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2022Z17602 

Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over 
de dood van Mahsa Amini in Iran (ingezonden 23 september 2022). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de brute moord op de Iraanse vrouw Mahsa 
Amini die vorige week opgepakt werd omdat ze zich niet hield aan de Iraanse 
regels omtrent hoofdbedekking?1 

Vraag 2
Veroordeelt u de moord op Mahsa Amini en steunt Nederland de protesten in 
Iran? 

Vraag 3
Wat doet Nederland al om het Iraanse regime te stoppen en om Iraanse 
vrouwen te beschermen? 

Vraag 4
Bent u bereid in contact te treden met de ambassadeur van de Islamitische 
Republiek Iran te ’s-Gravenhage over de moord op Mahsa Amini? Zo ja, wat 
zou u hem zeggen? 

Vraag 5
Bent u bereid in contact te treden met de ambassadeur van de Islamitische 
Republiek Iran te ’s-Gravenhage over het tolereren van het recht op proteste-
ren in Iran? 

Vraag 6
Bent u bereid de Nederlandse ambassadeur in Teheran – als diplomatiek 
signaal en ter afkeuring – terug te trekken uit Iran? 

Vraag 7
Hoeveel Nederlandse bedrijven handelen met Iran? 

1 NOS, 17 september 2022, «Iraanse vrouw sterft na arrestatie door religieuze politie» (https://
nos.nl/artikel/2444907-iraanse-vrouw-sterft-na-arrestatie-door-religieuze-politie)
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Vraag 8
Adviseert u Nederlandse bedrijven om te stoppen met handel te drijven met 
Iran? 

Vraag 9
Is het voor Nederlanders – met in het bijzonder vrouwen – nog wel veilig om 
naar Iran te reizen? 

Vraag 10
Wat doet Nederland binnen internationale organisaties om Iran tot de orde te 
roepen? 

Vraag 11
Wat kan Nederland nog meer doen volgens u? 

Vraag 12
Krijgt Iran directe giften, subsidies of leningen van Nederland? Zo ja, hoeveel 
en wanneer? 

Vraag 13
Krijgt Iran via internationale organisaties waar Nederland bij aangesloten is 
giften, subsidies of leningen? Zoja, hoeveel en wanneer? 

Vraag 14
Is de nucleaire deal nog steeds actueel of zou het Westen beter over kunnen 
gaan tot economische sancties? 

Vraag 15
Bent u bereid elke vraag afzonderlijk en binnen de gebruikelijke termijn van 
drie weken te beantwoorden? 

Toelichting: 

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van 
der Lee (GroenLinks), ingezonden 22 september 2022 (vraagnummer 
2022Z17463).
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