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

3782
Vragen van het lid Piri (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de
bosbranden in Turkije (ingezonden 3 augustus 2021).
Antwoord van Minister Kaag (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 24 augustus
2021).
Vraag 1
Heeft u kennis genomen van het bericht «Verdere evacuaties en stijgend
dodental bij bosbranden Turkije»? Wat is uw reactie hierop?1
Antwoord 1
Ja, ik heb kennisgenomen van de erg zorgelijke berichten over deze en
andere bosbranden. Naast Turkije hebben Albanië, Griekenland, Italië en
Noord-Macedonië daar ook onder geleden. Daarnaast heeft Turkije in andere
delen van het land ook te maken gehad met ernstige overstromingen als
gevolg van zware regenval.
Vraag 2
Welke hulpmiddelen heeft de EU reeds ter beschikking gesteld bij het blussen
van de aanhoudende, extreme bosbranden? Zijn deze hulpmiddelen
voldoende of bent u bereid om in Europees verband te pleiten voor het
aanbieden van extra hulp aan Turkije?
Antwoord 2
De EU heeft Turkije en de andere genoemde landen bij de nationale
brandbestrijdingsinspanningen ondersteund. Dat gebeurde via het EU Civil
Protection Mechanisme UCPM. Daarin werken EU-Lidstaten samen bij de
respons op internationale rampen en noodsituaties. In dat kader zijn in Turkije
blusvliegtuigen uit Kroatië, Polen en Spanje actief geweest. Overigens
hebben buiten het UCPM ook Azerbeidzjan, Iran, Oekraïne en Rusland
blusvliegtuigen ter beschikking gesteld. Er is op dit moment geen aanleiding
om in EU verband te pleiten voor extra hulp.
In dit verband meld ik ook dat in UCPM-kader Frankrijk Italië heeft geholpen
bij bluswerkzaamheden. In Albanië zijn Nederlandse en Tsjechische blushelikopters actief geweest. Bulgarije, Oostenrijk en Slovenië hebben Noord-
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Macedonië ondersteund met gespecialiseerd brandweerteams. Griekenland
kreeg hulp uit Cyprus, Frankrijk, Kroatië, Roemenië, Spanje en Zweden. Voor
het uitvoeren van de operaties werd onder meer gebruik gemaakt van EU’s
Copernicus emergency satellite mapping service.
Vraag 3
Bent u ook bereid om Nederlandse hulp aan te bieden bij het blussen van de
branden in Turkije? Zo ja, welke mogelijkheden heeft Nederland om Turkije
op korte termijn bij te staan in het blussen van de branden? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord 3
De hulpverlening door Europese landen wordt gecoördineerd binnen het
bovengenoemde UCPM. Om die coördinatie vorm te geven worden verzoeken om hulp «gematcht». Hulpverzoeken van Turkije betroffen tot nu specifiek
de inzet van blusvliegtuigen. Over dat soort vliegtuigen beschikt Nederland
niet.
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