten 
van Amerika inzake de status van militair- en burgerpersoneel van de Amerikaanse Strijdkrachten tijdens 
militaire training en oefeningen op de Nederlandse Antillen en Aruba; ’s-Gravenhage, 3 mei 2005 (Trb. 
2005, 176). 

1066 Art. III Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd 
Koninkrijk betreffende de status van defensiepersoneel van het Verenigd Koninkrijk dat 
luchtverkenningsassistentie verleent aan de marine en de kustwacht ten behoeve van de Nederlandse Antillen en 
Aruba; Londen, 26 april 2005 (Trb. 2005, 168). 

1067 Canada en Frankrijk: niet gepubliceerde éénzijdige verklaringen; VK: Notawisseling houdende een 
verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland betreffende de status van militair en burgerpersoneel van de Britse strijdkrachten in de Nederlandse 
Antillen en Aruba voorde oefening ,,Caribbean Lion 2006’’; Londen, 12 mei 2006 (Trb. 2006, 118).  

1068 Art. V Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd 
Koninkrijk betreffende de status van militair en burgerpersoneel van de Britse strijdkrachten in de Nederlandse 
Antillen en Aruba voor het uitvoeren van luchtverkenningstaken met toestellen van de Royal Air Force ter 
ondersteuning van en in samenwerking met de Nederlandse Koninklijke Marine, in het kader van 
drugsbestrijdingsoperaties; Londen, 1 april 2008 (Trb. 2008, 131). 

1069 Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Frankrijk 
betreffende de steun van Franse strijdkrachten bij de bescherming tegen piraterij van een schip onder 
Nederlandse vlag dat humanitaire hulp aan Somalië biedt; Parijs, 28 oktober 2008 (Trb. 2008, 206). 

1070 Niet gepubliceerd. 




