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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z12420
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister
van Buitenlandse Zaken over de steun van de Nederlandse regering aan de
rebellen in Zuid-Syrië (ingezonden 26 juni 2018).
Vraag 1
Herinnert u zich dat u in maart 2018 aan de Kamer schreef dat u de oppositie
in het Zuiden van Syrië blijft steunen met Non Lethal Assistance?1
Vraag 2
Herinnert u zich dat u aan de Kamer schreef dat u op dat moment alleen
groepen van het Vrije Syrische Leger steunde?
Vraag 3
Heeft u kennisgenomen van de berichten dat president Donald Trump al
halverwege 2017 besloot om de steun aan het Vrije Syrische Leger te
beëindigen?2
Vraag 4
Welke andere landen geven publiekelijk toe dat zij rebellen in Zuid-Syrië
steunen in 2018?
Vraag 5
Welke andere landen steunen verder nog rebellen in Zuid-Syrië in 2018?
Vraag 6
Met welke landen werkt Nederland samen om de oppositie in Zuid-Syrië te
steunen?
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https://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/20/donald-trump-ends-us-programme-supportingsyrian-rebels-fighting/ en https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-syria/trumpends-cia-arms-support-for-anti-assad-syria-rebels-u-s-officials-idUSKBN1A42KC
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Vraag 7
Heeft u kennisgenomen van het feit dat Syrië en Rusland met een offensief
bezig zijn in Zuid-Syrië en dat de Amerikanen aan de oppositie hebben
aangeven dat zij niet op steun hoeven te rekenen?3
Vraag 8
Herinnert u zich dat u met de Nederlandse steun aan rebellen in Noord-Syrië
stopte nadat het Vrije Syrische Leger daar massaal samenwerkte met het
Turkse leger?
Vraag 9
Zijn de rebellen in Zuid-Syrië, die door Nederland uitgerust zijn, overgelopen,
hebben zij zich overgegeven of vechten zij nog steeds?
Vraag 10
Welke concrete resultaten heeft het steunen van rebellen in Zuid-Syrië
opgeleverd?
Vraag 11
Is het verstandig geweest om met Nederlands belastinggeld rebellen in
Zuid-Syrië uit te rusten met zaken als medicijnen en voertuigen?
Vraag 12
Bent u van plan de steun aan rebellen in Syrië nog steeds voort te zetten?
Vraag 13
Kunt u deze vragen een voor een en binnen twee weken beantwoorden?
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https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa/syrian-rebels-say-u-s-tells-them-itwont-intervene-in-south-syria-idUSKBN1JK00W?il=0
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