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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z06596
Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer
(ingezonden 3 april 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met de Tegenlicht uitzending van zondag 31 maart 2019
betreffende Ruimtepuinruimers?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat ruimtepuin een groot gevaar vormt voor de ruimtevaartsector en voor de gehele mensheid, aangezien het effect kan hebben op
het genereren van dataverkeer door satellieten?
Vraag 3
Klopt het dat er op dit moment geen internationale wetgeving is die stelt dat
ruimtepuin opgeruimd of voorkomen moet worden?
Vraag 4
Klopt het dat de hoeveelheid satellieten die voor commerciële doeleinden
gelanceerd wordt de afgelopen jaren snel gestegen is, waardoor ook de
hoeveelheid ruimtepuin drastisch is toegenomen?
Vraag 5
Hoe verhoudt het Ruimteverdrag van de Verenigde Naties (VN) zich tot het
internationale zeeverdrag en kunnen individuele landen die het
VN-Ruimteverdrag hebben geratificeerd of ondertekend eigen regels opstellen
over de exploitatie van de ruimte, zowel in de vorm van grondstofwinning,
het claimen van grond en het gebruik van satellieten?
Vraag 6
Wat is uw appreciatie over de wetgeving die Luxemburg heeft aangenomen
om commerciële exploitatie van de ruimte mogelijk te maken?
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Vraag 7
Klopt het dat een gelanceerd object in de ruimte, zoals een satelliet,
eigendom blijft van de staat die het object gelanceerd heeft of het betreffende
bedrijf, ook als het ruimtepuin is geworden? Zo ja, deelt u de mening dat de
staat die het object heeft gelanceerd of het betreffende bedrijf verantwoordelijk is voor het opruimen van het puin? Zo nee, wie er dan verantwoordelijk?
Vraag 8
Herinnert u zich dat u in het verslag van het schriftelijk overleg over de
geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 29 en
30 november 2018 (Kamerstuk 21 501-30, nr. 445) hebt gesteld dat het huidige
VN-Ruimteverdrag niet voorziet in een opruimplicht voor ruimtepuin? Maar
wat staat er in dit VN-verdrag over het voorkomen van ruimtepuin? Deelt u
de mening dat internationale verdragen over het voorkomen van ruimtepuin
zeer belangrijk zijn in dit licht?
Vraag 9
Wat is de Nederlandse inzet tijdens de doorontwikkeling van het juridische
regime voor ruimtevaartactiviteiten van de «Space2030»-agenda van de VN?
Vraag 10
Gaat Nederland een appreciatie vormen over het nieuwe juridische regime
voor ruimtevaartactiviteiten? Zo ja, wanneer kan de Kamer een voorstel
inzien?
Vraag 11
Deelt u de mening dat de Nederlandse inzet tijdens deze programmaontwikkelingen het voorkomen van ruimtepuin mee moet nemen als prioriteit?
Vraag 12
Deelt u de mening dat het van groot belang is dat de VN zo snel als mogelijk
regels moet opstellen over de exploitatie van de ruimte en ruimtepuin om te
voorkomen dat in de toekomst de aarde nog meer dan nu omringt is door
puin?
Vraag 13
Zijn er op dit moment voldoende middelen voor de Nederlandse ruimtevaartsector vrijgemaakt voor het voorkomen en opruimen van ruimtepuin en om
de satellieten, waar Nederland in heeft geïnvesteerd, veilig te stellen?
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