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Aanhangsel van de Handelingen

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

1741
Vragen van het lid De Roon (PVV)
aan de ministers van Justitie en van
Buitenlandse Zaken over
visumverlening aan de aanslagpleger
op de vlucht Amsterdam-Detroit.
(Ingezonden 2 februari 2010)
1
Kent u het bericht «Abdulmutallab
kreeg opzettelijk wel visum»?1
2
Kunt u bevestigen dat een
Amerikaanse ambtenaar van
Buitenlandse Zaken heeft verklaard
dat deze aanslagpleger op de vlucht
Amsterdam-Detroit op verzoek van
inlichtingendiensten een visum voor
de Verenigde Staten (VS) heeft
verkregen, ondanks dat de
visumverlener ervan bewust was dat
deze terrorist op de zwarte lijst stond?

ondanks dat hij op de zwarte lijst
stond of dat betrokkene een mogelijk
veiligheidsrisico kon zijn? Zo ja,
waarom heeft Nederland toegestaan
dat hij via Nederland kon reizen?
Heeft die informatie geleid tot
verhoogde aandacht van
Nederlandse inlichtingen- of
beveiligingsdiensten voor betrokkene
tijdens zijn vlucht naar en verblijf op
Schiphol? Zo nee, welke stappen gaat
u richting de Amerikaanse regering
ondernemen?

kenmerk 2010Z01989) 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.

6
Deelt u de mening dat het hoogste
tijd is dat Nederland ook zelf (zo
mogelijk in samenwerking met
andere landen van de Schengenzone)
een zwarte lijst voor
vliegtuigpassagiers gaat opstellen?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat
u doen om dat te realiseren?
1

3
Welke inlichtingendiensten betreft
dit?

Trouw, 31 januari 2010
http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/
article2976470.ece/_Abdulmuta llab_kreeg_
opzettelijk_wel_visum_.html

4
Wordt door de Amerikaanse regering
bevestigd dat die visumverlening
feitelijk op die wijze heeft
plaatsgevonden?

Mededeling

5
Zijn Nederlandse
inlichtingendiensten, voorafgaand
aan de reis van de aanslagpleger naar
Nederland en vervolgens naar de VS,
door Amerikaanse autoriteiten op de
hoogte gebracht dat aan hem een
visum voor de VS was verleend,

Hierbij deel ik u mede dat de
schriftelijke vragen van het lid De
Roon (PVV) van uw Kamer aan de
minister van Justitie en de minister
van Buitenlandse Zaken over de
visumverlening aan de aanslagpleger
op de vlucht Amsterdam – Detroit
(ingezonden 2 februari 2010 met
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Mededeling van minister Hirsch
Ballin (Justitie) (ontvangen
26 februari 2010)
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