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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3664
Vragen van de leden De Roon, Popken en Markuszower (allen PVV) aan de
Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Justitie en Veiligheid
over een inspectie door het marineschip Zr. Ms. De Ruyter (ingezonden 15 juli
2020).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens
de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie (ontvangen 5 augustus
2020).
Vraag 1
Klopt het dat marineschip Zr. Ms. De Ruyter een scheepsinspectie heeft
uitgevoerd in verband met een mogelijk overtreding van sanctieregels?1
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Vraag 2
Welke informatie vormde de basis van het verzoek van het Openbaar
Ministerie dat uiteindelijk heeft geleid tot de onderschepping en scheepsinspectie van een koopvaardijschip?
Vraag 3
Welk koopvaardijschip is geïnspecteerd, onder welke vlag voer dit schip en
vond de inspectie plaats in internationale wateren?
Vraag 4
Kunt u aangeven welke sanctieregels mogelijk zouden zijn overtreden en of
daarvoor ook enige bewijzen zijn gevonden?
Vraag 5
Met welke partners en/of internationale organisaties zijn de bevindingen van
De Ruyter gedeeld?
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https://www.telegraaf.nl/nieuws/1375577290/de-ruyter-onderschept-schip-tijdens-terugreis-vanmissie
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/26/we-wilden-uitstralen-dat-we-een-vrije-doorvaartbewaakten-a4004206
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Vraag 6
Bent u nu wèl bereid openheid van zaken te geven over waarnemingen/
operaties van De Ruyter, waar u dat op eerdere vragen nog weigerde? Zo
nee, waarom niet?3
Mededeling
Hierbij deel ik u mede namens de Ministers van Buitenlandse Zaken en van
Defensie dat de schriftelijke vragen van de leden De Roon, Popken en
Markuszower (allen PVV), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en
Veiligheid over een inspectie door het marineschip Zr. Ms. De Ruyter
(ingezonden 15 juli 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden
beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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