Anna Spenglerstraat 71 – 1054 NH Amsterdam – www.stopwapenhandel.org – IBAN NL11TRIO0390407380

Wapenbeurs Maritime/Air Systems and Technologies (MAST)
haalt oorlogsmisdadigers en
mensenrechtenschenders naar
Amsterdam
Stop Wapenhandel – juni 2016
Van 21 tot en met 23 juni a.s. vindt in de RAI in Amsterdam de conferentie en wapenbeurs
'Maritime/Air Systems and Technologies' (MAST) plaats. Met expliciete steun van de
Koninklijke Marine zijn officiële delegaties uitgenodigd uit landen in oorlog, met interne
conflicten, in instabiele regionale situaties, met militaire regimes, kernwapens of ernstige
mensenrechtenschendingen om hier wapens te komen bekijken en kopen. Tientallen
bedrijven staan in de rij om hen hun dodelijk materieel te showen.
MAST
Jaarlijks worden twee edities van MAST gehouden: één in Europa en één in Azië, de
eerstvolgende zal in Japan plaatsvinden. MAST is een conferentie, netwerkevent en
wapenbeurs, vooral gericht op maritieme militaire toepassingen, al komen ook lucht- en
cybertoepassingen aan de orde.
De conferentie begint op 20 juni met een 'invitation-only' receptie, waarbij Rob Verkerk,
commandant van de Koninklijke Marine, als gastheer optreedt. Daarna volgen talloze
presentaties en debatten, vooral op basis van door deelnemende bedrijven en instellingen
aangeleverde papers.
Omdat MAST tien jaar bestaat vindt op de avond van woensdag 22 juni een speciale
'Bonaire Beach Party' plaats op een particulier strand, vlakbij de RAI en het Novotel
Amsterdam City, waar MAST mee samenwerkt. Dit hotel is ook het toneel van de
afsluitende 'One for the road'-receptie op donderdagavond.
Tegelijk met MAST wordt ook de jaarlijkse meeting van de NATO’s Naval Armaments
Group gehouden. “Bringing many senior-level NATO officials to the MAST event adds a
dynamism to both conference and exhibition profile, appreciated by all”, aldus de
organisatie van de beurs.1
Delegaties
Met volle steun van de marine worden delegaties uitgenodigd uit een kleine dertig
landen:2
NAVO/Europa: Canada, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal,
1 https://mastconfex.com/enews_111/
2 https://mastconfex.com/europe2016/

Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden
Azië/Pacific: Australië, Filipijnen, India, Japan, Maleisië, Singapore, Thailand, Vietnam,
Zuid-Korea
Golfstaten: Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten
Vijf van de uitgenodige landen voeren oorlog in Jemen: Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar,
Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Alle partijen in deze oorlog maken
zich, volgens herhaaldelijke berichten van de VN en mensenrechtenorganisaties, schuldig
aan oorlogsmisdaden. De burgerbevolking wordt hard getroffen door, soms expliciet op
hen gerichte, bombardementen en door tekorten die ontstaan door zeeblokkades. Het
Europees Parlement heeft recent een resolutie aangenomen waarin opgeroepen wordt tot
een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië, maar de verantwoordelijke Raad van de
Europese Unie en lidstaten geven daar vooralsnog geen opvolging aan.
Qatar, de VAE en Saoedi-Arabië zijn daarnaast, evenals het ook uitgenodigde Turkije,
betrokken of betrokken geweest bij wapenleveringen aan strijdende partijen in Syrië. De
mensenrechtensituatie in deze landen laat, op z'n zachtst gezegd, ook behoorlijk te wensen
over. Ook de aanwezigheid van een militair regime (Thailand) of een gewapend intern
conflict (Filipijnen) vormt voor de beursorganisatoren, én de Koninklijke Marine, geen
reden af te zien van het uitnodigen van officiële delegaties.
Bedrijven
De wapenbeurs telt ongeveer 100 bedrijven en instellingen die een stand hebben en/of
presentaties geven.3 Wapenbedrijven die zich richten op het maritieme vlak voeren de
boventoon. Van de 25 grootste wapenbedrijven ter wereld zijn Lockheed Martin (VS), BAE
Systems (VK), Northrop Grumman (VS), Thales (Frankrijk en Nederland), Textron (VS),
DCNS (Frankrijk), Raytheon (VS) en Rolls-Royce (VK) aanwezig. Al deze bedrijven
verkopen wapens aan legio dubieuze klanten, waaronder de hierboven al genoemde
landen.
Ook aanwezig: het Duitse ThyssenKrupp, leverancier van nieuwe onderzeeërs voor de
Israëlische krijgsmacht. Deze schepen, die met financiële steun van de Duitse overheid
worden geleverd, zijn geschikt voor het gebruik met kernwapens. Israël heeft, buiten het
Non-Proliferatieverdrag (NPV) om, enkele tientallen kernwapens voorhanden.
ThyssenKrupp is niet de enige standhouder die betrokken is bij kernwapens, de meest
vernietigende wapens die er zijn. Lockheed Martin, BAE Systems, Northrop Grumman,
Thales, Textron, Raytheon en Rolls-Royce spelen elk voor zich een rol in de
kernwapenprogramma's van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en/of Frankrijk.
Deze landen zijn bezig met een moderniseringsslag van hun nucleaire arsenalen, waarbij
een gevaarlijke ontwikkeling tot het in gebruik nemen van nieuwe typen kernwapens, die
'beter inzetbaar' moeten zijn op het slagveld, centraal staat. Hiermee wordt de drempel om
tot kernwapengebruik over te gaan verlaagd.
Textron behoort daarnaast tot de weinige bedrijven die nog altijd clustermunitie
produceren, in weerwil van het internationale, maar niet door de VS ondertekende,
verbod op dit verraderlijke en veel burgerslachtoffers eisende wapen.
3 https://mastconfex.com/exhibitors/

Tien Nederlandse bedrijven nemen deel aan MAST: Dacon Inspection Technology, Damen,
Heinen & Hopman Engineering, Hull Vane, MARIN, Microflown Avisa, NLR, RH Marine,
Thales en TNO. Met name TNO probeert zich in de kijker te spelen, het geeft maar liefst
elf presentaties tijdens de conferentie.
Rol Koninklijke Marine
MAST wordt ondersteund door zowel de Koninklijke Marine als de Defensie Materieel
Organisatie (DMO), de instelling die verantwoordelijk is voor aankopen voor de
krijgsmacht. Zij helpen bijvoorbeeld bij het uitnodigen van delegaties uit andere landen.
Rob Verkerk, die spreekt bij de officiële opening, schrijft in de agenda van MAST dat een
van de doelen van de beurs is de uitgenodigde landen en industrie samen te brengen en
van elkaar te leren “and by doing so staying ahead of our mutual adversaries”. 4
De marine is aanwezig met een schip, de door Damen geleverde Offshore Patrol Vessel
(OPV) HNLMS Holland, dat door deelnemers aan MAST bezocht kan worden.
Tegelijkertijd worden kandidaten voor de bouw van de nieuwe onderzeeërs en fregatten
die Defensie wil aanschaffen uitgenodigd zich te presenteren.
Je kunt sowieso vraagtekens plaatsen bij deze innige samenwerking tussen krijgsmacht en
militaire industrie. Defensie neemt vaker de rol op zich van ondersteuner van de
wapenindustrie. Zo leidde minister Hennis vorig jaar een wapenhandelsmissie naar de
grote wapenbeurs IDEC in het Abu Dhabi. Daarbij stond promotie van Nederlandse
wapens in het Midden-Oosten centraal.
Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft zich de afgelopen jaren meerdere malen uitgesproken
tegen het houden van wapenbeurzen binnen de gemeentegrenzen. Verder dan deze
afkeuring kan ze naar eigen zeggen niet gaan: het daadwerkelijk verbannen van dergelijke
bijeenkomsten is niet mogelijk.
Toen in 2005 de militaire simulatie- en trainingsbeurs ITEC in RAI plaatsvond sprak de
gemeente, mede-eigenaar van de RAI, het conferentiecentrum hierop aan. De RAI liet zich
daar niets aan gelegen liggen en zei een wapenbeurs te beschouwen als een beurs als alle
andere.5

4 MAST Europe 2016, Event Agenda, May 2016
5 Marcel Wiegman, Cohen tegen wapenbeurs, Parool, 18 maart 2005

